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یادداشت
 سعید    طباطبایی

رصد شدن فضای انتخاباتی در اینترنت

ــات، فضــای انتخاباتــی در فضــای مجــازی  ــه انتخاب ــه نزدیــک شــدن ب ــا توجــه ب ب
ــن  ــد بر تامی ــا تأکی ــور ب ــتان کل کش ــت. دادس ــکل گیری اس ــال ش ــرعت در ح ــا س ب
ــاره فعالیت هــای انتخاباتــی در ایــن شــبکه ها  امنیــت مــردم در فضــای مجــازی، درب
ــالم و  ــود. حجت االس ــد می ش ــازی رص ــای مج ــی در فض ــات انتخابات ــت: تخلف گف
ــطح  ــی در س ــای انتخابات ــد فعالیت ه ــد بر رص ــا تاکی ــری ب ــر منتظ ــلمین جعف المس
ــزود:  ــات، اف ــن امنیــت فضــای انتخاب ــه منظــور تامی ــه و در فضــای مجــازی ب جامع
ــا مجرمــان و  ایجــاد فضــای انتخاباتــی ســالم، تامیــن امنیــت انتخابــات و برخــورد ب
افــرادی کــه قصــد برهــم زدن فضــای انتخابــات را دارنــد، از جملــه وظایــف ماســت 
ــزوم  ــد بر ل ــا تاکی ــم کــرد. دادســتان کل کشــور ب کــه در انجــام آن کوتاهــی نخواهی
نظــارت جــدی بر فعالیت هــای انتخاباتــی در فضــای مجــازی، اظهــار کــرد: بــه همــه 
ــت  ــون حرک ــوب قان ــه در چارچ ــور ک ــی کش ــمی سیاس ــای رس ــا و جریان ه گروه ه
ــا ایــن حــال بــه معاونــت مربوطــه در دادســتانی کل  می کننــد احتــرام می گذاریــم؛ ب
ــه  ــم کــه فضــای مجــازی را لحظــه ب ــد می کن و دادســتان های سراســر کشــور تاکی
لحظــه رصــد کننــد و در صــورت مشــاهده هــر گونه تخلــف بالفاصلــه برخورد مناســب 
و قانونــی انجــام دهنــد. فعــاالن عرصــه رقابت هــای انتخاباتــی فضــای مجــازی را بــه 
ســمت توهیــن و تخریــب نبرنــد. دادســتان کل کشــور خطــاب بــه همــه کســانی کــه 
ــن  ــه در ای ــرادی ک ــه اف ــد و هم ــی دارن ــای انتخابات ــه رقابت ه ــه عرص ــد ورود ب قص
زمینــه فعالیــت خواهنــد کــرد اعــالم کــرد کــه در فضــای مجــازی بــه ســمت تخریــب 
و توهیــن بــه دیگــران و بــه ســمت تخلفــات و جرایــم نرونــد و اگــر چنیــن کردنــد بعــد 
گالیــه نکننــد کــه چــرا فــالن ســایت فیلتــر و یــا بســته شــد. منتظــری تصریــح کــرد: 
از همــه مدیــران و افــرادی کــه قصــد ورود بــه ایــن عرصــه را دارنــد انتظــار مــی رود 
ــوده و  ــد و فضــا را آل در راســتای تحقــق اهــداف آســمانی و الهــی قــرآن قــدم بردارن
ــی  ــه منف ــه ب ــی رود ک ــار م ــم انتظ ــه داد: از ســخنران ها ه ــد. وی ادام مســموم نکنن
ــد. منتظــری در  ــز کنن ــران پرهی ــه دیگ ــت و جســارت ب ــد و از اهان ــی روی نیاورن باف
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تاکیــد بر ضــرورت تــالش حداکثــری در انجــام 
ــاب رجــوع گفــت: متاســفانه برخی هــا در  ــه مــردم و ارب وظایــف قانونــی و خدمــت ب
ــگار مــا اربــاب و مــردم و  ــار می کننــد کــه ان ــه مــردم طــوری رفت جایــگاه خدمــت ب
مراجعــان نوکــر هســتند، درحالی کــه چنیــن نیســت وموضــوع کامــال برعکــس اســت. 
ــرد خــود اوســت» و  ــن ناظــر هــر ف ــد بر این کــه «بهتری ــا تاکی ــی ب ــام قضای ــن مق ای
«بایــد در ســال جدیــد هــر فــردی نقــاط منفــی را پــاك و نقــاط مثبــت خــود را تقویــت 
ــا  ــت: ب ــبوا»، روی آورد، گف ــل ان تحاس ــبو قب ــا و حاس ــول حالن ــه ســمت ح ــد و ب کن
یــک نــگاه فرادســتگاهی عــرض می کنــم کــه متاســفانه از تمــام ظرفیت هــا و تــوان 
ــف خدمــت  ــردم در دســتگاه های مختل ــه م ــف و خدمــت ب ــرژی در انجــام وظای و ان
ــه درســت کار  ــن اســت ک ــم ای ــل آن ه ــود و دلی ــتفاده نمی ش ــردم اس ــه م ــان ب رس
ــور و  ــتانی کل کش ــه دادس ــد در مجموع ــال جدی ــاز س ــد در آغ ــه بای ــم ک نمی کنی
دادســتانی های سراســر کشــور بــا خــود عهــد ببندیــم کــه بــرای خدمــت بــه مــردم و 
انجــام وظایــف کوتاهــی نمی کنیــم و در حــد تــوان و ظرفیــت تــالش خواهیــم کــرد. 
وی ادامــه داد: انتظــار بنــده از همکارانــم ایــن اســت کــه مجدانــه بــه کار بچســبند و در 
ایــن راه مــالك خــود را انقالبی گــری مدنظــر مقــام معظــم رهبــری از قــوه قضائیــه 
ــوان کوچکتریــن عضــو دادســتانی کل اعــالم  ــه عن ــرار دهنــد. وی اضافــه کــرد: ب ق
می کنــم کــه مــا جمعــی هســتیم کــه بایــد همــه بــا هــم کار کنیــم و بــا همپوشــانی 

و همخوانــی مناســب بتوانیــم کار هــای بســیاری را کــه داریــم بــه انجــام برســانیم.

ــل،  ــد ســال قب ــی اطالعــات از چن ــروژه شــبکه مل پ
ــال  ــر س ــت و ه ــه اس ــرار گرفت ــرا ق ــتور اج در دس
بــا توجــه بــه مشــکالت و موانعــی کــه بر ســر 
پیشــرفت  آن  از  بخشــی  می گیــرد،  قــرار  راه آن 
ــت  ــده اس ــر ش ــری منتش ــی خب ــه تازگ ــد. ب می کن
کــه براســاس آن اعــالم شــده، راه انــدازی فــاز 
ــات موکــول  ــه بعــد از انتخاب ــروژه ب تکمیلــی ایــن پ
ــات  ــاوری اطالع ــر ارتباطــات و فن شــده اســت. وزی
ــود در  ــی موج ــه فضــای انتخابات ــه ب ــا توج گفــت: ب
ــی  ــبکه مل ــروژه ش ــی پ ــوم و تکمیل ــاز س ــور، ف کش
ــدازی می کنیــم.  ــات راه ان اطالعــات را بعــد از انتخاب
ــاالن  ــا فع ــوروزی ب ــدار ن ــی در دی ــود واعظ محم
کشــور  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  بخــش 
برنامه  هــای ســال 96 در ایــن حــوزه را تشــریح کــرد. 
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد رشــد اقتصــادی در تمامــی 
ــت:  ــار داش ــال 95 اظه ــور در س ــاخص  های کش ش
بیــش از 700 هــزار شــغل در ســال 95 ایجــاد شــده 
اســت کــه بیــش از 630 هــزار شــغل از ایــن تعــداد، 
ــور  ــم در کش ــن رق ــت و ای ــوده اس ــص ب ــغل خال ش
ــه  ــاره ب ــی بااش ــود. واعظ ــی می ش ــابقه ارزیاب بی س
ــغل در  ــزار ش ــش از 100 ه ــال 95، بی ــه در س این ک
ــد  ــاد ش ــات ایج ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه فن ح
گفــت: امســال بنــا داریــم بــا افزایــش 30 درصــدی 
ــغل  ــزار ش ــش، 130 ه ــن بخ ــتغال در ای ــاد اش ایج
بــرای حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایجــاد 
کنیــم. وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در 
خصــوص اشــتغال و رشــد اقتصــادی نهایــی کنــد در 
ــق  ــرای تحق ــات ب ــای وزارت ارتباط ــورد برنامه  ه م
شــعار «اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال» گفــت: 
همــکاری نزدیکــی بــا وزارت کار بــرای تحقــق ایــن 
ــوان  ــت عن ــی، تح ــه طرح ــم ک ــاز کردی ــعار آغ ش
«طــرح تکاپــو» بــرای مهــارت آمــوزی نیــروی 

ــده اســت. ــف ش ــوزه تعری ــن ح ــانی ای انس

تمام شهر های کشور مجهز به نسل سوم 
موبایل می شوند

وزیـر ارتباطـات از توسـعه نسـل  های سـوم و چهـارم 
موبایـل در کشـور در سـال 96 خبـر داد و گفـت: بنـا 
داریـم در 6 ماهـه اول امسـال، تمام شـهر های کشـور 
را مجهـز بـه نسـل سـوم شـبکه تلفـن همـراه کنیـم. 
همچنیـن قصـد داریـم 750 الی 800 شـهر را به نسـل 
چهـارم موبایل مجهـز کنیم. وی همچنیـن از برنامه  ها 
نـرم  برنامه  هـای  و  اپلیکیشـن  تولیـد  افزایـش  بـرای 
افـزاری و خدمـات ارتباطی در کشـور خبـر داد و گفت: 
واعظـی  اسـت.  شـده  فراهـم  برنامـه  ایـن  مقدمـات 
الکترونیـک  دولـت  راه انـدازی  بر این کـه  تأکیـد  بـا 
فرصـت خوبـی را بـرای اپراتور هـای ارتباطـی و بخش 

خصوصـی فراهـم مـی آورد تـا بتوانـد خدمات خـود را 
در ایـن دفتـر ارائـه دهنـد گفـت: در همین حـال قصد 
داریـم، موانـع کسـب و کار هـای اینترنتـی را برطـرف 
کنیـم و میـان کسـب و کار هـای سـنتی و اینترنتـی 

آشـتی بـه وجـود آوریم.

130 میلیارد تومان تسهیالت به بخش دانش 
بنیان می دهیم

وزیـــر ارتباطـــات بر ایجـــاد اشـــتغال بـــرای فـــارغ 
ـــات  ـــاوری اطالع ـــات و فن ـــوزه ارتباط ـــالن ح التحصی
تاکیـــد کـــرد و گفـــت: بالـــغ بـــر 16 درصـــد فـــارغ 
ــوزه  ــن حـ ــه ایـ ــوط بـ ــور مربـ ــالن کشـ التحصیـ
هســـتند و 6 رشـــته مرتبـــط بـــه حـــوزه فنـــاوری 
ـــن  ـــرای ای ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــات اس ـــات و ارتباط اطالع
ـــی  ـــم. واعظ ـــاد کنی ـــتغال ایج ـــالن اش ـــارغ التحصی ف
بـــا تأکیـــد بر حمایـــت از شـــرکت  های دانـــش 
ــدود  ــال 96، رقمـــی حـ ــرای سـ ــان گفـــت: بـ بنیـ
130 میلیـــارد تومـــان بـــه عنـــوان وام وجـــوه اداره 
ـــش  ـــان و بخ ـــش بنی ـــرکت های دان ـــرای ش ـــده ب ش

ــار گذاشـــته ایم. خصوصـــی ایـــن حـــوزه کنـ

فاز تکمیلی شبکه ملی اطالعات بعد از 
انتخابات راه اندازی می شود

وزیـر ارتباطـات در خصـوص برنامـه مـد نظـر بـرای 
تکمیـل شـبکه ملـی اطالعـات گفـت: بیـش از ایـن 

قـرار بود فـاز تکمیلی شـبکه اطالعات در اردیبهشـت 
مـاه و همزمـان بـا روز جهانـی ارتباطـات، راه انـدازی 
شـود امـا بـا توجـه بـه تعطیـالت و فضـای انتخاباتی 
موجـود در کشـور، بنـا را بر آن گذاشـتیم که فاز سـوم 
ایـن پـروژه کـه فـاز تکمیلـی شـبکه ملـی اطالعات 
اسـت بعـد از انتخابات راه اندازی شـود. وی در پاسـخ 
ارتباطـات  ارزیابـی  خصـوص  در  دیگـر  سـوال  بـه 
نـوروزی گفـت: نتیجـه ارزیابـی را از سـازمان تنظیـم 

مقـررات و ارتباطـات دریافـت می کنـد.
افــزود:  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
براســاس تماس  هــای صــورت گرفتــه بــا ایــن 
ــه  ــه ک ــوروزی آنچ ــیک  های ن ــا کش ــازمان و ب س
مســلم اســت وضعیــت ارتباطــات بــه مراتــب نســبت 
بــه ســال های قبــل بهتــر بــوده و مــا رضایــت 
نســبی از ارائــه خدمــات در ایــام نــوروز داشــتیم. وی 
ــراری دیتــای  در مــورد اختــالل ایجــاد شــده در برق
ــد  ــال تاکی ــل س ــه تحوی ــاعات اولی ــترکان در س مش
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــتر ش ــه در بس ــه ک ــرد: آنچ ک
ــود،  ــی می ش ــات داخل ــه ارتباط ــوط ب ــوده و مرب ب
ــه  ــوط ب ــوده مرب مشــکلی نداشــته و اگــر مشــکلی ب
اینترنــت بین الملــل در ســاعت اولیــه تحویــل ســال 
بــوده اســت. واعظــی تأکیــد کــرد: تمامــی توجــه مــا 
ایــن اســت کــه در ســال جدیــد مــردم از ارتباطــات 
ــرای  ــا ب ــت ارتباط ه ــد و کیفی ــتفاده کنن ــی اس داخل

ــد. ــش یاب ــته افزای ــش از گذش ــا بی آن ه

خبرهایی که وزیر ارتباطات در یک دیدار نوروزی اعالم کرد

راه اندازی فاز تکمیلی شبکه ملی اطالعات بعد از انتخابات


