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الکامپ 99 
در ابعاد کوچک تری 

برگزار خواهد شد

خود اظهاری نشانی
 و کدپستی ممنوع شود

در مجمع عمومی سال 98 شرکت اعالم شد: 

رشد 62 درصدی 
درآمدهای همکاران سیستم

پیگیری برای ایجاد 
کمیسیون دایمی

 فضای مجازی در مجلس

طراحی سامانه  »جریمه عابران پیاده«

پشتوانه قانونی به کارگیری 
فناوری بازشناسی چهره 
در پلیس راهور چیست؟

رییس پلیس راهور ناجا گفته که سامانه ای برای جریمه عابران پیاده طراحی شده است.
فناوران- سردار سیدکمال هادیانفر در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: ما 

باید به رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم و به سمت جریمه کردن افراد برویم.
وی ادامه داد: ما سامانه مربوطه را طراحی کرده ایم، کد ملی و چهره افراد را هم داریم می توان تطبیق داد و جریمه کرد. 

اگر عابر پیاده تخلف کرد، می توان با این شیوه او را جریمه کرد.
به گفته رییس پلیس راهور ناجا، می توان این طرح را با همراهی شهرداری تهران به شکل پایلوت اجرایی کرد.

 )Face Recognition( از گفته های هادیانفر برمی آید که سامانه طراحی شده، بر اس��اس فناوری بازشناسی چهره
کار می کند.

اما استفاده از این فناوری مشکالت متعددی دارد. 
برخی کشورهای صاحب فناوری مدتی است که فناوری بازشناسی چهره را در خدمت پلیس قرار داده اند؛ اما مشکالت 

مربوط به حریم خصوصی و ایراداتی که همچنان در این فناوری حل نشده، انتقادات زیادی را برانگیخته است.
در آمریکا، ش��رکت های بزرگ فناوری، ضمن متوقف کردن ف��روش فناوری خود به پلیس، خواس��تار تدوین مقررات 
به کارگیری این فناوری هس��تند و اتحادیه اروپا نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده اس��ت؛ از جمله اینکه با تنظیم سندی، 

ممنوعیت 5 ساله استفاده از فناوری بازشناسی چهره در اتحادیه اروپا را به رای گذاشته است.
ح��ال این س��وال مط��رح اس��ت ک��ه در ش��رایطی ک��ه در کش��ور م��ا نی��ز مق��ررات مش��خصی ب��رای بکارگیری 
ای��ن فن��اوری تدوی��ن نش��ده و از س��وی دیگ��ر، می��زان دق��ت س��امانه طراح��ی ش��ده پلی��س راه��ور نی��ز هن��وز 
 مش��خص نیس��ت، چگونه ق��رار اس��ت از ای��ن س��امانه اس��تفاده ش��ود و مس��وولیت اش��تباه های احتمالی سیس��تم

 با کیست.
از س��وی دیگ��ر، گزارش ه��ا، از جمل��ه گ��زارش اخی��ر مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س نش��ان می ده��د ک��ه ایران 
در زمین��ه محافظ��ت از داده ه��ای کارب��ران وضعی��ت مناس��بی ن��دارد و فن��اوری بازشناس��ی چه��ره نی��ز ب��ا 
 توجه ب��ه داده هایی که جم��ع آوری می کن��د، ممکن اس��ت مورد سوءاس��تفاده واقع ش��ود یا ب��ه نوع��ی اطالعات آن

 نشت کند.
به نظر می رسد که نهادهایی مانند رگوالتوری و شورای عالی فضای مجازی باید همگام با جهان، و تا دیر نشده، در مورد 

این فناوری و سایر فناوری های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مقررات محدود کننده را تدوین کنند. 

وزیر ارتباطات: 

هر دستگاهی مسوول
 صیانت از اطالعات

 خودش است

دبیر ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات از برگزاری چهاردهمین جلسه این شورا با حضور 
رئیس جمهور و اخذ تصمیمات جدید برای توسعه دولت الکترونیکی و تسهیل فضای کسب 

و کار خبر داد.
مهر- رضا باقری اصل در توییتر نوشت: جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطالعات 
امروز )دیروز( دوشنبه با حضور رئیس جمهور برگزار شد و تصمیمات جالب توجهی برای توسعه 

دولت الکترونیکی و تسهیل فضای کسب وکار گرفته شد.
وی با اش��اره به اینکه همراهی وزرای دولت برای خدمات متش��کل از چند استعالم بین 
دستگاهی قابل توجه اس��ت، توضیح داد: برای اولین بار معاون قوه قضائیه و فرمانده نیروی 
انتظامی برای تسهیل فرآیندها و الکترونیکی شدن آنها در جلس��ه شورای اجرایی فناوری 

اطالعات حضور پیدا کردند. از این رو مقرر شد سرویس های تأیید اماکن و استعالم  نظام  وظیفه 
به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل فرآیند خدمات 
بیمه و مالیات کارفرمایی پنجره واحد ثبت اطالعات پرسنل اشخاص حقوقی و کارگاه ها ایجاد 

و کارفرمایان از دوباره کاری بین تامین اجتماعی و مالیات خالص می شوند.
باقری اصل افزود: اما یک تصمیم ویژه استارت آپ ها با موافقت و همراهی وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی اخذ شد که امکان اخذ کد کارگاهی برای چند کارگاه یا کسب و کار در یک نشانی یا با 
نشانی محل اقامت قانونی اشخاص را فراهم می کند. برای اولین بار گامی در جهت شرکت های  

مجازی  قانونی برداشته شد.

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات مقرر شد

پنجره واحد بیمه و مالیات کارفرمایی ایجاد می شود
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ورود دادستانی کل 
به موضوع نشت

 اطالعات مشترکان رایتل

 ICT درخواست کمیسیون
اتاق بازرگانی برای بازنگری
 در شرایط بیمه دورکاران

بحران کرونا نشان داد:

شکاف دیجیتال
 دره ای که عمق آن را 

نمی دانستیم

ابالغ  آیین نامه
 اختصاص اعتبار حمایت

 از سرمایه گذاری
 توسعه فناوری اطالعات

ارایه اعتباری
 خدمات مبتنی بر محتوا 

به ایرانسلی ها

با امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و وزارت ارتباطات

پارک اقتصاد دیجیتال پردیس 
ایجاد می شود

تفاهم نامه راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال پردیس میان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت فناوری 

اطالعات و ارتباطات امضا شد.
ایرن�ا- تفاهم نام��ه راه ان��دازی این پارک دی��روز میان 
سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

در پارک فناوری پردیس امضا شد.
این پارک در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار برای پذیرش 
شرکت های فعال در عرصه دیجیتال در جوار پارک فناوری 

پردیس راه اندازی خواهد شد.
معافیت از مالی��ات به مدت ۲۰س��ال، معافیت از حقوق 
کارکنان، عضویت در بسته های تش��ویقی سازمان فناوری 
اطالعات ایران، بهره من��دی از معافیت ه��ر گونه عوارض، 
حقوق گمرکی و مالیات ب��ر ارزش افزوده واردات تجهیزات 
از مزایای در نظر گرفته شده برای ش��رکت های مستقر در  

این پارک است.
امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی با قوانین مناطق 
آزاد، استفاده از ظرفیت ترک تش��ریفات مناقصه در انعقاد 
قراردادهای دولتی، افزایش ضریب امتیاز فنی ش��رکت در 
مناقصات، عدم تبعیت شرکت ها و کارکنان فعال در پارک 
از قانون کار معمول کش��ور، بهره من��دی از زمین با قیمت 

مناسب، امنیت و زیرساخت شهری و ارتباطی پارک، قطب 
مرکز داده و منطقه وی��ژه اینترنتی پ��ارک از دیگر مزایای 

راه اندازی این پارک است.
وزیر ارتباط��ات از ایجاد مرکز قط��ب داده در کنار پارک 
فناوری پردی��س خبر داد و گف��ت: بزرگتری��ن مرکز داده 
مادر ش��بکه ملی اطالعات در کنار پ��ارک پردیس در حال 

احداث است.
به گزارش خبرنگار مهر محمد ج��واد آذری جهرمی در 
حاش��یه انعقاد تفاهم نامه راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال 
در پارک پردیس و افتتاح فضای اشتراکی شرکت های حوزه 
فناوری اطالعات در ای��ن پارک گفت: نم��ود فعالیت های 
تس��هیل گری دول��ت در دو اقتصاد دانش بنی��ان و اقتصاد 
دیجیت��ال با تجهیزاتی که فراهم ش��ده رق��م می خورد که 
نمونه آنها پارک ها فناوری هستند که به خوبی توسعه داده 
ش��ده اند. وزیر ارتباطات گفت: نمونه ب��ارز پارک ها، پارک 
پردیس اس��ت که اینه��ا محیط هایی برای تس��هیل گری 
دولت هس��تند. وی درباره ایجاد پارک اقتص��اد دیجیتال 
در پ��ارک پردیس گفت: امروز یک فض��ای ۳۰ هکتاری در 
پارک پردیس تحت عنوان پارک اقتصاد دیجیتال راه اندازی 
می ش��ود که نماد هم��کاری اقتص��اد دیجیتال ب��ا اقتصاد 

صفحه2دانش بنیان است.

شرکت های مستقر در پارک معافیت مالیاتی 
20 ساله می گیرند
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ممنوعیت استفاده از فناوری بازشناسی چهره؛ چرا و چگونه

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات با بیان 
اینکه مسوولیت نظارت در برابر حمالت سایبری 
تقسیم بندی شده است، گفت: از سوی دیگر نیز 

باید دستگاه ها اهتمام بیشتری کنند.
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