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از بــردن اینترنــت به روســتاها بهرهبــرداری از خدمات بر بســتر
الکترونیــک اســت و نمونــه موفــق آن بحث سرشــماری بود که
حضور روســتاییان بسیار پررنگتر از شهرنشینان بود که جا دارد
همیــن جا از تمامی روســتاییان عزیــز برای این اســتقبال خوب
تشکر داشته باشم .به هرحال اینترنت پرسرعت در هر روستا که
راهاندازی میشــود بالفاصله ما به دنبال ارائه خدمات هستیم
یکی از این خدمات بحث ســامت اســت که با همکاری نزدیک
که با وزارت بهداشــت داریم این دوســتان روی پرونده ســامت
روســتاییان مشــغول فعالیــت هســتند یا در خصــوص آموزش
الکترونیک یا بحث کشــاورزی ،جهاد کشاورزی کارهای خوبی را
روی این بستر اینترنت پرســرعت به روستائیان ارائه داده است
در عیــن حال هر روســتا دارای یک طبیعت بکر و صنایع دســتی
خاص اســت که روســتاییان میتواننــد از این طریــق طبیعت و
محصوالت خود را به دیگران نشــان دهند و تا آنجا که من اطالع
دارم در چندین روستا خانههای قدیمی برای اسکان مسافران و
توریستها آماده بهرهبرداری است .همه ما در دولت هدفمان
این اســت که یــک محیط خوب در روســتا بــه وجــود بیاوریم که
روســتاییان به دلیل کمبود امکانات به شــهرها مهاجرت نکنند
و در عیــن حال روســتاییان بتوانند دســترنج خودشــان را بدون
واســط از طریــق فضــای مجــازی بــه مصرفکننــده برســانند.
بنابرایــن رفتــن اینترنت به روســتاها باید همراه با اشــتغالزایی
صورت بگیرد.
در نخســتین مصاحبهای که با شــما داشــتم اعالم کردید
که ســالها در زمینه  ICTدر حالت ایســتا قرار داشــتیم و
این در حالی بود که بقیه  ،ســرمایهگذاری و توسعه در این
بخش را بــا جدیت دنبــال میکردند و همچنیــن گفتید
قرار بود رتبه دوم منطقه را داشــته باشــیم امــا وقتی وارد
وزارتخانه شدید رتبه کشور  16بود در حال حاضر این رتبه
به چه میزان بهبود پیدا کرده است؟
در حال حاضر آمار ســال  2016اعالم نشــده ،اما خوشبختانه
در دو سال اول هر ســال حدود  2تا  3رتبه پیشرفت داشتهایم
اما باید به چند نکته توجه داشــت .اول اینکه یک مســابقهای
در حال انجام اســت که همه با ســرعت دارنــد تالش میکنند
البته شــرایط کشــور ما بــا بقیه تا حدودی متفاوت اســت .مثالً
کشــوری رتبه آن با ایران ســنجیده میشود که از نظر مساحت
یــک پنجاهــم ایــران اســت و از نظــر جمعیــت شــاید کمتر از
یکــی از اســتانهای ایــران باشــد .مورد دیگــر که خیلــی مهم
اســت توجه به این مسأله اســت که ما در این راه  8سال عقب
ماندگی داریم پس نیاز اســت در عین اینکــه به دنبال جبران
عقــب ماندگــی هســتیم تــاش کنیــم بــا ســرعت خودمان را
بــا پیشــرفتهای ایــن حــوزه که بشــدت در حال رشــد اســت
هماهنــگ کنیــم .دولــت  ICTرا پیشــران توســعه میدانــد،
اســتراتژی کــه خیلــی کشــورها سالهاســت آن را انتخــاب
کردهاند و ما خیلی دیر به آن رســیدهایم.
در حال حاضر از روند پیشرفت راضی هستید؟
هنــوز راضــی نیســتم چــون لیاقــت مــردم مــا خیلــی بیشــتر از
ایــن حرفها اســت چرا کــه مردم ما بســیار خــوب این حــوزه را
میشناســند و در عیــن حــال مــا فارغالتحصیالن خوبــی داریم
کــه ســرمایه عظیــم ایــن حــوزه به شــمار میرونــد به طــور کلی
جهتگیری ما درست بوده اما راه طوالنی پیش رو داریم که باید
با سرعت بسیار در آن حرکت کنیم.
بــه نظــر شــما نــگاه حاکمیــت بــه حــوزه ارتباطــات و
فنــاوری اطالعات نســبت به ســالهای گذشــته تغییر
کرده است؟
صددرصــد ،چرا که در حــال حاضر همه قبــول کرد هاند اگر
میخواهنــد در کشــور بهــر هوری باال برود و جلــوی تبعیض
و فســاد گرفتــه شــود و بــه نوعــی ســرعت خدما ترســانی
ســریع باشــد راهینیســت جــز اینکــه فعالیتهــای کشــور
هوشــمندانه صــورت بگیــرد و بــا همیــن نــگاه مثبــت
توانســتیم طــی همین چند ســال حدود  100هزار شــغل در
حــوزه  ICTایجاد کنیم.
دبیرکارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه در
گفتوگویــی اعالم کرده بارها دســتور فیلتر شــدن چند
کانال ضــد انقالب بــه وزارت ارتباطات ارســال شــده اما
ایــن وزارتخانه توانایی اجرای این دســتورات را نداشــته
آیا شما این گفته را تأیید میکنید؟
آنچه در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به تصویب میرسد

ما موظف هســتیم که آن را اجرا کنیم و تا االن نیز همه این موارد
اجرا شــده اســت .البته تالش ما این اســت که نماینــده ما حتماً
در این جلســهها حضور داشته باشــد که طبق عهدی که با مردم
داریــم تنهــا جلــوی فعالیــت ســایتهای ضــد اخــاق و دین و
ســایتهایی که امنیت کشــور را نشــانه رفتهاند گرفته شود و این
نــگاه مــورد قبول همــه جامعه اســت چرا کــه هیچ خانــوادهای
تمایــل ندارد که ســایتهای مســتهجن و آنها که دیــن و امنیت
کشــور را مورد هجوم قرار دادهاند براحتی قابل دســترس باشــد
بــه هرحال اگر کســی فراتر از این مــدل تمایل به مسدودســازی
دارد آن نظر و ســلیقه شــخصی فرد اســت و ما تمایــل به اجرای
آن ســلیقههای شــخصی نداریــم چــرا کــه اعتقــاد دولــت ایــن
اســت که ما مردم فهیمی داریم که خودشــان قادر به تشخیص
موارداشتباه هستند.
در حال حاضر کانالهای تلگرامی با بیش از  5هزار عضو
طی فراخوانی در ســامانه «شــامد» در حال ثبت هستند
کــه در ایــن خصــوص
دبیــر کارگــروه تعییــن
مصادیــق مجرمانــه
اعالم کــرده اســت که
این مصوبــه ضمانت
اجرایی نــدارد؛ تحلیل
شــما از این اظهــار نظر
چیست؟
مصوبه شــورای عالــی فضای
مجــازی یــک مصوبــه بســیار
روشــن اســت و مــن تعجــب
میکنم بعضیها این مصوبه
را خــوب نخواندهاند و در عین
حــال در خصــوص آن اظهــار
نظــر میکننــد .من در جلســه
شــورای عالی فضــای مجازی
حضــور داشــتم بحــث فیلتر و
بســتن مطــرح نبود بلکــه این
مصوبــه بــه دنبــال نظاممنــد
کــردن و به نوعی سالمســازی
ایــن فضــا اســت .در حــال
حاضــر کانالهــای موجــود
در شــبکههای اجتماعــی
بــه نوعــی جایگزیــن برخــی
رســانهها شــدهاند و توجــه
داشــته باشــید یــک روزنامــه
کــه  3هزار مخاطــب دارد باید
بــرای فعالیتش مجوز داشــته
و قانــون بــر کار آن نظــارت
دارد امــا شــاهدیم کانالهایی
در حــال حاضر مشــغول فعالیت هســتند کــه مخاطبین آنها
چندین برابر یک روزنامه اســت بدون اینکه کســی مسئولیتی
در خصوص انتشــار مطالب آن داشــته باشد پس این مصوبه
تنهــا بــرای شناســنامهدار کــردن فعالیــت کانالهــا تصویب
شده است.
به چــه میزان طرح ثبــت کانالهای تلگرامی در ســامانه
«شامد» را مثبت ارزیابی میکنید؟
این ارزیابی را باید وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســامی که این
ســامانه را ایجــاد کردهاند و به صورت مرتــب در جریان روند کار
هســتند داشته باشــند اما از نگاه من هر حرکتی که باعث شود در
فضــای مجــازی دامنه تخریــب و تهمت ،تنگتر شــود و به نوعی
آبروی افراد با دروغها ریخته نشود اقدام مثبتی است.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفتهاند ظرف یکســال
آینــده شــبکه مجــازی داخلــی جایگزیــن خارجیهــا
میشــوند آیا این حــرف به معنــای پایان عمــر فعالیت
شبکههای اجتماعی خارجی در کشور است؟
با شــناختی کــه از جناب آقــای فیروز آبــادی دارم و بــا مباحثی که در
شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی مطرح است
بعید میدانم که ایشان با چنین صراحتی این حرف را زده باشند.
از نگاه شــما بــه چه میــزان وجــود شــبکههای اجتماعی
بومی در کشور ضرورت دارد؟
نــه تنها بــرای ایران بلکــه برای اکثر کشــورها این مســأله بســیار

اهمیت دارد که از اطالعات شــهروندان خود بتوانند محافظت
کننــد در حــال حاضــر روی بســتر شــبکههای اجتماعــی ،مردم
بســیاری از اطالعات شــخصی خودشــان را قــرار دادهاند که این
اطالعات در خارج از کشــور نگهداری میشــود و مــا نمیتوانیم
مســئولیت امنیــت ایــن اطالعــات را بر عهــده بگیریــم و این در
حالی اســت کــه وزارت ارتباطــات از حریم خصوصــی مردم در
تلفــن همــراه IP ،و ...حفاظــت میکنــد و تاکنون از نظــر امنیتی
در ایــن مــوارد مشــکلی بــرای مــردم پیــش نیامــده اســت البته
توجــه به ایــن نکته بســیار اهمیــت دارد که سیاســت این دولت
این اســت کــه در همــه امور ،فنــاوری بومی وجود داشــته باشــد
مثــاً برای ســاخت ماهــواره بومی با دانشــگاه و مراکــز مختلف
بســیاری در حــال همــکاری هســتیم کــه بتوانیــم یــک ماهواره
بومــی راهانــدازی کنیم .در خصــوص شــبکههای اجتماعی نیز
اعتقاد ما این اســت که باید شــبکههای اجتماعی بومی داشــته
باشیم.
البتــه ایــن کار دولــت نیســت
و همــان شــرکتهایی کــه
یک نمونه
خدمــات بــه مــردم ارائــه
خوب
میدهنــد باید بــه فکــر ایجاد
شبکههای بومی باشند و برای
استفاده از
آنهــا این کار با ســود نیز همراه
فضای مجازی
اســت چــرا کــه شــبکههای
در انتخابات
اجتماعــی خارجــی در کشــور
داشتیم و آن هم
اجــازه تبلیغــات و ارزش
انتخابات مجلس
افــزوده را ندارنــد امــا طبــق
شورای اسالمی
مصوبه شــورای عالــی فضای
بود که مردم و
مجازی شــبکههای اجتماعی
نحوه
کاندیداها به
بومــی حــق کار اقتصــادی بــر
این بستر را دارند.
خوبی از این فضا
شــبکههای بومــی اجتماعــی
استفاده کردند و
دارای چه ویژگیهایی هســتند
طبق گزارش وزیر
که باعث میشــود کاربران به
محترم کشور،
سمت استفاده از آنها بروند؟
تنشها
بــا اســتفاده از شــبکههای
طرفداران
بین
اجتماعــی بومــی ســرعت
کاندیداها
دسترســی بســیار بــاال میرود
و در عیــن حــال چــون شــبکه
در شهرستان ها
داخل کشــور اســت بنابراین از
به دلیل استفاده از
کیفیــت باالیــی نیز برخــوردار
فضای مجازی
اســت و در عین حــال توجه به
به شدت کاهش
این نکته بســیار مهم است که
پیدا کرده بود
تعرفه اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی بومــی نصــف
تعرفــهای اســت کــه در حــال
حاضر کاربــران بابت اینترنت
بینالملــل پرداخــت میکننــد کــه رفتــه رفتــه بــا وجــود چنین
تمهیداتــی و اعتمــادی کــه در مردم شــکل میگیــرد کاربران به
سمت استفاده از شبکه بومی جذب خواهند شد.
دیدگاه جناب آقای روحانی بهعنوان رئیس دولت تدبیر
و امید این است که استفاده از فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی در چارچوب قانون حق مشــروع مردم است و
هیچ کس نمیتواند دسترسی مردم را محدود کند به نظر
جنابعالــی در ماههای پیش رو که ماههای حساســی برای
کشور محسوب میشود چند درصد امکان دارد که فضای
مجازی و شــبکههای اجتماعی برای فعالیت خود دچار
مشکل بشوند؟
اگــر منظــور شــما از ماههــای پیــش رو انتخابــات ریاســت
جمهــوری اســت بایــد بگویــم دلیلی وجــود ندارد کــه فضای
مجــازی و فعالیــت شــبکههای اجتماعــی دچــار مشــکل
بشــود چــرا کــه یک نمونــه خــوب اســتفاده از فضــای مجازی
در انتخابــات داشــتیم و آن هــم انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی بود که مــردم و کاندیداها بــه نحو خوبــی از این فضا
اســتفاده کردنــد و طبــق گزارش وزیــر محترم کشــور ،تنشها
بیــن طرفــداران کاندیداها در شهرســتانها بهدلیل اســتفاده
از فضــای مجــازی بشــدت کاهــش پیدا کــرده بود پــس بعید
میدانــم کســی مخالــف بهــره گرفتــن از فضــای مجــازی در
تبلیغات انتخاباتی باشــد.
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