وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺗﺎق ﺷﯿﺸﻪای
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،آذر ۱۳۹۶
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﻼس ﻣﻠﯽ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ
در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺟﻬﺮﻣﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪیﺷﺎن
ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود» :ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ «.وی رﺷﺪ  ۱۵ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﺘﻦدﻫﯽ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ را از اﻫﺪاف اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ:

»ﮔﺮدش آزاد اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻧﻈﺎم اداری و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ«.

»ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ«
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺟﻬﺮﻣﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان زن در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ دارد ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  97در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺸﺎی
ﺟﺰﺎت آن در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را از ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺮوزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان در ﻓﻀﺎی ﺷﯿﺸﻪای و ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻓﺎع از رﺷﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﮑﻞﮔﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮ ﭘﺎ و ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ  25ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﯿﻦﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ«.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ
را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻓﺎت ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻣﺤﻮر دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار
دارد .ﮔﺮوﻫﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺪ
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

