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یادداشت
 سعید    طباطبایی

فیلترینگ، بالی جان کسب و کار ها

سـایت ها  فیلترینـگ  واسـطه  بـه  کـه  بر مشـکالتی  تاکیـد  بـا  دادگسـتری  وزیـر 
بـرای کسـب و کار هـای اینترنتـی ایجـاد می شـود، گفـت: مـا طالـب جـدی فعالیت 
هفتـه  دادگسـتری)  (وزیـر  پورمحمـدی  مصطفـی  هسـتیم.  نوپـا  کسـب وکار های 
گذشـته بـا حضـور در دومین جلسـه بررسـی چالش های کسـب و کار هـای اینترنتی 
مهمـان وزارت ارتباطـات شـده و توضیحاتـی در ایـن خصـوص ارائـه کـرد. وی بـا 
تاکیـد بر این کـه «مسـائل حقوقـی مرتبـط بـا ایـن حـوزه در حـال بررسـی در دولت 
و شـورای عالـی فضـای مجـازی اسـت» گفـت: در ارتبـاط بـا مشـکالت مرتبـط بـا 
درسـت  ایـن  معتقدیـم  و  داریـم  دغدغه هایـی  نیـز  مـا  خـود  سـایت ها  فیلترینـگ 
نیسـت کـه اگر یـک سـایت حالـت میزبـان دارد، به دلیـل مطالبـی که ممکن اسـت 
کاربـران  روی آن قـرار دهنـد دچـار مشـکل شـود. وی بـا بیـان این کـه «فیلترینگ 
بـه نوعـی مرگ این سـایت ها محسـوب می شـود» اظهـار داشـت: اگر سـایتی برای 
مـدت دو تـا سـه روز هـم فیلتـر شـود، ضربه فنـی می شـود و مـا روی ایـن موضوع 
بسـیار حساسـیم. وزیر دادگسـتری همچنیـن عنوان کـرد: بخش عمده ای از مسـائل 
مطـرح شـده از سـوی فعـاالن بخـش خصوصـی بـه حوزه هـای مختلـف دولـت باز 
پیگیـری  مـورد  مباحـث  ایـن  دولـت  قبلـی  جلسـه  در  اسـاس  بر همیـن  می گـردد 
قـرار گرفـت و دولـت مهلـت دو هفتـه ای را بـرای بـه نتیجـه رسـیدن ایـن موضوع 
مشـخص کـرد. بر همیـن اسـاس کمیتـه مربوط از سـوی دولـت موظف بـه پیگیری 
ایـن موضـوع شـد. وی ادامـه داد: مباحثـی ماننـد کپی رایـت، حمایـت از تولیـدات 
فرهنگـی، خـالء قوانیـن یـا قوانین جزیره ای بخشـی از مشـکالت فعـاالن این حوزه 
اسـت کـه ما تـالش داریـم قوانیـن و مقـررات مرتبط بـا ایـن بخش ها را کـه اکنون 
حالـت غیرمتناسـب دارد، بـه شـکلی بهتر تغییـر دهیـم. پورمحمدی در ادامـه عنوان 
کـرد: بخـش دیگـر موضـوع فیلترینـگ اسـت کـه اکنـون در مورد اشـکاالتی اسـت 
کـه در مـورد برخـی سـایت های میزبـان پیـش می آیـد شـرایط بـه گونـه ای اسـت 
کـه بـرای پیگیـری موضـوع الزم اسـت حتمـا مدیـر آن سـایت مراجعه کنـد که این 
مسـئله مشـکالتی بـرای فعـاالن این عرصـه ایجاد کـرده و آن هـا ترجیـح می دهند 
وکالیشـان ایـن بحث هـا را دنبـال کننـد. مـا نیـز در ایـن خصـوص پیگیری هـا و 
بازبینی هـای الزم را انجـام خواهیـم داد. وزیـر دادگسـتری بـا تاکیـد بر این کـه الزم 
اسـت نـوع مجازات هـای متخلفان فضـای مجـازی طبقه بندی شـده و قطعی باشـد، 
گفـت: بایـد در ایـن خصـوص مسـیر خاصـی وجـود داشـته باشـد و این گونه نباشـد 
کـه بـه درخواسـت فـردی سـایتی فیلتـر شـود. پور محمـدی در ادامـه صحبت هـای 
خـود بـار دیگـر به بحـث فیلترینـگ سـایت ها پرداخـت و گفـت: اکنون عـده زیادی 
متقاضـی فیلتـر کـردن سـایت های مختلـف هسـتند در واقـع ایـن موضـوع مسـئله 
پیچیـده ای اسـت کـه نمی تـوان در مـورد آن راحـت قضـاوت کـرد. وی ادامـه داد: 
اکنـون سـرعت کسـب و کار هـای نوپـا در فضـای سـایبری بسـیار زیـاد اسـت و مـا 
تـا بخواهیـم خـود را بـا آن هـا تطبیـق دهیـم کمـی زمان نیـاز اسـت اما به هـر حال 
مـا طالـب جـدی ایـن حـوزه از فعالیت هـا هسـتیم هرچند کـه تاکیـد داریـم در کنار 
ایـن فعالیت هـا فضـای سـنتی هـم باید حفـظ شـود. پور محمدی بـا تاکیـد بر این که 
همـه ناچاریـم تسـلیم این فضا شـویم، گفـت: نه ما، نـه بازار و نـه جامعـه نمی توانیم 
منتظـر فضـای سـنتی بمانیـم و البتـه در مـورد فضـای مجـازی نیـز بایـد مباحـث 
مربـوط بـه امنیـت و سـالمت تامین شـود. باور شـخصی من بر این اسـت کـه تامین 
سـالمت و امنیـت آنـی فضـا نیـز در دسـت مـا و پلیـس نیسـت و فعـاالن ایـن حوزه 

هسـتند کـه بایـد سـالمت آور و سـالمت بار باشـند.

سـال 95 بـه روز هـای پایانـی خـود نزدیـک می شـود. 
آی سـی تی  حـوزه  در  بسـیار  هـای  اتفـاق  بـا  سـالی 
ایـن  در  کـه  بسـیاری  پروژه هـای  و  طرح هـا  کشـور. 
شـدند  سـاماندهی  و  اجرایـی  آن هـا  از  بعضـی  حـوزه 
و یـا در آسـتانه کار هسـتند و نیـاز بـه بررسـی بیشـتر 
دارنـد و یـا بـه سـال های بعـدی و فراموشـی موکـول 
همسـریابی،  سـایت های  سـاماندهی  طـرح  از  شـدند. 
دسترسـی آزاد به اطالعات و رجیسـتری موبایل گرفته 
تـا کارپوشـه ملـی ایرانیـان و شـبکه ملـی اطالعـات 
و بسـیاری از مـوارد دیگـر امـا موضـوع ایـن گـزارش 
بررسـی عملکـرد دولـت و نهاد هـای اجرایی در سـالی 
که گذشـت نیسـت. بلکـه می خواهیـم در ایـن گزارش 
بـه بیشـترین کلیدواژه هـای جسـت وجو شـده توسـط 

مـردم در حـوزه آی سـی تی کشـور بپردازیـم.
بدون شـک یکـی از رویداد هـای مهم در حـوزه آی تی 
در سـال جـاری موضـوع سرشـماری اینترنتی امسـال 
اسـت که بـا توجه بـه الکترونیکـی بـودن آن برعکس 

سـال های گذشـته، اتفاقـی مهـم و قابل توجـه بود.
این اولین سـال اسـت که سرشـماری نفوس و مسـکن 
بر پایـه اینترنـت انجـام شـد. بخـش قابـل مالحظه ای 
از مـردم خودشـان به سـایت سرشـماری مراجعه کرده 
و اقـدام بـه ثبـت اطالعـات خانـوار خـود می کردنـد. 
اتفاقـی کـه بسـیار مهـم و حائز اهمیـت بود. بـه همین 
جسـت وجو  کلیدواژه هـای  بیشـترین  از  یکـی  دلیـل 
شـده در سـال جاری «سرشـماری اینترنتی سـال 95» 
را  کلیـدواژه  ایـن  کـه  اسـتان هایی  بیشـترین  اسـت. 
جسـت وجو کردنـد بـه ترتیـب اسـتان های کهگیلویـه 
و بویراحمـد، قزوین، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان 

رضـوی و اردبیـل بوده انـد.
«سـامانه بـام» بانکـداری الکترونیکی بانـک ملی ایران 

دیگـر کلیدواژه جسـت وجو شـده در این لیسـت اسـت 
کـه اسـتان ایالم بیشـترین میـزان جسـت وجوی آن را 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت. پـس از آن نیـز اسـتان 
بیشـترین  شـمالی  خراسـان  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
میـزان جسـت وجو را داشـته اند. «انتقـال وجـه بانـک 
ملـی» و «ثبـت نام در سـامانه بام» دیگـر کلیدواژه های 
جسـت وجو شـده در حوزه بانکـداری اینترنتـی و بانک 

هسـتند. ملی 
«ثبـت نـام تـک کارت فرهنگیـان» دیگـر کلیـد واژه 
جسـت وجو شـده در حـوزه دولـت الکترونیکـی اسـت. 
تـک کارت فرهنگیـان کارت شناسـایی چنـد منظـوره 
مخصـوص فرهنگیـان اسـت که بـه تدریـج و در آینده 
آن هـا را از خدماتـی از جملـه بانکـی، کارت بلیت، بیمه 
و خدمـات رفاهـی برخـوردار خواهـد کـرد و جایگزینی 
اسـتان  اسـت.  موجـود  شناسـایی  کارت هـای  بـرای 
سیسـتان و بلوچسـتان بیشـترین میزان جسـت وجوی 
آن را داشـته  اسـت. اسـتان های لرسـتان و کهگیلویه و 

بویراحمـد نیـز دیگر اسـتان ها هسـتند.
سـامانه ابالغ الکترونیکـی قضایی (ثنا) دیگـر کلیدواژه 
جسـت وجو شـده از سـوی کاربران ایرانی در سـال 95 
اسـت. ایـن سـامانه همانطـور کـه از نامـش پیداسـت 
کیفـری،  دادرسـی  آییـن  جدیـد  قانـون  موجـب  بـه 
بـه ابـالغ و تحویـل اوراق قضایـی قـوه قضائیـه بـه 
ایـن  کارکـرد  نحـوه  می پـردازد.  الکترونیکـی  شـکل 
سـامانه نیـز بـه این صـورت اسـت کـه پـس از ثبت نام 
در ایـن سـامانه و ورود بـه آن توسـط کـد ملـی و رمـز 
مشـاهده  را  خـود  ابالغیه هـای  می توانیـد  رقمـی  ده 
کـرده و نسـبت بـه آن اقدامـات بعـدی را انجـام دهید. 
همچنیـن این سـامانه به صـورت پیامک نیز شـما را از 
آخریـن ابالغیه هـای خود باخبر می سـازد. اسـتان های 
چهارمحال و بختیاری، کرمانشـاه و لرسـتان بیشـترین 

میـزان جسـت وجوی ایـن سـامانه را داشـته اند.
در  ثبت نـام  و   - بهداشـت  یکپارچـه  سـامانه   - سـیب 
آن دیگـر کلیـدواژه جسـت وجو شـده در حـوزه دولـت 
الکترونیکـی اسـت. ایـن سـامانه بـه منظور سـاماندهی 
خانه هـای  و  خانـواده  سـالمت  پایگاه هـای  اطالعـات 
بهداشـت تدوین شـده اسـت و جایگزین شـیوه سنتی و 
کاغذی موجود در دسترسـی به اطالعات بیماران اسـت. 
اسـتان های کردسـتان، اردبیل و چهارمحـال و بختیاری 
بیشـترین میـزان جسـت وجوی ایـن کلیـدواژه را دارند.
پـر  کلیـدواژه   5 تنهـا  حاضـر  گـزارش  در  اگرچـه 
سـال  در  و  فـاوا  حـوزه  در  ایرانی هـا  جسـت وجوی 

95 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه بـود، امـا همیـن موارد 
انگشـت شـمار نیز پیام های زیـادی در دل خـود دارند.
نخسـت آن کـه مـردم سـراغ سـامانه هایی رفته انـد که 
از سـه حالـت خـارج نبـوده اسـت، یا ناچـار بـه مراجعه 
بوده انـد، یـا تشـویق بـه مراجعـه شـده اند و یـا نیـاز و 
کاربـری مناسـب موجب اسـتفاده از آن ها شـده اسـت.
دوم آن کـه برخی از این سـامانه ها از سـوی شـهر های 
جسـت وجو  فراوانـی  بیشـترین  پایتخـت  از  دورتـر 
تبلیغـات  کمبـود  گویـای  امـر  ایـن  کـه  داشـته اند  را 
کـه  اسـت  مذکـور  نقـاط  در  اطالع رسـانی  عدالـت  و 
بـه ناچـار می بایسـت نیـاز خـود را از طریـق گـوگل 
رفـع کننـد. حـال آن که بـرای مثـال در کالن شـهری 
متعـدد  ابزار هـای  وجـود  علـت  بـه  تهـران  همچـون 
رسـانه ای و تبلیغاتـی ایـن اطالعـات به اشـکال دیگر 

در اختیـار مـردم قـرار گرفتـه اسـت.
سـوم آن کـه اگـر مـردم از وجـود خدمـات کاربـردی و 
تسـهیل کننده آگاه شـوند، خـود بـه دنبـال اسـتفاده از 

می رونـد. آن 
چهـارم آن کـه از نکتـه مهـم رایـگان بـودن خدمـات 
الکترونیکـی نیـز نبایـد غافـل بود کـه خـود انگیزه ای 

بـرای جسـت وجو و یافتـن آن هـا شـده اسـت.
و پنجـم این کـه نتایـج به دسـت آمـده نشـان می دهد 
برخـی  اسـتثنای  (بـه  مـردم  از  زیـادی  بخـش  نیـاز 
کالن شـهرها) بیشـتر به سـمت خدمات غیر سرگرمی 

و تفریحـی بوده اسـت.
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