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نامه سرگشاده ساندار پیچای به کارمندانش

گوگل به دنبال کار سیاسی نیست
مدیــر گــوگل؛ ســاندار پیچــای ،اقــدام به
انتشــار یادداشــتی خطاب بــه کارمندان
خــود کــرد؛ یادداشــتی کــه بهکارمنــدان
هشــدار میدهد تفکرات خود را در برابر
اصول بنیادین گوگل تغییر دهند.
بهگزارش انتخاب ،هدف ســاندار پیچای
از انتشــار این نامه انــکار هر نوع تعصب
نسبت به مواضع سیاســی است .بهنظر
میرسد این اقدام پس از آن رخ میدهد

کــه شــایعاتی در خصــوص همــکاری
گوگل با چینیها برای سانســور محتواها
مطرح شد .ســاندار پیچای با ارسال یک
یادداشــت بهکارکنان خود هشدار داد که
این شــرکت خدمــات خود را مهندســی
نمیکند تــا از دیدگاه سیاســی یا مذهبی
و ...جهتگیــری خاصــی داشــته باشــد.
این موضوعی است که این روزها بشدت
از ســوی برخــی کارکنــان گــوگل مطــرح

میشود .ساندار پیچای در یادداشت خود
نوشــت« :ما محصوالت و دســتاوردهای
خــود را بــر برنامههای سیاســی متمرکز
نمیکنیم .اعتمــاد کاربران ما ،بزرگترین
دارایــی ماســت و ما همیشــه بایــد از این
دارایــی محافظــت کنیــم .اگر هــر یک از
کارمنــدان گــوگل بــا شایعهســازی ایــن
اعتمــاد را تضعیف کنند ،ما آنها را ملزم
بــه پاســخگویی خواهیــم کــرد ».بهنظــر

میرســد علت انتشــار نامــه پیچای یک
ایمیــل داخلــی بیــن کارمنــدان گــوگل
اســت کــه در آن سیاســتهای گــوگل به
چالش کشــیده شده و کارمندان نیز با آن
موافقت کردهاند .طی ماه گذشته ،رئیس
جمهوری ایــاالت متحده ،دونالد ترامپ
در یــک پیام توئیتری ،گــوگل را متهم به
توجوبرایسرکوب
دستکارینتایججس 
دیدگاه محافظه کاران کرد.

با لغو فرمان سایبری اوباما و قدرت گرفتن «جان بولتون»

«ترامپ» جنگ سایبری را آغاز کرد
میترا جلیلی

خبرنگار

تحقق دولت الکترونیک
ی شود
مطالبه مل 
نـــگاه

بهداد عباسی

دکتر جرم شناس حوزه سایبر

نیــز مورد توجه قــرار گرفتهاند تا در گام
نخســت از هرگونــه حملــه هکــری بــه
کشــور امریکا پیشــگیری شــود و در گام
دوم درصــورت انجــام هرگونــه حملــه
ســایبری ،امریکا بسرعت حمله هکری
سازماندهی شــدهای را به تالفی انجام
دهد .گفتنی اســت کــه اولویتهای این
اســتراتژی ،تأمین امنیت ملی ،امنیت
منابــع انــرژی و برق ،امنیــت بانکداری
و امــور مالــی ،ســامت و ایمنــی،
ارتباطــات ،تکنولوژی اطالعات و حمل
و نقــل خواهــد بــود .بــه گفتــه بولتون،
ایــن قانون جدید بر  4ســتون حفاظت
از مــردم امریــکا و کشــور ،حفظ صلح،
ترویج رفــاه امریــکا وهمچنین تقویت
نفــوذ واشــنگتن در اینترنــت اســتوار
اســت و درواقــع ایــن قانون بــه هریک
از آژانسهــای امنیتــی و اطالعاتــی
امریــکا اجــازه میدهد طراحــی ویژه و
مخصــوص به خــود را بــرای مقابله با
تهدیــدات احتمالــی ســایبری داشــته
باشــند هرچنــد درنهایــت زیــر نظــر
شــورای امنیــت ملی بــه رهبــری جان
بولتون عمل خواهند کرد.

ëëاســتارتاپها؛ یاریگــر فرمان ســایبری
ترامپ
اســتراتژی جدیــد ترامــپ بــه
آژانسهــای امنیتــی و اطالعاتی امریکا
همچــون  NSAو شــاخه نظامــی آن و
وزارت دفــاع قدرت بیشــتری میدهد تا
با مجرمان سایبری به مقابله برخیزند.
این بدان معناســت که این آژانسهای
امنیتــی میتواننــد بــه صــورت فعاالنه
بهدنبال منشــأ اصلی حمالت ســایبری
باشــند و با آن مقابلــه کنند .البته واضح
اســت کــه ایــن موضــوع چنــدان ســاده
نیســت چــون گاه هکرهــا از کشــورهایی
بــه امریــکا حملــه میکنند که بــا امریکا
روابطی مناسب دارند و همین موضوع
جنــگ را برای امریکا ســختتر میکند.
درواقــع ایــن هکرها از ســوی یک دولت
مشــخص هدایــت و حمایت میشــوند
ولــی از یــک کشــور دیگــر حمله خــود را
انجــام میدهنــد بــه همیــن دلیــل هم
گاه شــناختن دولــت حامی چنــدان کار
سادهای نیست.
طبــق اطالعــات ارائه شــده ازســوی
مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید ،بــرای

اجــرای ایــن قانــون از شــرکتهای
خصوصی و چندملیتی که در کشورهای
مختلــف بــه تجــارت میپردازنــد هــم
درخواست مشــارکت در این طرح شده
اســت .کاخ ســفید همچنین انتظار دارد
اســتارتاپهای حوزه تکنولوژی و صنایع
خصوصی با آژانسهای دولتی ارتباطی
تنگاتنگ داشــته باشــند تا این آژانسها
ازنحــوه توســعه هــوش مصنوعــی و
همچنیــن محاســباتی کوانتومی مطلع
شــوند و راحتتر بتوانند مانع تهدیدات
ســایبری شــوند .البته برخــی کمپانیها
از ایــن موضــوع رضایــت ندارنــد و
معتقدند همراهــی کمپانیهای بزرگ
بــا آژانسهــای امنیتــی امریکا شــاید در
درازمــدت مشــکل ســاز شــود و حتــی
بخشــی از حریــم خصوصــی کاربــران
یــا ایــن شــرکتها هــم آســیب ببینــد؛
موضوعی که فعالً از نظر مقامات امریکا
در اولویــت نیســت و بیــش از همه باید
فکری به حال امنیت سایبری این کشور
و همچنین ســایر کشــورها شــود تا بتوان
از میــزان ایــن حمــات به تأسیســات و
زیرساختهای حیاتی در جهان کاست.

حفاظت از امنیت مرورگرها با یک نرم افزار

کاربــران هنــگام
نرم افزار جســتوجو در
آنـــــالین اینترنــت گاه بــا
خطرهــای زیــادی مواجه میشــوند و
در واقع مرورگر آنها زیر تیغ بدافزار یا
باجافزارهایی خطرناک قرار میگیرد.
امــا نرمافزارهایــی ویــژه ،میتواننــد
میــزان ایــن خطرهــا را بــه حداقــل
برســانند .یکــی از ایــن نرمافزارهــا،
 HitmanPro Alertاســت؛ یــک
نرمافــزار امنیتــی کــه فعالیتهــای
مرورگــر اینترنتــی را زیر نظــر میگیرد
تا بتواند تهدیدهــای احتمالی امنیت
سیســتم کاربــر را شناســایی کنــد و بــه
ایــن ترتیــب هنــگام خریــد اینترنتــی
یــا عملیــات بانکــداری آنالیــن ،از آن

محافظت کند.
این نرمافــزار با مرورگرهــای مختلف
ازجملــه کــروم ،فایرفاکــس ،اپــرا،
اینترنــت اکســپلورر ،یاندکــس،
 Maxthon, Avant Browserو...
ســازگاری دارد و میتوانــد بــا اســکن
سیســتم و شناســایی انواع خطرها ،از
سیســتم کاربــر در مقابــل باجافزارها،
کدهای مخرب و بدافزارها محافظت
کند.
ایــن نرمافــزار ابعــاد گســتردهای از
امنیــت سیســتم را مــورد توجــه قــرار
داده و بــه عنــوان مثــال ،وضعیــت
«وب کــم» کاربــر را بررســی میکند تا
در صورت بروز هرگونه ســوء اســتفاده
بالفاصلــه اطــاع دهــد و دسترســی

بدافــزار بــه «وب کــم» قطــع شــود.
بدینترتیــب میــزان خطــر کاهــش
مییابــد .نرمافزارهــای جانبــی
همچــون وینــدوز مدیــا پلیــر و ادوب
فلــش پلیــر نیــز ممکــن اســت مــورد
حملههــای بدافــزاری قــرار بگیرنــد
کــه نرمافــزار HitmanPro Alert
میتواند با این تهدید مقابله کند .این
نرمافــزار همچنین میتوانــد هرگونه
ترافیک ناشــناس یا اجــرای بدافزارها
را متوقف کند و میزان امنیت سایبری
سیستم کاربر را بشدت باال ببرد.
اگر شما هم عالقهمندید این نرمافزار
را روی گوشــی خــود داشــته باشــید،
میتوانیــد آن را بــه صــورت رایگان از
سایت  P30world.comدانلود کنید.

طراحی آسان با قلم دیجیتالی
قـــــاب
فناوری

سوسن صادقی
خبرنگار

این روزها فناوری در همه عرصهها سعی دارد ورود کرده و کار را برای کاربران به نوعی تسهیل کند .در این میان یک شرکت
فناورانه قلم مخصوص تبلت را که مناســب طراحان و هنرمندان اســت ســاخته ،این قلم به آنها این امکان را میدهد تا
نه تنها بتوانند به آســانی طراحی و نقاشــی کنند ،بلکه امکان ایجاد خالقیت و کنترل بیشــتری را به کاربر آن نیز میدهد.
ایــن خــودکار کــه  Vacom Intuos Proنــام دارد ،قابلیت اتصال بــه کامپیوترهای مک و ویندوز پی ســی از طریق بلوتوث و
ی را دارد و میتوان براحتی برنامهها ی مورد نظر آن
یــو اس بــ 
را انتخاب و نصب کرد .استفاده از این قلم برخالف مدلهای
دیگــر موجود در بازار و مدل قبلی همین مدل آن آســان بوده
و بــا اینکــه رنگهــای ایجاد شــده آن براق اســت اما چشــم را
آزار نمیدهد .از آنجایی قلم دارای حرکات چندگانه لمســی،
سوئیچهای جانبی و کلیدهای فوری قابل تنظیم برای کارهای
روزمره اســت بنابراین انجام طراحی را بــرای طراح و هنرمند
بسیار کارآمد میکند .این قلم امکان زوم کردن روی کار یا قاب
گرفتــن را نیــز دارد به همیــن دلیل کاربــر آن میتواند براحتی
تکنیکهــای مورد نظر خود را برای طراحی اجرا کند .این قلم
در دو ســایز متوســط ( 700گــرم) و بزرگ ( 1300گــرم) به بازار
آمده و شیب قلم به قدری طبیعی است که انگشتان براحتی با
آن طراحی را انجام میدهد و نوک آن بسیار به فشار حساس بوده ،از اینرو در اجرای طراحی مورد نظر کاربر هیچ تأخیری
ایجاد نمیکند .در این قلم که دارای ضخامت  8میلیمتری اســت ،باتری بهکار نرفته از اینرو نیاز به شــارژ آن نیز نیســت.
جنسش از آلومینیوم و کامپوزیت فایبرگالس است و در بازار جهانی عرضه شده است.
گیزمگ

در عــرف بینالملــل «دولت الکترونیک» از یک تعریف ثابت و بدون تفســیر
برخوردار نیســت .در قوانین موضوعه کشــورمان نیز تعریف مشــخصی ارائه
نشــده ولی آنچنان که از قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مستفاد میشود،
تحقق دولت الکترونیک به شبکه ملی اطالعات موکول شده است.
نهادهــا و دســتگاههای حاکمیتی (دولتــی) در الکترونیکی کــردن فرآیندهای
تخصصی خود در ســنوات اخیر رشــد چشــمگیری داشــتهاند .بررســی دقیق
الکترونیکی شــدن خدمــات ،فرآیندهای هریک از نهادها و دســتگاهها ،بحث
مفصلــی را میطلبــد که از حوصله این مطلب خارج اســت ولــی بهطور کلی
نمیتوان از پیشرفت قابل مالحظه سیستمی شدن و عملکرد دیجیتالی آنها
چشمپوشی و صرفنظر کرد.
به رغم توســعه و پیشــرفت الکترونیکی نهادها و دستگاهها ،مشکل اصلی در
عدم اســتفاده بهینه از دولت الکترونیک ،عدم رضایتمندی شهروندان ،نبود
سیستم یکپارچه و بسامان بین نهادهاست .برای نمونه اگر شهروندی نیاز به
خدمات انتظامی داشــته باشد با مراجعه به سامانههای الکترونیکی تعریف
شده یا دفاتر پلیس  10+از خدمات نسبتاً سریع و بهنگام آن برخوردار میشود.
یا ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی گواهی بر این مدعاست ولی وقتی سطح
خدمات از یک نهاد یا دســتگاه بیشتر باشد ،مشکالتی رخ میدهد .به تناسب
پیچیدگیفرآیندها،معطلیها،ناسازگاریها؛چهرهدهشتناکغیرپاسخگویی
به شــهروندان آشــکار میشــود .امــروز مشــکل در عــدم یکپارچهســازی ارائه
خدمات اســت .قانونگــذار به موجب بند ب ماده  67قانون برنامه پنج ســاله
ششــم توســعه ،گرچه اجازه فعالیت داخلی هر یک از نهادها و دســتگاهها از
شبکه اختصاصی و مستقل خود را داده است ولی آنها را جهت ارائه خدمات
به سایر اشخاص از جمله شهروندان ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کرده است.
بهنظر میرســد در این مســیر بیش از قانون نیاز به عزم جدی مسئوالن ارشد
نظام اســت ،چرا که گرچه وزارت ارتباطات تالشهایی در این مهم مصروف
کرده ولی موانع و مقاومتهای سازمانی بسیاری وجود دارد.
تحقــق دولــت الکترونیک ،منافع و فواید بســیاری در ســطح کالن و خرد دارد
بنابرایــن بــر همــه مبرهن و واضح اســت کــه یکی از آنها شــفافیت اســت .در
فضــای ملتهب کنونی ،شــفافیت خواســته حداقلی شــهروندی اســت .نفس
شــفافیت روشــی در جهــت مبارزه با فســاد اســت گرچه صرف روشــن کردن
فرآیندها و نور تابیدن بر تاریکیهای تعامالت سازمانی و بین نهادی بازدارنده
اســت ولی همه ماجرای مبارزه با فســاد نیســت .مبارزه با فساد نیاز به تعیین
سیاست جنایی مشخص ،خط مشی ویژهای دارد که البته دولت الکترونیک و
نرمافزارهای مربوطه کشف فساد نیز میتواند یاری رسان باشد.
به رغم صرف هزینهای بســیار ســنگین از بودجه عمومی و جیب شــهروندان باید
بهعنوان یک مطالبه ملی ،تحقق دولت الکترونیک را درخواست کنیم.

منبع :نیویورک تایمز

«جــان بولتــون» مشــاور امنیــت ملــی
امریکا بتازگی از امضای فرمانی جدید
بــا عنــوان  Memorandum 13توســط
«دونالــد ترامــپ» رئیــس جمهــوری
امریــکا خبــر داده اســت که بــه موجب
آن ،کاخ ســفید حــق خــود میدانــد در
مواقــع لــزوم ،حملــه ســایبری علیــه
دشــمنان خارجی را بدون هیچ تعللی
آغــاز کنــد .درواقع این قانــون ،مجوزی
برای کاهش محدودیتهای استفاده از
سالحهای سایبری توســط آژانسهای
امنیتی امریکا محسوب میشود.
ëëلغو فرمان سایبری اوباما
بــه گــزارش نیویورک تایمز ،مشــاور
امنیــت ملــی امریکا کــه این خبــر را در
یک کنفرانس خبری اعالم کرد ،یادآور
شــد :دونالــد ترامــپ چند هفتــه پیش
یکــی از فرمانهــای ســایبری بــاراک
اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا را
لغو کرد تا براحتــی بتواند امروز ،زمینه
اجرای فرمان جدید خود را فراهم کند.
وی افزود :فرمان ســایبری ملغی شده،
درباره نحوه برخورد امریکا با متجاوزان
حــوزه ســایبری ایــن کشــور بــود .طبــق
ایــن قانــون درصــورت انجــام هرگونــه
حملــه ســایبری علیــه امریــکا ازســوی
کشــورهای دیگر ،ارتش این کشــور تنها
پس از مشــورت بــا وزارت امور خارجه،
آژانسهای امنیتــی و اطالعاتی امریکا
میتوانســت بــرای حملــه ســایبری به
کشــور حملهکننده تصمیمگیری کند و
یک پاسخ تالفیجویانه بدهد.
جــان بولتــون ادامــه داد :درواقــع
اوبامــا معتقــد بــود هرگونــه حملــه
ســایبری به کشــورهای دیگــر باید پس
از اطمینــان کامل از مؤثر بودن پاســخ،
انجــام شــود امــا دونالــد ترامــپ ایــن

اســتراتژی را ناکارآمد میداند و معتقد
اســت در قانونی که بتازگی امضا کرده،
فرصت بیشــتری در اختیــار ارتش قرار
میگیرد تا به حملههای سایبری پاسخ
دهــد و حتــی حملههــای پیشــگیرانه
ســایبری را نیــز در برنامــه خود داشــته
باشد .این مسئول امنیتی امریکا یادآور
شد :درواقع دیگر همچون زمان باراک
اوباما دست ما بسته نیست .وی افزود:
مــا بــرای دفــاع از خــود ،به کشــورهای
مهاجــم پاســخ ســایبری محکمــی
میدهیــم امــا مــردم بایــد بداننــد کــه
تــوان ســایبری امریــکا تنهــا بــه مــوارد
دفاعــی محــدود نمیشــود و ازســوی
دیگر پاســخها هم شاید تنها به فضای
سایبری محدود نشود.
بولتــون ادامــه داد :درواقــع قوانیــن
قدیمــی بــا قوانینــی جدیــد جایگزیــن
میشوند تا امریکا قدرتمندتر از گذشته
شــود و با اعمال مجازاتهای اینترنتی
علیه دشــمنان ،آغازگر مســیری جدید
برای حمایت از شــهروندان خود باشد.
طبــق ایــن قانــون ،واکنشهــا ســریعتر
میشوند چون پارهای از مراحل اضافی
که در گذشــته وجود داشته است حذف
میشود.
ازســوی دیگــر بایــد گفــت کــه
دستورالعمل جدید ،بخشی از تالشها
بــرای افزایــش ســطح دفاعــی شــبکه
رایانــهای و زیرســاختهای حیاتــی،
مؤسسات مالی و اپراتورها و...در مقابل
هکرها محســوب میشــود و پاسخی به
کســانی اســت کــه کاخ ســفید را متهــم
به کــم کاری در حــوزه امنیت ســایبری
میکنند.
ëëیک استراتژی  40صفحهای
مشاور امنیت ملی امریکا همچنین
در ایــن کنفرانــس خبــری گفــت:
اســتراتژی جدیــد ترامــپ بــه افزایــش
ســطح امنیــت ســایبری ایــن کشــور و

حفاظــت از زیرســاختهای این کشــور
در برابــر حمــات کشــورهای دیگــر و
هکرهای مستقل کمک میکند.
بولتون ادامــه داد :این قانون جدید
بیشــتر بــر کشــورهای روســیه ،چیــن،
ایــران و کــره شــمالی تمرکــز دارد چرا
که این کشــورها از فضای سایبری برای
مقابله با امریکا و متحدان و شــرکایش
اســتفاده میکننــد .مــا ایــن کشــورها را
رقبایــی قدرتمنــد در عرصــه ســایبری
واشــنگتن و کل کشــور امریکا میدانیم
و باید مراقب ارتش ســایبری قوی این
کشورها باشیم.
وی بدون اشــاره دقیق بــه جزئیات
ایــن برنامــه یــادآور شــد :اســتراتژی
جدیــد ســایبری امریــکا در یــک ســند
40صفحــهای مشــخص شــده اســت؛
ســندی کــه نشــان میدهــد ایــاالت
متحــده چــه برنامــهای بــرای جنــگ
ســایبری بــا رقبا دارد .این ســند نشــان
از یک اســتراتژی بازدارنده و همچنین
پیشــگیرانه در برابــر ســایر کشــورها و
دولتهــا در سراســر جهــان دارد و
نخســتین اســتراتژی مفصــل ســایبری
در 15ســال گذشته محســوب میشود.
بولتــون همچنیــن یــادآور شــد :ایــن
ســند جدیــد بهدلیــل نگرانــی در مورد
دخالتهــای خارجــی در انتخابــات
میانــدورهای مــاه نوامبــر بــه امضــا
میرســد و کســانی کــه قصــد اخالل در
انتخابــات بــه شــکل مجازی را داشــته
باشــند حتمــاً پاســخی دنــدان شــکن
دریافت میکنند.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود:
البتــه در ایــن جــزوه  40صفحــهای کــه
توســط کاخ ســفید در معــرض عمــوم
گذاشــته شــده اســت ،تنهــا مقابلــه بــا
کشــورها مــد نظــر نیســت و هکرهــای
مســتقل یا هکرهایی که از ســوی برخی
کشــورهای خــاص حمایــت میشــوند

ثبت رکورد ماهانه 10میلیون تراکنش
در مرکز ملی تبادل اطالعات

سرپرســت معاونت دولــت الکترونیک ســازمان فناوری
اطالعات ،در گزارشــی از انجام  37میلیون اســتعالم در
اخـــبار
مرکز ملی تبادل دادهها در  5ماهه نخســت سالجاری و
پیشبینی انجام ماهانه  100میلیون تراکنش با اتصال تمام دستگاهها به مرکز
ملی تبادل دادهها خبر داد.
بــه گــزارش «ایــران» ،حمید رضــا هادیپور گفت :در ســال  ،96بیــش از 103
میلیون تراکنش در مرکز ملی تبادل انجام شده و هماکنون نیز با اتصال 190
دســتگاه به مرکز ملی تبــادل ،ماهانه به  10میلیون تراکنش رســیدهایم که در
صــورت حضور تمام دســتگاهها در ایــن مرکز ،پیشبینی میشــود که تعداد
تراکنشهای ماهانه به  100میلیون برسد.
وی بــا اشــاره بــه ارتقــای  20رتبهای ایــران در شــاخص دولــت الکترونیک در
جهان ،گفت :در طول برنامه ششــم توســعه باید  30رتبه در شــاخص دولت
الکترونیک ارتقا داشته باشیم ،این در حالی است که فقط در دو سال نخست
این برنامه  20رتبه ارتقا داشتهایم .وی راهاندازی و پشتیبانی فنی و زیرساختی
ســامانه انتشــار دسترســی آزاد به اطالعات را یکی از اقدامها در حوزه دولت
الکترونیک عنوان کرد و افزود :از  1247دستگاه شناسایی شده در قوای سه گانه
کشور 452 ،دستگاه به این سامانه متصل شدهاند .هادیپور با اشاره به اینکه
تا پایان مردادماه  5هزار و  596نفر از شــهروندان عضو این ســامانه هســتند،
گفت 2 :هزارو  918درخواست در این سامانه ثبت شده و از این تعداد  2هزار و
 445پاسخ ارائه شده است .وی افزود :به طور متوسط در ماه بین  300تا 400
نفر عضو ســامانه انتشار دسترســی آزاد به اطالعات میشوند .هادیپور یکی
دیگــر از اقدامهــای وزارت ارتباطات در حــوزه دولت الکترونیک را درگاه ملی
خدمات دولت هوشمند عنوان کرد و گفت :این درگاه با هدف استانداردسازی
و مدیریــت یکپارچه ارائه خدمات دولت به مردم راهاندازی شــده و در ســال
 97بیــش از یک میلیــون و  800هزار بازدید داشــته و  718خدمت ارائه کرده
است .هادیپور تأکید کرد :امیدواریم تا پایان سال  97به  1700خدمت و 150
سرویس و میانگین  300هزار کاربر در ماه برسیم .وی کارپوشه ملی ایرانیان را
خدمت دیگر در حوزه دولت الکترونیک بیان کرد و گفت :این کارپوشه بستری
امــن و قابــل اعتماد برای ارســال تمام اعالنها و پاســخ به درخواســتها به
صورت یکپارچه و اختصاصی از طرف دستگاههای ارائهکننده خدمات است
که منحصــراً برای هر فرد ایرانی ایجاد میشــود .وی ادامه داد :هماکنون این
سامانه  35هزار کاربر و  13دستگاه فعال دارد و برای ارائه در کل کشور با چند
میلیون کاربر نیز قابلیت دارد .هادیپور به سامانه جمعنویسی بهعنوان یکی
دیگر از برنامههای دولت الکترونیک اشــاره کرد و گفت :از طریق این ســامانه
شــهروندان میتواننــد در تصمیمگیــری و تصمیمســازی از طریــق دریافت
نظرات و اشتراکگذاری آنها ،در تدوین طرحها و لوایح مشارکت داشته باشند
که به طور مثال تدوین الیحه صیانت و حفاظت از دادهها در فضای مجازی از
طریق همین سامانه انجام شد و به جمعبندی رسید.
همچنین سرپرســت معاونت دولت الکترونیک ســازمان فناوری اطالعات،
راهاندازی پیشــخوان مجوزهای کســب و کار را یکی از برنامههای حوزه دولت
الکترونیــک معرفــی کــرد و گفت :پیشــخوان مجوزهای کســب و کار در قالب
سامانههایی با عنوانهای سامانه «دادور» برای دریافت شکایات در این حوزه
و ســامانه نما که نقشه ملی استعالمات مجوزهای کســب و کار است ،در کنار
مرکز ملی تبادل دادهها با هدف ایجاد پنجره واحد صدور مجوز کسب و کارها
و با همکاری وزارت اقتصاد بزودی راهاندازی میشود.

قانون کپی رایت فعلی ،بازدارندگی ندارد

ت اجرایــی قانون
نایــب رئیــس کمیســیون فــاوا اتــاق بازرگانــی ایران ضمانــ 
کپیرایــت را ناکافی قلمداد کرده و گفــت قانون کپی رایت فعلی بازدارندگی
الزم را ندارد.
بهگــزارش «ایــران» ،عبدالرضا نــوروزی در زمینــه اقداماتی که بــرای اصالح
قانــون کپــی رایت باید صورت گیرد ،اظهار داشــت :من فکــر میکنم بیش از
آنکه ما مشکل قانون کپی رایت داخلی داشته باشیم مشکل قانون کپی رایت
بینالمللی داریم؛ تغییراتی که برای قانون کپی رایت جدید مطرح شده بود
تغییرات بسزایی ایجاد نمیکرد .به عالوه بسته قانون کپیرایت جدید زمانی
به کمیســیون فاوا اتاق بازرگانی آمد که در یک زمانبندی بســیار کوتاهی باید
پیشنهادها ارائه شود تا قانون جدید به مجلس ارسال شود.
وی افــزود :یکــی از چالشهــا در زمینــه قانــون کپــی رایت داخلی این اســت
که اگر کســی یــک اپ یا یک محتوای دیجیتالی مثل فیلم ســینمایی یا کتاب
را در فضــای مجــازی بهصورت غیرقانونی کپی و عرضــه کند جریمهای که با
آن روبهرو میشــود به قدری کم اســت که متخلف به خودش اجازه میدهد
بارهــا ایــن کار را انجام دهــد .نوروزی در ادامه گفــت :باتوجه به موانعی که از
ســوی بخش دولتی ایجاد میشــود برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی
ترجیح میدهند به جای آنکه به شکل رسمی فعالیت کنند تولید خود را به
زیرزمینها ببرند تا دور از چشم دولت و موانع ایجاد شده کار خود را به پیش
ببرند .لذا تا زمانی که زیرساختهای ما به شکل واقعی برای بخش خصوصی
درست نشود کماکان موانع در حوزه اقتصادی وجود خواهند داشت.

نمایشگاه «تلکام» برگزار می شود

نوزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللی تلــکام از  ۱۱تا  ۱۴مهرمــاه در محل دائمی
نمایشــگاههای تهــران برگزار خواهد شــد .بهگزارش «ایران» ،این نمایشــگاه
با همــکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات و اتحادیه مخابرات ایران با
حضور  ۱۳۰شرکت از بخش خصوصی ۱۶ ،شرکت از بخش دولتی و  ۲۰شرکت
خارجی برگزار خواهد شــد .گفتنی است با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه
جدیــد امریــکا علیه ایــران ،ایــن نمایشــگاه میتواند فرصــت مغتنمی برای
شناسایی و بهر ه برداری از ظرفیتهای جدید حوزه مخابرات باشد.

رشد  ۲۲درصدی پروژه
هوشمندسازی شهرهای جهان

تازهتریــن آمارهــا نشــان میدهد کــه پروژههــای مربوط
بــه توســعه شــهرهای هوشــمند در جهان تا ســال ۲۰۲۲
آن سوی خبر میالدی ،شــاهد یک رشــد و افزایش  ۲۲درصدی خواهد
بود .به گزارش ایســنا ،بهتازگی برآورد شــده اســت که تا ســال  ۲۰۲۲میالدی
یعنی  4ســال آینده ،پروژههای مربوط به توســعه زیرســاختهای الزم برای
شــهرهای هوشــمند  ۲۲درصــد رشــد و افزایش پیــدا خواهد کــرد و این بدان
معناســت که تعداد زیادی از شــهرهای جهــان درصدد برقراری و گســترش
فناوریهــای مربــوط بــه شــهرهای هوشــمند و اینترنــت اشــیا خواهنــد بود و
شــهرداران و شهروندان بســیاری نیز از تبدیل شدن شهرهایشان به یک شهر
هوشمند استقبال بی نظیری خواهند کرد.
بهعنــوان مثــال ،هنــد اعــام کرده اســت کــه در بیش از  ۱۰۰شــهر این کشــور
بهدنبــال انجام پروژه برقراری فناوری و توســعه شــهرهای هوشــمند به طور
آزمایشی خواهد بود.
همان طور که آمارها نشــان میدهد ،ســرعت انجام این پروژهها و پیشــرفت
شــهرهای هوشــمند بســیار باالتر از آنچــه قبــاً پیشبینی میشــد ،گزارش و
برآورد شده است و به وضوح نشاندهنده استقبال بینظیر و چشمگیر مردم
و دولتها از خدمات شهرهای هوشمند است.
طبق تازهترین آمار ،شــهرهای ســنگاپور ،لنــدن ،نیویورک ،سانفرانسیســکو و
شیکاگو از جمله هوشمندترین شهرهای جهان شناخته شدهاند.

