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آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از دادهﻫﺎ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد؛ ﻣﺼﻮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور
او ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﺳﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎص و ﻗﺎﺑﻞ درﮐﯽ را دارﻧﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،آن را ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺤﻮه اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی

در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ:

»آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻓﻦآوری
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮏ
ﻟﻔﻆ ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آﭘﺎرات،ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ،اﺳﻨﭗ و ﺗﭙﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی دارﻧﺪ
وﻟﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و روی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎس
ﻫﺴﺘﻨﺪ:

»ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دو ﻣﺤﻮر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی ﺑﺮ روی ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ دادهﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ،اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻠﮕﺮام
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی و
اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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