اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۵۰ﺧﺪﻣﺖ راه
اﻧﺪازی ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ رﺳﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮع دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺠﻤﯿﻊ و
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
»رﺳﻮل ﺳﺮاﺎن« رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۶دﺳﺘﮕﺎه

دوﻟﺘﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و  ۵۰ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

»ﺗﺎﮐﻨﻮن  2ﻣﯿﻠﯿﻮن درﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و  12ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻧﻮﺑﺖﮔﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ«.

او دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ،ﮔﻤﺮک ،آﻣﻮزش ﭘﺮورش و وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و… دﯾﮕﺮ ارﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ دراز ﮐﺮده و اﯾﻦ اﺗﺤﺎد را
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ:

»از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در
ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی ﮐﻪ دوﻟﺖ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد در واﻗﻊ ﻗﺼﺪ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ را دارد .در ﻫﻤﯿﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.

ﺳﺮاﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﯿﺎﯾﺞ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺣﺬف ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﺣﺬف ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی اداری و ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از دﯾﮕﺮ
اﻫﺪاف ﻃﺮح دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن
ﺧﺪﻣﺎت ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﺘﺎ و ﻣﮑﺎن
ﯾﮑﺘﺎ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ.«.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ  ۲۴ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﭘﺮوژه اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺘﮑﻞ از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون اول دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.

ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

