ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
رﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی ﺗﻬﺮان در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان وب ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را روی ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ »ﺗﻮرج ﮐﺎﻇﻤﯽ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد
و اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ )از ﮐﻮدک ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺰون ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ورود ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻮاد

رﺳﺎﻧﻪای در ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﯾﮏ
وﺟﻬﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻫﻢ وﺟﻬﻪ ﻣﻨﻔﯽ .او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد را روی ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺤﺮز اﺳﺖ:

»ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﮑﺎت
اﻣﻨﯿﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
رﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اوﻟﯿﻪ در ﻫﺮ ﭘﻮرﺗﺎﻟﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

»اﺳﺎﺳﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻗﺖ دﯾﺘﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ«.

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﺋﻢ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪی از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان،
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺿﻌﻒ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ:
»ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ دزدان ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روی ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﯽ روی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ رخ دﻫﺪ«.
رﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای درﺑﺎره
اﻣﻨﯿﺖ از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .او اﻣﺎ از دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻤﺘﺮی در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﮐﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

