 ۳دﺳﺘﻮر رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻮروزی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،در ﭘﺴﺘﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ »دﺳﺘﻮرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در
اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺎل  «۹۸را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺳﻪ دﺳﺘﻮری را ﮐﻪ رﻳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

» ۱۲ﻣﺎه ۱۲ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺧﻼق در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی«
دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی روی آن داﺷﺖ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮم ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﺪم اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ:

»ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﻮر
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد اﻣﺮوز دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺴﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«.

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .از ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪودﺳﺎزی
وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻧﺸﺪن آﻧﻬﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺲ
آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺳﺖ اﺧﻼق در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻨﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

