اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﭘﺲ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺷﻤﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻢ ﮐﺎر در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از  5ﺑﻪ  12ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎه وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺎر در دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻋﻼم
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﮔﺬت  3ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
»رﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی اﺻﻞ« ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺧﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از  93دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از  38درﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ؛
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  83دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدل  26درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎل  1395ﺣﺪود 60
دﺳﺘﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  19.3درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺎه از اﯾﻦ اﻋﻼم دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ

ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ:

»اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﺟﺮای ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﮐﻨﻮن از  93دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ در
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 12 ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری »ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﺴﺎد در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ« ﻋﺰﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻫﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،دﻗﯿﻖ و ﮐﺎرا
در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی ،اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ

ﺷﺪن ﻧﻈﺎم اداری و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪن اﺷﺎره ﮐﺮد ،راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺎزه ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺻﻞ
ﻣﻮﺿﻮع دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل ،ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎم

اداری اﯾﺮان اﺳﺖ و دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم اداری ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم اداری اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻧﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم اداری و

ﮐﺎرآﻣﺪی آن اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

