رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 VPNﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ زودی در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  VPNﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
»اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی« ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺒﺮ داده ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  VPNﻣﯿﺎن وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دادﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .او در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن از زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
زودی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  VPNو اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻧﻬﺎ و اراﺋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ

ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ راهاﻧﺪازی اﭘﺮاﺗﻮر رﺳﻤﯽ  VPNاز ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در آن ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد رﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎص ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎص و در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر » ،۹۸ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ،درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ» ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ« ﺑﻮد .وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﻄﺢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﯿﺴﺘﻢ آﺑﺎن » ،۹۸اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی« رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،از
ﺗﻬﯿﻪ آﻦﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از  VPNدر ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ
داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺮوش  VPNﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﺪه  VPNﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

