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یادداشت
 سعید    طباطبایی

چرا طرح رجیستری اجرایی نشد؟

درحالی كه قرار بود طرح ثبت و شناسه دار كردن گوشی  های موبايل، مهرماه امسال با 
گفته  شود،  اجرا  كشور،  ارتباطی  شبكه  در  قاچاق  گوشی های  ورود  از  جلوگيری  هدف 
شده كه اپراتور های موبايل آماده اجرا نيستند. تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
برای مبارزه با نابسامانی بازار موبايل وعده داد تا طرح ثبت شناسه گوشی  های موبايل 
گوشی  های  با  مبارزه  برای  دولت  تصميم  كند.  اجرايی  كشور  اپراتورهای  شبكه  در  را 
مقرر  و  آغاز  درصد   6 به  موبايل  گوشی  واردات  تعرفه  كاهش  با  موبايل  بازار  در  قاچاق 
شد با 2 طرح ملی موازی، شامل ثبت نمايندگی رسمی گوشی  های موبايل وارداتی و 
ثبت گوشی  ها در شبكه ارتباطی، بازار ساماندهی شود. به همين دليل مقرر شد از اول 
مردادماه 95 با همكاری وزارتخانه  های ارتباطات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق كاال، 
بتوان  گوشی،  رسمی  ورود  صورت  در  تا  شود  عملياتی  آزمايشی  صورت  به  طرح  اين 
گوشی،  غيرقانونی  ورود  صورت  در  و  كرد  شناسايی  مخابراتی  شبكه  در  را  آن  سريال 
طرح  قالب  در  موبايل  رجيستری  اجرای  باشد.  نداشته  وجود  گوشی  فعال سازی  امكان 
بود  قرار  و  شد  تعريف  مشترك  كارت  سيم  و  همراه  تلفن  گوشی  مطابقت  و  استعالم 
پس از انجام نتايج موفق آزمايشات اوليه، پياده سازی كامل طرح از مهرماه آغاز شود. 
حال با گذشت بيش از 3 ماه از وعده داده شده، اين طرح به اجرا نرسيده است. قاسم 
خورشيدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، درمورد داليل اجرانشدن پروژه 
طی  طرح  تست  مراحل  تمام  فنی  نظر  از  داشت:  اظهار  موبايل  گوشی  های  رجيستری 
شده و در حقيقت، طرح رجيستری موبايل آماده اجرای نهايی است اما كماكان وزارت 
فراهم  نتوانسته اند  را  الزم  زيرساختهای  اپراتور ها  برخی  كه  می كند  اعالم  ارتباطات 
تمام  يك باره  به  و  كرده  صبر  اپراتور ها  توسط  تجهيزات  دريافت  تا  است  الزم  و  كنند 
اپراتور ها، اين پروژه را زير بار ببرند. وی با تاكيد براين كه تستها از آماده بودن شبكه 
كه  بود  اين  بر سر  بحث  زمان  يك  كرد:  خاطرنشان  دارد،  حكايت  طرح  اجرای  برای 
آزمايشی صورت گيرد تا مشخص شود كه اين طرح شدنی است و يا خير اما هم اكنون 
باگ ها  تمامی  و  است  انجام  قابل  فنی  نظر  از  كار  اين  كه  بگوييم  قطعيت  با  می توانيم 
شدن  عملياتی  و  بودن  اجرايی  ديگر  بيان  به  است.  شده  شناسايی  نيز  آن  مشكالت  و 
از  بخشی  تنها  اين كه  بيان  با  خورشيدی  است.  مسجل  كامال  امروز  رجيستری،  پروژه 
آيا  اين كه  مورد  در  نيست،  آماده  هنوز  گانه  سه  اپراتور های  از  برخی  در  زيرساخت ها 
تعلل و تعمدی در اجرای اين پروژه ملی صورت می گيرد، تصريح كرد: ما در جايگاهی 
نيستيم كه بخواهيم بگوييم تعمدی در كار است و يا خير. البته بايد به اين موضوع نيز 
واقف بود كه اين يك مسئله واقعی است كه اپراتور های موبايل، تجهيزات مورد لزوم 
مسئوالن  پروژه،  اجرای  در  تاخير  خصوص  در  هرحال  به  اما  كنند  تهيه  نتوانسته اند  را 
وزارت ارتباطات و اپراتور های موبايل بايد پاسخگو باشند. وی با انتقاد از اين كه وزارت 
نيست،  موبايل  رجيستری  طرح  شدن  اجرايی  برای  زمان  تعيين  به  حاضر  ارتباطات 
گفت: اين وزارتخانه معتقد است كه زمانی را برای فراهم كردن زيرساخت های مدنظر 
يك  در  پيش  روز  چند  ارتباطات  وزارت  نماينده  دليل  همين  به  كند.  اعالم  نمی تواند 
كرده  مطرح  طرح،  اين  اجرای  برای  را  ديرهنگام  فوق العاده  زمانی  تلويزيونی،  مناظره 
است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اشاره به اين كه طبق اعالم وزارت 
است،  شده  داده  طرح  اين  راه اندازی  برای  آينده  سال  اول  نيمه  پايان  قول  ارتباطات، 
افزود: از نظر ما اين زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچيان است و به هيچ عنوان 
زودتر  بسيار  طرح  اين  زيرساخت های  كردن  فراهم  برای  انتظارمان  ما  نيست.  منطقی 
تالش  كه  می كرد  اعالم  ارتباطات  وزارت  نماينده  داشتيم  انتظار  و  است  زمان  اين  از 

می كند تا در اولين فرصت ممكن، اين پروژه را عملياتی و اجرايی كند.

كانال  های  ثبت  آغاز  از  هفته  يك  حدود  كه  حالی  در 
عالی  شورای  عضو  اعالم  براساس  می گذرد،  تلگرامی 
عضو  هزار  باالی 5  كانال  تاكنون 700  مجازی  فضای 
كرده اند.  دريافت  مجوز  و  كرده  ثبت نام  سامانه  اين  در 
هفتم  از  نفر  هزار   5 باالی  تلگرامی  كانال  های  ثبت نام 
دی ماه آغاز شده و تا 7 بهمن (يك ماه) ادامه دارد. رضا 
تقی پور، عضو حقيقی شورای عالی فضای مجازی گفت: 
از بعد تصميم شورا برای ساماندهی كانال  های تلگرامی، 
كانال  از 700  بيش  مسئوالن  هفته  يك  از  كمتر  ظرف 
باالی 5 هزار عضو اقدام به ثبت نام برای دريافت مجوز 
كرده اند. وی افزود: اين موضوع حاصل تصميمی بود كه 
در دو جلسه قبل اين شورا گرفته شد و بازتاب خوبی هم 

در جامعه داشت.

استقبال، کمتر از حد انتظار
سامانه  در  تلگرامی  كانال   700 ادمين  های  حالی  در 
موسويان،  مرتضی  اعالم  براساس  كه  كرده اند  ثبت نام 
رئيس مركز توسعه نشر ديجيتال وزارت ارشاد، بيش از 
وجود  عضو  هزار   5 از  بيش  با  تلگرامی  كانال  هزار   11
يك  در  شبكه  ها  درصد   6 از  بيش  كمی  بنابراين  دارد. 
هفته از چهار هفته زمان تعيين شده ثبت نام كرده اند و 
سامانه  در  نيز  باقيمانده  شبكه  های  درصد   94 ديد  بايد 
كه  است  اين  جالب  نكته  خير.  يا  كرد  خواهند  ثبت نام 
ندارد  فعاليتی  محتوا  تاييد  بحث  در  عمال  ارشاد  وزارت 
و تنها به احراز هويت مدير آن با استفاده از افزودن يك 

روبات به ادمين  های هر كانال می پردازد.

اشتغال زایی با راه اندازی پیام رسان ملی
رضا تقی پور همچنين درباره مصوبه اخير شورای عالی 
سياست  ها  كلی  چارچوب  با  ارتباط  در  مجازی  فضای 
برخط  اجتماعی  رسان  های  پيام  ساماندهی  اقدامات  و 
گفت: چارچوب كلی سياست  ها به صورت خالصه شامل 
حفظ هويت ملی و دينی، امكان پردازش و ذخيره سازی 
حريم  حفظ  و  صيانت  كشور،  داخل  در  اطالعات 
قابليت  و  جامعه  اجتماعی  ارزش  های  حفظ  خصوصی، 
فضای  در  روز ها  اين  كه  می شود  جرايم  از  پيشگيری 
مجازی روبه گسترش است. عضو حقيقی شورای عالی 
فضای مجازی به بستر سازی برای توليد محتوای بومی 
اشتغال  ايجاد  راستای  در  سياست  ها  از  يكی  عنوان  به 
رسان  های  پيام  قطعا  گفت:  و  پرداخت  كشور  داخل 
پيام  از  فراتر  بودن،  پيشرفته  و  قابليت  نظر  از  ما  داخلی 
رسان های ديگر خواهند بود و صرفه جويی در بحث  های 
با  وی  می آورد.  وجود  به  را  باند  پهنای  نظير  اقتصادی 
بيان اين كه پيام رسان داخلی هم برای صاحبان شبكه 
تصميم  ديگر  درباره  دارد،  اقتصادی  صرفه  مردم  هم  و 
مقرر  گفت:  هفته  اين  در  مجازی  فضای  عالی  شورای 
شد تا برنامه راهبردی پنج ساله فضای مجازی براساس 

احكام دوره  های اول و دوم شورای عالی فضای مجازی، 
باالدستی  اسناد  همچنين  رهبری  معظم  مقام  ابالغيه 
شده  انجام  مطالعات  و  كلی  سياست  های  شامل  نظام 
در جلسات گذشته اين شورا تهيه و به اين شورای عالی 
ارائه شود. وزير اسبق ارتباطات با بيان اين كه شبكه ملی 
اطالعات و پيام رسان  های داخلی در اين برنامه راهبردی 
كه قرار است در بازه زمانی پنج ساله تعريف شود، جايگاه 
به  دنيا  در  كشوری  هيچ  گفت:  داشت  خواهند  خاصی 
اندازه ايران اين ميزان قابليت و ظرفيت را از منظر نيروی 
انسانی و فنی ندارد و حتی در بسياری از كشور های دنيا، 
متخصصان ايرانی هستند كه راهبری امور مربوط به اين 
حوزه را انجام می دهند اما با اين اوصاف خوشايند نيست 
ايران برای خودش پيام رسانی نداشته باشد. تقی پور ايجاد 
و راه اندازی شبكه  های داخلی را مترادف با ايجاد شغل 
عنوان  و  دانست  جديد  وكار های  كسب  شكل گيری  و 
كرد: برای اين كه كشور جهت گيری  های خاص خود را 
برای رسيدن به قله  های فناوری داشته باشد، بايد شانه 
به شانه فناوری  های دنيا بزند. وی درباره اين كه چرا پيام 
هنوز  فعاليت  مدت  همه  اين  وجود  با  داخلی  رسان  های 
نتوانسته اند در جذب مخاطب موفق باشند، گفت: آسيب 
شناسی  های اين موضوع صورت گرفته است در ارتباط 
با اين كه چرا پيام رسان  هايی با اين قابليت فنی باال در 
جذب مخاطب مشكل دارند، بايد گفت پيام رسان  های 
خارجی با درآمد هايی كه از محل تبليغات و بخش  های 
جانبی دارند، قدرت مالی برای آن ها ايجاد می كند كه اين 

موضوع هنوز برای پيام رسان های داخلی به دليل جوان 
بودن زود است.

انتقاد از بی فایده بودن مصوبه شورا
مصاديق  تعيين  كارگروه  دبير  كه  حالی است  در  اين 
شورای  اخير  مصوبه  از  ديگر  بار  نيز  مجرمانه  محتوای 
عالی فضای مجازی انتقاد كرد و گفت: ما قباًل مقرراتی 
بنابراين  داشتيم؛  اينترنتی  پايگاه  های  ثبت  به  راجع 
مجازی  فضای  عالی  شورای  مصوبه  حقوقی،  نظر  از 
سال  در  دولت  نكرد.  اضافه  ما  مقررات  به  را  چيزی 
1385 آيين نامه ای را وضع كرد تحت عنوان آيين نامه 
طبق  كه  اطالع رسانی  پايگاه های  فعاليت  ساماندهی 
ماده 5 اين آيين نامه كليه پايگاه  های اينترنتی ملزم به 
با  بايد  نشوند،  ثبت  اگر  و  هستند  ارشاد  وزارت  در  ثبت 
آن ها برخورد شود. عبدالصمد خرم آبادی افزود: مشكل 
فضای مجازی كشور اين است كه تعدادی از كانال  ها و 
اسالمی  جمهوری  قوانين  صراحتاً  اينترنتی  پايگاه  های 
را زير پا می گذارند و با آن ها برخورد نمی شود. ما االن 
در تلگرام كانال  هايی داريم مثل كانال منافقين كه عليه 
نظام جمهوری اسالمی در حال فعاليت است. من انتظار 
اين كه  جای  به  مجازی  فضای  عالی  شورای  داشتم 
خودش را درگير مسائل درجه چهارم يا پنجم كند، راجع 
به كانال  هايی تصميم گيری كند كه عليه دين، اخالق 
و  شده اند  شناسايی  اين ها  و  می كنند  فعاليت  نظام  و 

اسامی شان اعالم شده اما فيلتر نمی شوند.

 ادمین هایی که برای ثبت
 کانال  های تلگرام خود اقدام کردند


