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 توجه

به سفارش سازمان فناوری اطالعات ایران تهیه شده است. محتوای این بولتن تحت قانون   این بولتن در تعداد محدود و

های تحلیلی و آماری متعلق به شرکت راهبران فناوری نستوه و محتوای حمایت از مؤلفان و مصنفان قرار دارد. گزارش

 ی آن هستند.خام اخبار متعلق به پایگاه تولیدکننده
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 مقدمه

کند، در صورت اهمیت آن ها به موضوعی اختصاص پیدا میروزنامهی اول تیترهای صفحههنگامی که 

گر اهمیت و جدی بودن آن موضوع ها، نشانروزنامه

است. در این میان، موضوعاتی  برای افکار عمومی

ی ملی نظیر فیلترینگ، سرعت اینترنت و شبکه

، عملکرد اپراتورهای تلفن همراه، انتقادت به اطالعات

ادغام یا عدم ادغام شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی 

 اند.ها بودهفناوری اطالعات موضوعات جذابی برای رسانه

خبری که در  61مله بیش از بسیاری از اخبار این بولتن از ج

انتهای بولتن به صورت کامل پوشش داده شده، نمایانگر 

های خبری )از جدید به قدیم( است که در ها و جریانسوژه

در این  ها هستند.این موضوع مورد عالقه و پیگیری رسانه

های منتقد دولت موارد زیر را مشخصا مورد انتقاد میان رسانه

 :اندداده رقرا

تعویق انداختن عمدی دولت در برگزاری جلسات به  .1

رئیس جمهور به عنوان  شورای عالی فضای مجازی.

رئیس شورا موظف به برگزاری جلسات شورا است که 

این جلسات با تأخیرهای غیرقابل قبول برگزار 

شود به طوری که در سال جاری تنها دو جلسه از می

 جلسات شورا برگزار شده است.

های شورای عالی وبات کمیسیونعدم عمل به مص .2

تراز مصوبات شورا نامه همفضای مجازی که طبق آیین

کشی دولت در برگزاری جلسات مخالفان وقت هستند.

 .دانندرا با این مورد همسو می

توان دولت مدعی است می رویکرد مبهم دولت در قبال فیلترینگ و امکان فنی فیلترینگ هوشمند. .3

 ها تفکیک کرد.محتوای سالم این شبکه محتوای مجرمانه را از
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ی های مجازی )که اوج آن نامهی قضائیه با دولت در موضوع فیلترینگ شبکهتقابل قوه .4

و در آن به دولت یک ماه فرصت داده شده بود که در این  ای به وزیر ارتباطات بوداالسالم اژهحجت

 (.مورد اقدام کند

اندازی کاری دولت در راهکم .3

 ی ملی اطالعات.شبکه

منتقدان دولت را متهم به 

کاری در فراهم سازی کم

ی ملی زیرساخت الزم شبکه

اندازی این شبکه قرار است بسیاری از خدمات کنند. با راهاطالعات می

توسط  رایگان بر روی بستر اینترنت و عمدتاً صورتفعلی که به 

 ران ارائه شود.شود، به صورت داخلی به کاربکشورهای متخاصم عرضه می

توسعه و فروش پنهای باند بدون فراهم کردن لوازم  ی دولت بهعالقه .6

  .فرهنگی، از جمله تدوین پیوست فرهنگی

  های حامی دولت ارائه شده است.های زیر توسط رسانهدر مقابل این انتقادات، پاسخ

 رئیس جمهور. عدم ارائه دستور کار جلسه از سوی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی به .1

 کند.ی مصوباتی که مصوب خود شورا باشند عمل کرده و میدولت به همه .2

الزم است که به جای فیلترینگ کور که عمالً تبعات منفی بسیاری را به دنبال دارد، پاالیش  .3

های اجتماعی انجام شود. همچنین دولت عزم خود را برای حمایت هوشمند بر روی محتوای شبکه

های اجتماعی داخلی اعالم کرده است و وزیر ارتباطات خود شخصا در برخی از این جدی از شبکه

 ها حساب کاربری دارد.شبکه

اندازی دولت در این مورد مشغول رایزنی با قوه قضائیه است و هیچگونه قول یا زمان معینی برای راه .4

 فیلترینگ هوشمند را به قوه قضائیه اعالم نکرده است.

برداری قرار گرفته است. به اطالعات تا کنون در بسیاری از نهادهای دولتی مورد بهرهشبکه ملی  .3

عالوه این شبکه نه اینترنت که یک اینترانت داخلی است و عمالً دسترسی کاربران به بسیاری از 

 های جهانی را مختلف خواهد کرد.سرویس
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و نهاد دیگری حق دخالت در این امر ی دولت است واردات و فروش پنهای باند طبق قانون بر عهده .6

ی اینترنت سفارش پیوست فرهنگی داده های توسعهرا ندارد. به عالوه دولت در بسیاری از پروژه

 .ها به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شده استاست که این برخی از این پیوست
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 فهرست اخبار به تفکیک حوزه خبری

 

 عالی فضای مجازی پیرامونخبر  387

 آناالیزتیآی را منحل کرد ITکمیسیون صنایع شورای عالی 

 واحد مرکزی خبر تعویق در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی

 ایلنا ایمچندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی را داشته

 مهر دستوالعمل مورد نظر استروحانی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی منتظر 

 خبرگزاری دانشجو گانه در پیشبرد اهداف شورا/ مجموعه های موازی دولتی با شورا جمع آوری می شوند؟ 3حال و روز ناخوش این روزهای شورای عالی فضای مجازی/وظایف قوای 

 واحد مرکزی خبر تعویق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 ایسنا رای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازیتصویب کلیات طرح ادغام شو

 شفاف تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 روزنامه دنیای اقتصاد تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 مشرق تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 همشهری آنالین تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 آناالیزتیآی فضای مجازی لغو جلسه شورای عالی

 ایرنا موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس با ادغام شورای فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 میزان تشکیل نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور

 تسنیم ای برای امنیت اطالعات داریم/ وایبر ندارمهای ویژهبرنامه

 فارس اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی ارائه شدهمراه بر  3خدمات نسل 

 ایسنا های ویژه ملی در شورای عالی فضای مجازیتدوین برنامه

 تسنیم مجلس پیگیر برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی است

 تابناک مجلس پیگیر برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی

 ایتنا فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازیتصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی 

 ایرنا تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 خبرگزاری خانه ملت تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 خبرآنالین : جلسات شورای عالی فضای مجازی را برگزار کنیددرخواست دادستان کل کشور از رئیس جمهور

 فارس تعلیق برگزاری جلسه نوزدهم شورایعالی فضای مجازی

 جهان ماهه 4لغو جلسه شورای عالی فضای مجازی به رغم تأخیر 

 جهان شود؟!عالی فضای مجازی باالخره برگزار میجلسه شورای
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 مثلث آپدرباره فیلترینگ وایبر و واتستوضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی 

 ایلنا جمهور جلسه شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهدرییس

 ایلنا جمهور جلسه شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهدرییس

 روزنامه رسالت رئیس جمهورجلسه شورای عالی فضای مجازی راتشکیل دهد

 خبرآنالین برگزار نشده/ به جد پیگیر بازگرداندن خاوری هستیم رئیسی: هنوز جلسه شورای عالی فضای مجازی

 خبرگزاری دانشجو جمهور هرچه زودتر جلسات شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهدرئیس

 میزان شورای عالی فضای مجازی در دولت جدید مغفول مانده است

 فارس رئیس جمهوربرگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور 

 روزنامه دنیای اقتصاد برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور روحانی

 تسنیم طرح در انتظار تصویب 31شود/نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی شنبه برگزار می

 مشرق شودنوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی شنبه برگزار می

 افکارنیوز مجازی تکان خوردفضایعالیشورایباالخره 

 ایرنا برگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رییس جمهوری

 افکارنیوز برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور

 خبرگزاری دانشجو طرح در انتظار تصویب 31عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور/ برگزاری نوزدهمین جلسه شورای

 خبرآنالین پاسخ وزیر ارتباطات به دادستان کل کشور: رئیس جمهور منتظر دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی است

 خبرگزاری دانشجو تعلیق برگزاری جلسه نوزدهم شورای عالی فضای مجازی

 میزان برگزار کند/ ما چندین بار درخواست داده ایمرئیس جمهور باید جلسات شورای عالی فضای مجازی را 

 جوانخبرنگارانباشگاه ایمچندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده

 فارس ایمچندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده

 ایسنا رییس شورای عالی فضای مجازی باید جلسات این شورا را تشکیل دهد

 خبرگزاری دانشجو میلیون پورت پرسرعت 18همراه بر اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی/ لزوم راه اندازی  3ارائه خدمات نسل 

 مهر ادغام شورایعالی فناوری اطالعات در شورایعالی فضای مجازی

 میزان بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 ایلنا نگاه حاکم فعلی در زمینه ارتباطات نگاهی فناورانه است

 روزنامه هدف و اقتصاد ای برای امنیت اطالعات داریمهای ویژهبرنامه

 مهر تدوین برنامه ملی امنیت سایبری/ حمایت از نرم افزارهای داخلی موبایل

 جماران جمهور برگزار می شود نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس

 خبرگزاری دانشجو اطالعاتتولید محتوای داخلی موضوع جلسه آینده شورای فضای مجازی/ بررسی میزان سرعت اتصال با شبکه ملی

 میزان تاکید دادستان کل کشور بر تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور

 میزان تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهورتاکید دادستان کل کشور بر 

 تسنیم شورای عالی آی تی و فضای مجازی رأی آورد 2کلیات ادغام 

 ایسنا تولید محتوا موضوع جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی

 میزان نگرفتهای عالی فناوری اطالعات و فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار طرح ادغام شورای

 ایکنا تجهیزات امنیت شبکه ملی اطالعات تأمین شود

 آفتاب آپتوضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ وایبر و واتس

 جماران توضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وایبر و فیلترینگ خانگی

 نیوزپرسایران «آپ واتس»و « وایبر»توضیح درباره فیلترینگ 

 برنا های اجتماعیلزوم همکاری مجلس و قوه قضائیه با شورای عالی فضای مجازی در موضوع استفاده از شبکه

 مهر نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

 میزان تعلیق ناگهانی جلسه شورای عالی فضای مجازی

 جوان جلسه شورای عالی فضای مجازیماه تأخیر در برگزاری  4

 نیوزصراط کندروحانی باالخره شورای فضای مجازی را برگزار می

 نما تعلیق برگزاری جلسه نوزدهم شورای عالی فضای مجازی

 تابناک فضای مجازی منتظر دستوالعمل رئیس جمهور

 جماران نظرش است رئیس جمهور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی منتظر دستوالعمل مورد

 آفتاب فضای مجازی منتظر دستوالعمل رئیس جمهور

 اعتدال فضای مجازی منتظر دستوالعمل رئیس جمهور

 مشرق علت عدم تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی

 روزنامه دنیای اقتصاد مجازی منتظر دستوالعمل روحانیفضایعالیشورای
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 آفتاب جمهوریفضای مجازی کشور با حضور رییسبرگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی 

 ایسنا برگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تعویق افتاد

 برنا شودنوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور برگزار می

 میزان بار درخواست داده ایم رئیس جمهور باید جلسات شورای عالی فضای مجازی را برگزار کند/ ما چندین

 ایسنا توضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وایبر و فیلترینگ خانگی

 نیوزپرسایران برنامه ملی امنیت سایبری تدوین می شود

 ایرنا فرهنگ سازی اصل ولی رفع نیاز هم مدنظر است

 فارس خارج شدطرح ادغام شوای عالی فناوری اطالعات از دستور کار مجلس 

 ایتنا آینده شورای عالی فضای مجازی استتولید محتوای داخلی موضوع جلسه 

 موج بررسی تولید محتوا در شورای عالی فضای مجازی

 فارس شود/ ضرورت اصالح نگاه فناورانه به انسان مدارانه در فضای مجازیبرنامه ملی امنیت سایبری تدوین می

 فردا مجازی باحضور روحانیجلسه شورایعالی فضای 

 جوان زمان جلسه شورایعالی فضای مجازی

 جهان کند؟ماه تأخیر در برگزاری جلسه یک شورای راهبردی/ چرا دولت غفلت می 4

 نیوزخراسان فیلترینگ خانگی اجرایی می شود

 گویانیوز آپتوضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ وایبر و واتس

 مشرق اماپ استفاده نکردهدبیر شورای عالی فضای مجازی: تا به حال از وایبر و واتس

 ایتنا اماپ استفاده نکردهدبیر شورای عالی فضای مجازی: تابحال از وایبر و واتس

 انتخاب دبیر شورای عالی فضای مجازی: فیلتر کردن وایبر و واتس آپ بر عهده کارگروه تعیین مصادق مجرمانه است

 همشهری آنالین آپتوضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ وایبر و واتس

 موج اماپ استفاده نکردهتابه حال از وایبر و واتس

 تسنیم رئیس جمهور هرچه زودتر جلسات شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهد

 مشرق جازی را تشکیل دهدرئیسی: روحانی هرچه زودتر جلسات شورای عالی فضای م

 نیوزصراط درخواست رئیسی از روحانی

 خبرآنالین دبیر شورای عالی فضای مجازی: فیلتر کردن وایبر و واتس آپ بر عهده کارگروه تعیین مصادق مجرمانه است

 خبرگزاری خانه ملت لزوم همکاری مجلس و قوه قضائیه با شورای عالی فضای مجازی در موضوع استفاده از شبکه های اجتماعی

 تسنیم ماه گذشت 4تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی از 

 نیوزبولتن پاسخ وزیر ارتباطات به دادستان کل کشور

 نیوزبولتن پاسخ وزیر ارتباطات به دادستان کل کشور

 نیوزخراسان دادستان کل کشور:رئیس جمهورجلسه شورای عالی فضای مجازی را برگزار کند

 جوانخبرنگارانباشگاه طرح ادغام شورای فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شد

 تسنیم جلسات شورای عالی فضای مجازی تاکنون برگزار نشده است

 جهان برنامه ملی امنیت سایبری تدوین می شود

 تسنیم شود/ فیلترینگ کشور در مرحله نهاییمیجلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل 

 الف بهانه های تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی

 مشرق ماه تأخیر در برگزاری جلسه یک شورای راهبردی 4

 روزنامه هدف و اقتصاد توضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وایبر و فیلترینگ خانگی

 ایرنا کشور از رییس جمهوری برای تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازیدرخواست دادستان 

 ایسنا جلسات شورای عالی فضای مجازی حداقل یک بار در ماه باید برگزار شود

 مهر رئیس جمهور پاسخی به برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی نداده است/ با جدیت پیگیر بازگرداندن خاوری هستیم

 دیگربان شودالی فضای مجازی برگزار میجلسه شورای ع

 دیگربان جلسه شورای عالی فضای مجازی تعلیق شد

 ایکنا های مشخص شورای عالی فضای مجازی برای جایگزین کردن وایبربرنامه

 تسنیم پرده تاخیر جلسه شورای عالی فضای مجازی/وزیر ارتباطات:رئیس جمهور خواستار تغییر دستورجلسه شورا شدپشت

 خبرآنالین ایمدادستان کل کشور: چندین بار خواستار برگزاری شورایعالی فضای مجازی شده

 مهر ماه تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی/ واعظی: منتظر دستورالعمل مورد نظر رئیس جمهور هستیم 4

 دنیای اقتصاد آپآخرین خبر از فیلترینگ وایبر و واتس

 دنیای اقتصاد شودرایی برای فیلترینگ خانگی به زودی اعالم میهای اجبرنامه

 فردا آپآخرین خبر از فیلترینگ وایبر و واتس

 آناالیزتیآی جمهور در جلسات شورای مجازی شرکت کندرییسی: رییس
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 ایکنا ای در شورای عالی فضای مجازیهای رایانهبررسی بازی

 تابناک موبایلی داخلیافزارهای اعالم حمایت از نرم

 الف دلیل تاخیر جلسه شورایعالی فضای مجازی

 جهان فضای مجازی منتظر دستوالعمل روحانی

 آناالیزتیآی ماجرای توقف جلسات یک شورا

 تریبون گرددسایبری تدوین میبرنامه ملی امنیت

 فارس مجازیبررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای 

 جوانخبرنگارانباشگاه بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 فارس عالی فضای مجازی منتقل شدتمامی اختیارات و وظایف شورای فناوری اطالعات به شورای

 نیوزصراط چه کسانی مخالف اینترنتی قانونمند هستند؟

 خبرگزاری دانشجو یا بانیان آشفتگی در فضای مجازی "فیلترینگ"کشور قانونمند شود/ منادیان مخالفت با  "فضای مجازی"خواهند نمیهای پنهانی چه دست

 نیوزخراسان جلسه شورا تشکیل نشده به تعویق افتاد

 خبرگزاری دانشجو تحول در فیلترینگ کشور در آینده نزدیک/ ارتقای محتوای فضای مجازی

 تسنیم روزه برای ارجاع یک طرح از هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون صنایع 21مان تعیین ز

 روزنامه دنیای اقتصاد دلیل تاخیر جلسه شورایعالی فضای مجازی

 فردا دلیل تاخیر جلسه شورایعالی فضای مجازی

 مشرق دلیل تاخیر جلسه شورایعالی فضای مجازی

 آناالیزتیآی شورای مجازی استرییس جمهور خواستار تغییر دستور جلسه 

 روزنامه فرهیختگان واعظی: روحانی منتظر دستورالعمل مدنظرش است

 نیوزخراسان وزیر: رئیس جمهور همچنان منتظردستور جلسه شورا ست

 نیوزخراسان اخبارکوتاه داخلی

 ایسنا درصد از ظرفیت پهنای باند باال 63کننده های ویدئویی مصرففایل

 فارس افزارهای موبایلی داخلی در دستور کار استبرنامه اجرایی فیلترینگ خانگی؛ به زودی/حمایت از نرم اعالم

 برنا درخواست دادستان کشور از رییس جمهوری برای تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی

 خبرگزاری دانشجو فرهنگی در اولین جلسه شوراافزارهای موبایلی و فیلترینگ خانگی در دستور کار/ بررسی پیوست حمایت از نرم

 میزان تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری/در ارتباط با شورای عالی فضای مجازی جلسه ای تشکیل نشده است

 نیوزصراط نظر دبیرشورای عالی فضای مجازی درمورد فیلتر وایبر

 باشگاه خبرنگاران جوان شود!!وایبر فیلتر نمی

 ایرنا نخستین نمایشگاه امنیت سایبری ایران آغاز به کار کرد

 فارس جمهور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازیدرخواست از رئیس

 مثلث جمهور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی درخواست از رئیس

 روزنامه هدف و اقتصاد مجدانه پیگیر بازگرداندن خاوری هستیم

 شفاف فضای مجازی به اظهارات وزیرواکنش شورای عالی 

 آناالیزتیآی شورای عالی فضای مجازی منتظر رییس جمهور است

 مثلث با جدیت پیگیر بازگرداندن خاوری هستیم

 نیوزخراسان دبیرخانه شورا وزارت ارتباطات را عامل تاخیرجلسه معرفی کرد

 نیوزخراسان کرد دبیرخانه شورا وزارت ارتباطات را عامل تاخیرجلسه معرفی

 دیگربان حسن روحانی تحت فشار قوه قضائیه قرار دارد

 روزنامه راه مردم سیاست یک بام و دو هوای ارسال اینترنتی ویدئو

 روزنامه تفاهم بیمه سایبری راه اندازی می شود

 میزان وزارت ارتباطات زمان تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی اعالم نکرده است

 جوان جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوریتالش 

 روزآنالین تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 ایسنا زمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی اعالم شد

 روزنامه رسالت طرح ملی فضای مجازی در انتظار تصویب رئیس جمهور است 31

 الف شدن فیلترینگ هوشمندآخرین خبرها از نهایی

 فردا شدن فیلترینگ هوشمندخبرها از نهاییآخرین 

 فارس ها استهای اجتماعی بخشی از کشور در اختیار خارجیدهیم/ با شبکهفیلترینگ توزیع شده را به مسدودسازی در ورودی ترجیح می

 شفاف فیلترینگ هوشمند در حال آزمایش است

 تابناک فیلترینگ هوشمند در حال آزمایش است
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 جوان شدن فیلترینگ هوشمنداز نهاییآخرین خبرها 

 نیوزخراسان طرح ملی در انتظار جلسه شورای عالی فضای مجازی 31

 ایسنا سیاست یک بام و دو هوای ارسال اینترنتی ویدئو

 خبرآنالین از هوشمند شدن فیلترینگ تا انحصارگرایی در بازار اینترنت

 فارس و فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلستصویب کلیات طرح ادغام شورای فناوری اطالعات 

 خبرگزاری دانشجو اندازی شبکه ملی اطالعاتنظر کند/ تاکید اسناد باال دستی بر راهوزارت ارتباطات از اقدامات بدون پیوست فرهنگی و غیرمنطبق با منافع ملی صرف

 فردا واعظیاظهاراتبهمجازیفضایشورایعالیواکنش

 مشرق دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی به اظهارات وزیر ارتباطاتواکنش 

 شفاف اعالم برنامه اجرایی فیلترینگ خانگی

 338 افزارهای موبایلی داخلیحمایت از نرم

 آفتاب درخواست از رئیس جمهور برای تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی/ تصمیم برای فیلتر وایبر در زمان مقتضی

 موج با نظر مثبت رئیس جمهوری جلسات شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تشکیل شود امیدوارم

 فارس زمان تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی اعالم نشده است

 نیوزصراط واکنش شورای عالی فضای مجازی به اظهارات وزیر

 تسنیم مجازی استوزارت ارتباطات مسئول تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای 

 پارسینه تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری

 شفاف تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری

 خبرگزاری دانشجو زمان تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی اعالم نشده است

 تابناک واکنش شورای عالی فضای مجازی به اظهارات وزیر

 ایسنا بخش خصوصی استما ایجاد شرایط رشد  وظیفه

 تریبون شودسیستم فیلترینگ متحول می

 ایتنا سیاست یک بام و دو هوای ارسال اینترنتی ویدئو

 نیوزخراسان تشکیل نشدن جلسه شورای عالی فضای مجازی مشکلی جدی است

 واحد مرکزی خبر متن گزارش تصویری/ انتظار برای تصویب پیوست فرهنگی

 روزنامه جمهوری اسالمی های روشنرایانههای خاموش از دزدی

 جوان های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 پارسینه های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 تعامل های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 ایتنا های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 فردا های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 پارسینه های روشنخاموش از رایانههای دزدی

 الف های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 338 های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 روزنامه تفاهم های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 شفاف های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 ایسنا های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 پارسینه های روشناز رایانه های خاموشدزدی

 روزنامه ایران شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 ایسنا های دستورجلسه شورای عالی فضای مجازیحاشیه

 ایتنا های دستورجلسه شورای عالی فضای مجازیحاشیه

 آناالیزتیآی از شبکه ملی اطالعات ITگزارش سازمان 

 روزنامه دنیای اقتصاد اطالعات انجام شدتقسیم کار شبکه ملی 

 روزنامه هدف و اقتصاد شودتولید برنامه موبایل حمایت می

 تریبون در فضای مجازی امنیت اطالعات نداریم

 ایرنا نخستین نمایشگاه امنیت سایبری ایران آغاز به کار کرد

 فارس مجازی امنیت اطالعات نداریمهشدار نسبت به وابستگی فناوری ارتباطات کشور به بیگانه/در فضای 

 خبرگزاری خانه ملت بررسی چرایی افزایش بدون ضابطه ظرفیت پذیرش مقطع دکتری

 رجا انتقادیک نماینده ازگران فروشی اینترنت

 رجا رئیسی خواستار جلسه شورای فضای مجازی شد

 خبرنگاران جوانباشگاه  شودهای مجازی تصمیم گیری میبه زودی در مورد شبکه
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 نیوزصراط شود؟شورای عالی فضای مجازی تشکیل می

 آفتاب تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری

 جماران دادستان کل کشور: قوه قضاییه با جدیت به دنبال بازگرداندن خاوری است

 نیوزخراسان دلیل رئیس جمهور برای عدم تشکیل جلسه شورای فضای مجازی

 تابناک قوه قضائیه برای بازگشت خاوری تالش جدی

 ایرنا قوه قضاییه با جدیت به دنبال بازگرداندن خاوری

 نیوزبولتن قوه قضاییه با جدیت به دنبال بازگرداندن خاوری

 نیوزبولتن چه کنیم؟ "garden network"آقایان مسئول! وایبر را فراموش کنید بگویید با 

 ایسنا شود؟های اجتماعی کی مشخص میشبکهبودن یا نبودن؛ تکلیف 

 روزنامه هدف و اقتصاد شودهای اجتماعی اقدام نکند دستگاه قضا وارد عمل میاگر دولت نسبت به کنترل شبکه

 خبرگزاری دانشجو فیلتر واتس آپ خواسته چه کسی است؟

 خبرگزاری دانشجو عالی فضای مجازیحتوا توسط شورایهای موبایلی نیست/ عدم مدیریت مرسانقوه قضائیه به دنبال فیلتر پیام

 روزنامه فرهیختگان تشکیل زودهنگام جلسه شورای عالی فضای مجازی

 ایسنا از هوشمند شدن فیلترینگ تا انحصارگرایی در بازار اینترنت

 نیوزخراسان شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 مهر جلسه شورای عالی فضای مجازی/ تصمیم برای فیلتر وایبر در زمان مقتضیدرخواست از رئیس جمهور برای تشکیل 

 افکارنیوز زمان تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی اعالم نشده است

 عصر ایران 2114رونمایی از پرتال پردیس همراه اول در ایران تلکام

 خبرگزاری دانشجو های تلویزیونیرونمایی از پرتال پردیس با قابلیت دریافت کانال

 ایسنا وزرای کارنفت صنعت و ارتباطات به کمیسیون صنایع می روند

 ایکنا های قرآن و عترت جامعه کارگریجلسه کارگروه تشکیل شورای هماهنگی فعالیت

 ایکنا ضرورت ارتباط هوشمندانه و هدفمند با سایر ملت ها در فضای مجازی

 تسنیم شودسراسر کشور حمایت می کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری در

 ایکنا اتاق فکر ملی در سطح راهبردی فعال نیست/ ایجاد پیوند بین فناوری و نیاز مردم

 مهر شودطرح ملی فضای مجازی در انتظار تصویب رئیس جمهور/ سیستم فیلترینگ متحول می 31

 افکارنیوز شودسیستم فیلترینگ متحول می

 تسنیم ماه جدی گرفته نشد 31حکمی که شبکه های اجتماعی و 

 اعتدال ماه جدی گرفته نشد 31فضای مجازی و حکمی که 

 روزنامه راه مردم 31بررسی شکایت از فرماندهی مرزبانی در کمیسیون اصل 

 تابناک ماه جدی گرفته نشد 31فضای مجازی و حکمی که 

 شبستان داشت تاثیری که نقل قول رهبری بر جلسه شورایعالی فضای مجازی

 میزان شبکه ملی اطالعات به صورت منطقه ای راه اندازی می شود/ حمایت از نرم افزاراهای موبایل بومی شده

 نیوزخراسان پشت پرده بسیاری از اتفاقات حوزه ارتباطات کشوراست« ن. ج»پژمانفر:آقای 

 ایلنا شودتولید برنامه موبایل حمایت می

 تسنیم شود/ تقسیم کار شبکه ملی اطالعات انجام شدمایت میتولید برنامه موبایل ح

 روزنامه ایران خبر

 ایتنا از کندی وایبر تا جوایزی از جنس مازراتی و ام.وی.ام

 ایسنا از کندی وایبر تا جوایزی از جنس مازراتی و ام.وی.ام

 ایکنا های اجتماعیاعتمادهای مجازی و آسیب

 موج ماه جدی گرفته نشد 31که شبکه های اجتماعی و حکمی 

 نیوزخراسان ماه جدی گرفته نشد 31شبکه های اجتماعی و حکمی که 

 ایتنا شود؟های اجتماعی کی مشخص میبودن یا نبودن؛ تکلیف شبکه

 مثلث شود؟های اجتماعی کی مشخص میبودن یا نبودن؛ تکلیف شبکه

 جم آنالینجام مجازیاظهارات واعظی درباره جلسات شورای عالی فضای 

 نیوزصراط های موبایلیموضع قوه قضائیه درباره فیلتر شبکه

 فارس های موبایلی نیست/عدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی مانع مدیریت محتوارسانقوه قضاییه به دنبال فیلتر پیام

 فارس اموال زنجانی صورت نگرفتهحکم شورای عالی فضای مجازی بر سایر تصمیمات حاکم است/ هیچ برداشتی از 

 نیوزخراسان دولت در مهلت باقی مانده شبکه های اجتماعی را تعیین تکلیف کند

 نیوزخراسان اخبارکوتاه داخلی

 خبرگزاری دانشجو حل مناسبی نیستهای اجتماعی راهقولی به قوه قضاییه داده نشده است/ مسدود کردن شبکه
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 نیوزخراسان مرکز ملی فضای مجازیبررسی حاکمیت اینترنت در 

 338 جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 فارس عالی فضای مجازیتواند دارای پیوست فرهنگی باشد/لزوم بررسی دقیق توسط شوراینسل سوم تلفن همراه نمی

 افکارنیوز جلسه شورایعالی فضای مجازی تعلیق شد

 جوانخبرنگارانباشگاه آیا شورای عالی فضای مجازی فیلتر شده است؟

 فردا شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 تابناک شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 الف شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 جوان شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 338 شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 روزنامه ایران خبر

 ایرنا شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 مشرق شدشبکه ملی اطالعات واردمرحله اجرایی

 نیوزپرسایران شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 ایسنا پشت پرده حوزه ارتباطات کیست؟

 تسنیم ای مستقلسازان رایانهمراسم اختتامیه جشنواره بازی

 روزنامه کیهان در قالب ستاد امر به معروف قانونی است اهللفعالیت انصار حزب

 سی فارسیبیبی ناپذیر استفرمانده پلیس ایران: استفاده از وایبر و فیسبوک اجتناب

 باشگاه خبرنگاران جوان ای مستقلسازان رایانهمراسم اختتامیه جشنواره بازی

 فرارو وبایلی نیستهای مرسانشهریاری: قوه قضائیه به دنبال فیلتر پیام

 آناالیزتیآی افزارهای موبایلی نیستقوه قضاییه دنبال فیلتر نرم

 مثلث به دنبال بستن پیام رسانهای موبایلی نیستیم

 338 افزارهای موبایلی فیلتر خواهند شد؟نرم

 تابناک فر از قیمت باالی اینترنت!انتقاد پژمان

 روزنامه تفاهم های موبایلی نیسترسانپیامقوه قضائیه به دنبال فیلتر 

 فردا جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 جوان جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 عصر ایران فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 افکارنیوز جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 ایسنا کندقوه قضائیه با جدیت برای بازگشت خاوری تالش می

 الف مرکز ملی فضای مجازی به صحبت وزیر ارتباطات واکنش

 افکارنیوز رونمایی از پرتال پردیس همراه اول

 عصر ایران شودهای اجتماعی اقدام نکند دستگاه قضا وارد عمل میدادستان کل: اگر دولت نسبت به کنترل شبکه

 آفتاب شوددستگاه قضا وارد عمل میهای اجتماعی اقدام نکند دادستان کل: اگر دولت نسبت به کنترل شبکه

 دیگربان قضائیه و دولت روحانی باال گرفت تنش میان قوه

 اعتدال پشت پرده اتفاقات حوزه ارتباطات از زبان پژمانفر

 نیوزخراسان پشت پرده بسیاری از اتفاقات حوزه ارتباطات کشور« ن.ج»آقای 

 تابناک پژمانفرپشت پرده اتفاقات حوزه ارتباطات از زبان 

 روزنامه فرهیختگان اخبار کوتاه

 آناالیزتیآی همچنان بودجه ندارند ICTمتولیان 

 ایکنا ای در شورای عالی فضای مجازیهای رایانهاصالح ساختارهای صنعت بازی

 ایسنا تصویب پیشنهاد تغییر دستور برای بررسی الیحه تنظیم مقررات مالی دولت

 خبرگزاری خانه ملت کمیسیون صنایع برای ارائه طرح ادغام شورای فناوری اطالعات در شورای فضای مجازی به مجلسروزه  16مهلت 

 ایسنا های پزشکی با حضور وزیر بهداشتبررسی مشکالت مرتبط با آزمون

 ایسنا شودمشکالت وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش بررسی می

 ایسنا سینمایی ارشاد در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی عملکرد رئیس سازمان

 شبستان بررسی طرح تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن جامعه کارگری

 تریبون رتباطاتا موضوع مکاتبه مجلس با وزارت

 فارس اشتغال بیشترین موضوع مکاتبات نمایندگان مجلس با وزارت ارتباطات

 عصر ایران های اجتماعیکردن شبکهمخالفت وزیر ارتباطات با مسدود 
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 ایتنا های اجتماعیمخالفت وزیر ارتباطات با مسدود کردن شبکه

 ایلنا حل مناسبی نیستهای اجتماعی راهبه خاطر ندارم به کسی قول سه ماهه داده باشم/مسدود کردن شبکه

 جوانخبرنگارانباشگاه وزارت ارتباطات از اقدامات غیرمنطبق با منافع ملی صرف نظر کند

 رجا چیزی جز حرکت در راه گسترش وابستگی صنعت ارتباطات کشور به بیگانگان نیست« اینترنت پرسرعت همراه»در شرایط فعلی  

 338 بیانیه اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان سراسر کشور خطاب به وزارت ارتباطات

 روزنامه ایران از شبکه ملی اطالعات تا فیلترینگ هوشمند

 فارس صندلی خالی تدبیر

 خبرگزاری دانشجو صندلی خالی تدبیر

 جهان شودسیستم فیلترینگ متحول می

 جوان موبایل نیستهایرسانپیامموافق فیلتر شدنقوه قضائیه

 روزنامه کائنات ستون اخبار

 آناالیزتیآی مکاتبه رایگان مسووالن با یکدیگر

 ایرنا پذیرش مقطع دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلسبررسی افزایش 

 تسنیم خلسه وسط یک طوفان فرهنگی

 فردا اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 روزنامه ایران جای خالی محتوای مناسب در فضای مجازی

 ایتنا جای خالی محتوای مناسب در فضای مجازی

 دنیای اقتصاد شودرگوالتوری باید مستقل 

 دنیای اقتصاد اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 جوان اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 واحد مرکزی خبر ها برای اجرای طرح شبکه ملی اطالعاتاندیشی دستگاهبرگزاری جلسه هم

 الف اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 تسنیم "چتوی"ساعت در پی فیلترینگ  48میلیون فیلترشکن ظرف  2نصب 

 مشرق های اجتماعیدرخواست وزیر ارتباطات از مردم درمورد شبکه

 روزآنالین های اجتماعی نیستمفرمانده پلیس: موافق بستن شبکه

 ایتنا اپ اجتناب ناپذیر استبوک وایبر و واتساستفاده از فیس

 دیگربان های اجتماعی هستمشبکهمخالف فیلتر 

 آناالیزتیآی مخالفت تلویحی فرمانده ناجا با فیلتر وایبر

 روزنامه جمهوری اسالمی االجل فیلترینگپاسخ وزیر ارتباطات به ضرب

 جم آنالینجام به دنبال بازگرداندن خاوری هستیم

 جهان زمان تشکیل شورای فضای مجازی اعالم نشد

 روزنامه ایران 181نام مصوبه ای به دغدغه

 روزنامه کائنات سازی اسناد در کشوراجرای طرح دیجیتال

 دی 3نامه هفته سایه روشن سیاست

 نما مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس می شود

 مشرق مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس می شود

 آناالیزتیآی مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس شود

 ایتنا سایبری تأسیس شود مرکز ملی امنیت

 روزنامه کیهان ضرورت مقابله با اینترنت آمریکایی

 خبرگزاری دانشجو های بومی موبایل/ تقسیم کار شبکه ملی اطالعات انجام شدحمایت از اپلیکیشن

 آناالیزتیآی دنبال رگوالتوری جدید هستیم

 فارس ماهه به قوه قضائیه داده باشمآورم قول سهبه خاطر نمی

 تسنیم های کوچک اینترنتی باید کنسرسیوم شونددنبال رگوالتوری جدید هستیم/ شرکت

 رجا در اتفاقات وزارت ارتباطات« ن.ج»نقش 

 برنا های اجتماعی مجازی مخالف هستمبا مسدود کردن شبکه

 ایتنا شود؟چرا اینترنت به قیمت باال به مردم فروخته می

 ایلنا نظام جمهوری اسالمی معنی نداردباخت برای  -نتیجه باخت

 ایسنا شود؟چرا اینترنت به قیمت باال به مردم فروخته می

 روزنامه کائنات های اجتماعیمخالف فرمانده ناجا با انسداد شبکه

 تعامل کوچ پاییزی اهالی وایبر
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 مهر با استقامت و پایداری همیشه برنده هستیم

 فردا موبایلهایرسانفیلترپیامدربارهشهریاریپاسخ

 338 موبایلهایرسانفیلترپیامدربارهشهریاریپاسخ

 دنیای اقتصاد موبایلهایرسانفیلترپیامدربارهشهریاریپاسخ

 آفتاب های موبایلی نیسترسانشهریاری: قوه قضائیه به دنبال فیلتر پیام

/ بازتاب جهانی سخنان زنگنه 34دربودجههدفمندی2درفازنوآوریازآپ/ خبرنوبختغیرقانونی/آخرین خبر از فیلترینگ وایبر و واتستوضیح سراج درباره بورسیه های 

 فردا موبایل/واکنش وزیرارشاد به اظهارات اخیر کیارستمیهایرسانفیلترپیامدربارهشهریاریدرباره تصمیم اوپک/پاسخ

 انتخاب بستن پیام رسانهای موبایلی نیستیم/ دولت در پاالیش فضای مجازی تعلل می کند معاون قوه قضاییه: به دنبال

 شفاف معاون قوه قضاییه: به دنبال بستن پیام رسانهای موبایلی نیستیم

 جماران معاون قوه قضاییه: به دنبال بستن پیام رسانه ای موبایلی نیستیم/ دولت در پاالیش فضای مجازی تعلل می کند

 ایتنا های موبایلی نیسترسانوه قضائیه به دنبال فیلتر پیامق

 مشرق افزارهای موبایلی فیلتر خواهند شد؟آیا نرم

 موج های موبایلی نیستیمرساندر پی فیلتر پیام

 فارس های داخلی موجود به جای دوباره کاریجزئیات برنامه فیلترینگ خانگی/ ارتقای نمونه

 خبرآنالین به دنبال بستن پیام رسانهای موبایلی نیستیم/ دولت در پاالیش فضای مجازی تعلل می کندمعاون قوه قضاییه: 

 پارسینه های موبایلی نیسترسانقوه قضائیه به دنبال فیلتر پیام

 واحد مرکزی خبر محسنی اژه ای: نیروی انتظامی می تواند معتادان پرخطر را دستگیر کند

 روزنامه جمهوری اسالمی کندضائیه با جدیت برای بازگشت خاوری تالش میدادستان کل کشور:قوه ق

 روزنامه فرهیختگان تکلیف کندمانده تعیینرئیسی: دولت در مهلت باقی

 فارس نامه  ابزار و محیط سه دلیل اجرا نشدن قانون مجازات اسالمی جدیدعدم وجود آیین

 روزنامه آرمان نـگره

 روزنامه ایران های تکنولوژیتازه 

 جم آنالینجام ماه جدی گرفته نشد 31شبکه های اجتماعی و حکمی که 

 تابناک صندلی خالی تدبیر در جنگ سایبری

 تسنیم صندلی خالی تدبیر

 روزنامه کیهان صندلی خالی تدبیر )یادداشت روز(

 موج صندلی خالی تدبیر

 ایرنا صندلی خالی تدبیر

 338 صندلی خالی تدبیر

 آردولت.آی شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 ایسنا مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات باید احیا شود

 ایرنا سوال از ظریف برای دستگاه دیپلماسی و حل مشکالت اقتصادی

 شبستان رودبررسی احکام ثابت قوانین بودجه سنواتی/وزیر دفاع به کمیسیون امنیت ملی می

 فارس ضوابط امنیتی در توسعه اینترنت/ بررسی طراحی کالن شبکه ملی اطالعات در شورای معینلزوم رعایت 

 مهر شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد/ سرویس دهی به صورت منطقه ای

 افکارنیوز شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 ایسنا االجل فیلترینگپاسخ وزیر ارتباطات به ضرب

 افکارنیوز االجل فیلترینگوزیر ارتباطات به ضربپاسخ 

 جهان شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 خبرگزاری دانشجو های مخابراتی صحیح نیستدرصد دکل 31همراه/ اخطار های تلفنرصد دائمی تشعشعات دکل

 روزنامه ایران از تحول در فیلترینگ تا رتبه پانزدهم در فضای مجازی

 روزنامه ایران حل نیستهای اجتماعی راهشدن شبکهمسدود 

 روزنامه ایران اندازی اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند کشورراه

 ایرنا برنامه بلندمدت حمایت از صادرات نرم افزار تدوین شد

 خبرگزاری دانشجو 3Gاستفاده کودکان از خدمات مند شدن افزارها/ ضابطهبرداری نرمتا حل مشکل کپی "وایبر"ایرانی  از قالبی بودن جایگزین

 روزنامه آرمان کوتــاه

 بهار ضررندهای موبایل بیوزیر ارتباطات:دکل

 فارس «شبکه ملی اطالعات»علت تعلل دولت ها در ایجاد 

 338 در اتفاقات وزارت ارتباطات« ن.ج»نقش 

 جهان ارتباطاتدر تحوالت وزارت« ن.ج»برداری از نقش پرده
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 تعامل اجتماعیهایانسدادشبکهدربارهمقدمنظراحمدی

 338 در یک معاونت مهم وزارت ارشاد تا خبرها از مرد پنهان روحانی 88از فعالیت بازداشتی فتنه

 خبرگزاری دانشجو دشودولت عزمی برای اصالح وضعیت فیلترینگ ندارد/ اینترنت پرسرعت حق مسلم ماست/ فیلترینگ به تناسب کاربران هوشمند می

 خبرگزاری دانشجو با حضور صادق واعظ زاده« نگاه دو»بررسی سیاست های کلی علم و فناوری در 

 دنیای اقتصاد اهللمقدم به درخواست انصار حزبپاسخ احمدی

 نیوزرسالت کندنیروی انتظامی ازآمران به معروف وناهیان ازمنکرحمایت می

 ایرنا اجتماعی تلفن همراه و چند پرسشایده فیلترینگ شبکه های 

 ایکنا رسدسازان مستقل ایران به پایان می جشنواره بازی

 باشگاه خبرنگاران جوان باخت برای نظام جمهوری اسالمی ایران معنا ندارد-نتیجه باخت

 بهار های اجتماعی هستممخالف فیلتر شبکه

 واحد مرکزی خبر نظر امنیتفرمانده ناجا :عالی بودن وضع مرزهای کشوراز 

 ابتکارنیوز موافق فیلترینگ شبکه های اجتماعی نیستم

 روزنامه آرمان های اجتماعی مخالفمبا فیلتر شبکه

 رادیو فردا های اجتماعی نیستممقدم: موافق بسته شدن شبکهاحمدی

 باشگاه خبرنگاران جوان اولین نمایشگاه امنیت سایبری ایران افتتاح شد

 نیوزصراط ین خبر از احتمال فیلتر وایبرآخر

 338 اسفنانی: فیلتر وایبر در دستور کار نیست

 خبرگزاری خانه ملت های اجتماعی ارائه دهدوزارت ارتباطات راهکاری برای حذف مفسده در شبکه

 مشرق اسفنانی:فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 انتخاب فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 اعتدال فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 شفاف فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 باشگاه خبرنگاران جوان های اجتماعی ارائه دهدکاری برای حذف مفسده در شبکهفیلتر شدن وایبر در دستور کار نیست/ وزارت ارتباطات راه

 فردا وزیرارتباطاتای به اژهاالجل توضیحات درباره ضرب

 جوان وزیرارتباطاتای به اژهاالجل توضیحات درباره ضرب

 نما فیلتر شدن وایبر در دستور کار نیست

 جهان افزارهای موبایلی فیلتر خواهند شد؟آیا نرم

 روزنامه هدف و اقتصاد اولین نمایشگاه امنیت سایبری ایران افتتاح شد

 رجا جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 نیوزبولتن شدن وایبر در دستور کار نیستفیلتر 

 تابناک فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 خبرآنالین فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 ایتنا شوند؟های اینترنتی فیلتر شده رفع فیلتر میسرویس

 روزنامه کیهان ها حاکم استمصوبات شورای عالی فضای مجازی بر همه دستگاه

 روزنامه دنیای اقتصاد مدیریت ارتباطاتماهنامه 

 جوانخبرنگارانباشگاه های شهرک زیتون بی اطالعماز تخریب خانه

 جوانخبرنگارانباشگاه نام و نشان خدمت کردبی "خبره"دستگاه قضا به دنبال بازگشت خاوری است/ مرحوم 

 خبرگزاری دانشجو آوری اطالعات به صحنشورای فنروزه مجلس به کمیسیون صنایع برای ارائه طرح ادغام  16مهلت 

 جماران دستگاه قضا به دنبال بازگشت خاوری است

 نیوزصراط اظهارات دادستان کشور کل درباره خاوری

 حوزه برگزاری جشن بزرگ غدیر در حوزه علمیه قزوین

 ایلنا به دنبال بازگرداندن خاوری هستیم/ مرحوم خبره چهره صداوسیمایی نبود

 برنا آوریروزه مجلس به کمیسیون صنایع برای ارائه طرح ادغام شورای فن 16مهلت 

 نیوزپرسایران تالش مذبوحانه رژیم برای فیلتر کردن وایبر

 شبستان هاشمی: از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادم/اساسنامه روزنامه حزب تصویب شد

 روزنامه هدف و اقتصاد کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 خبرگزاری دانشجو رایتل 4Gاندازی فناوری تماس تصویری رایتل در انتظار پیوست فرهنگی/ زمان راه

 338 مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس شود

 تریبون مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس شود

 جرس شودنکند دستگاه قضا وارد عمل میهای اجتماعی اقدام دادستان کل: اگر دولت نسبت به کنترل شبکه
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 فیلمبانی شودهای اجتماعی اقدام نکند دستگاه قضا وارد عمل میدادستان کل: اگر دولت نسبت به کنترل شبکه

 باشگاه خبرنگاران جوان پاییز ممکن شدهای میل در روسیه مشروط شد/ سوتی اپل دستاویز رقبا شد/ مکالمه رایگان با موبایل در تمامی جمعهبوک توئیتر و جیفعالیت فیس

 آفتاب ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 موج قولی مبنی بر مسدودسازی ظرف سه ماه نداده ام / فیلترینگ راه چاره نیست شبکه های اجتماعی باید داخلی شوند

 واحد مرکزی خبر های تخصصی مجلسدستور کار کمیسیون

 ایرنا شدن شبکه های مجازی همچون وایبر راه حل نیستوزیر ارتباطات: مسدود 

 تسنیم سوال 16اهلل آملی/ پاسخ زنگنه به ها با آیتایحضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت/ جلسه مشترک بودجه

 تسنیم سوال 16اهلل آملی/ پاسخ زنگنه به ها با آیتایحضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت/ جلسه مشترک بودجه

 فردا حضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت

 ایرنا وزیر در کمیسیون ها12ترافیک وزرا در بهارستان/

 جوان حضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت

 338 یک ماه تا هزاران میلیارد پول زور پیامک

 تعامل فاصله یک ماهه تا هزاران میلیارد پول زور پیامکی

 جوان اجتماعیهایشبکه انسداد درباره مقدمنظر احمدی

 نیوزخراسان کوچ پاییزی اهالی وایبر

 فردا اجتماعیهایانسدادشبکهدربارهمقدمنظراحمدی

 جم آنالینجام صالحی: غرب راهی جز تعامل ندارد

 الف فاصله یک ماهه تا هزاران میلیاردتومان پول زور پیامکی

 ایسنا دهندعلیه هویت اسالمی ما انجام می هراس ما از جنایات پنهانی است که مثلث شیطانی

 خبرگزاری دانشجو اندمنکران تهاجم فرهنگی در برابر تزلزل کانون خانواده خاموش مانده

 فارس «سرمایه فرهنگی»نگران شدن روحانی از غارت اند/لزوم دلمنکران تهاجم فرهنگی در برابر تزلزل کانون خانواده خاموش مانده

 ایسنا نفر در رابطه با خروج اسناد تاریخی/فردی اعتصاب غذا نکرده است 2بازداشت 

 روزنامه آرمان کوتاه

 جم آنالینجام گیری درباره فیلتر وایبر؛ بزودیتصمیم

 روزنامه ایران خبر

 فارس نتیجه باخت ـ باخت برای نظام جمهوری اسالمی معنا ندارد

 خبرگزاری خانه ملت اسالمی معنی نداردباخت برای نظام جمهوری  -نتیجه باخت

 رادیو فردا های اجتماعیاز شبکه« مفسده»به وزارت ارتباطات برای حذف « اولتیماتوم»

 ایرنا نمایش توانایی امنیت فضای تبادل اطالعات در اولین نمایشگاه امنیت سایبری

 ایرنا فرمانده ناجا: مخالف هیچ یک از شبکه های اجتماعی نیستیم

 انتخاب های اجتماعی نیستم/بی توجهی به مالحظات امنیتی زمینه ارتکاب جرایم راافزایش میدهدمقدم:مخالف شبکهحمدیا

 ایرنا فرمانده ناجا: مخالف هیچیک از شبکه های اجتماعی نیستم

 الف های اجتماعی نیستممقدم: مخالف شبکهاحمدی

 واحد مرکزی خبر های اجتماعی را رعایت کنندوزیر ارتباطات: مردم فرهنگ استفاده از شبکه 

 ایرنا رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: دانشنامه فرهنگ در حال تدوین است

 روزنامه شهروند شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهید

 روزنامه تفاهم سازی اسناد در کشوراجرای طرح دیجیتال

 همشهری آنالین کشور سازی اسناد دراجرای طرح دیجیتال

 جماران فرمانده ناجا: مخالف هیچ یک از شبکه های اجتماعی نیستیم

 ایسنا های یکشنبهتیترهای نخست روزنامه

 مثلث ها؟!/نژادیهای یکشنبه/وحدت اصولگرایان با احمدیتیترهای نخست روزنامه

 خبرآنالین امنیتی زمینه ارتکاب جرایم راافزایش میدهد های اجتماعی نیستم/بی توجهی به مالحظاتمقدم:مخالف شبکهاحمدی

 جماران شبکه ملی اطالعات به اشتباه اینترنت تعریف شد

 ایرنا شبکه ملی اطالعات به اشتباه اینترنت تعریف شد

 تسنیم رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی

 روزنامه رسالت رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی

 تابناک رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی

 الف رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی

 واحد مرکزی خبر مسدود کردن شبکه های اجتماعی راه حل نیست

 نیوزبولتن نظارت دائم برروی تشعشعات مخابراتی
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 ایسنا ICTاندازی گمرک تخصصی کاالی ضررند / راههای موبایل بیدکل

 شفاف ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 مشرق ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 فردا ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 روزنامه آفرینش خبر

 الف ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 خبرآنالین تکنولوژی های روز هستندطلبان مخالف آوری اطالعات ایران:دو گروه ناآگاهان و منفعترییس سازمان فن

 ایرنا استفاده اصولی ازفن آوری های ارتباطی  الزمه پیشرفت است

 ایرنا فرمانده ناجا: استفاده اصولی ازفناوری های ارتباطی الزمه پیشرفت است

 نیوزجنوب موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 جرس خالفمهای اجتماعی ممقدم: با فیلتر شبکهاحمدی

 پارسینه فرمانده کل پلیس: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 نیوزبولتن سردار احمدی مقدم: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 افکارنیوز موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 جماران نیستفرمانده نیروی انتظامی می گوید موافق مسدود کردن شبکه های اجتماعی 

 فرارو موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 ایرنا سردار احمدی مقدم: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 پارسینه استفاده از فیس بوک وایبر و واتس آپ در عصر ارتباطات اجتناب ناپذیر است/ انصار از طریق قانون عمل کنند

 انتخاب واتس آپ در عصر ارتباطات اجتناب ناپذیر است/ انصار از طریق قانون عمل کننداستفاده از فیس بوک وایبر و 

 فیلمبانی فرمانده ناجا: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 نیوزبولتن استفاده اصولی ازفناوری های ارتباطی

 تعامل بومی سازی نرم افزارهای پیام رسان و چند نکته

 نیوزخراسان فزارهای پیام رسان و چند نکتهبومی سازی نرم ا

 عصر ایران فرمانده ناجا: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 خبرآنالین فرمانده کل پلیس: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم/ واکنش احمدی مقدم به توقف گشتهای حزب اهلل

 خبرگزاری دانشجو آپ در عصر ارتباطات اجتناب ناپذیر استهای فیس بوک وایبر و واتس استفاده از فناوری

 همشهری آنالین های فیس بوک وایبر و واتس آپ در عصر ارتباطات اجتناب ناپذیر استاستفاده از فناوری

 ایتنا شودها گرم میشکنفیلترینگ و بازاری که برای فیلتر

 پارسینه هابازار گرم فیلترشکن فروش

 فرارو هافیلترشکن فروشبازار گرم 

 الف هابازار گرم فیلترشکن فروش

 روزنامه هدف و اقتصاد شودها گرم میشکنفیلترینگ و بازاری که برای فیلتر

 جهان هابازار گرم فیلترشکن فروش

 عصر ایران بازار داغ فیلترینگ برای فیلترشکن ها

 انتخاب ها با فیلترینگ بیشتربازار گرم فیلترشکن فروش

 بهار ها همچنان گرم استبازار فیلترشکن فروش

 ایسنا سازی اسناد در کشوراجرای طرح دیجیتال

 آفتاب ارتباطات مدیریت ماهنامه شماره وسومینپنجاه انتشار

 اعتدال فرمانده ناجا: مخالف شبکه اجتماعی نیستیم

 آفتاب بازار داغ فیلترینگ برای فیلترشکن ها

 ایسنا شودها گرم میشکنبازاری که برای فیلترفیلترینگ و 

 ایرنا رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: دانشنامه فرهنگ تدوین می شود

 خبرآنالین ها با فیلترینگ بیشتربازار گرم فیلترشکن فروش

 ایکنا تبانی برای سقوط کوبانی

 تسنیم رهبر معنوی داعش در ترکیه آزاد شد

 ایکنا تواند قطب صنعت فرهنگی کشور باشدشرقی می آذربایجان

 رسا رونمایی می شود« تمام نهج البالغه » ترجمه فارسی کتاب 

 تابناک فرمانده ناجا: مخالف شبکه اجتماعی نیستیم

 خبرگزاری دانشجو هاعلت مهم عدم حضور مسئولین در دانشگاه "مصلحت سنجی غیر ضرور"جنس دانشجو پرسشگری است/ 

 جم آنالینجام جای خالی فرهنگ
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 شفقنا شودای در ایران با پیام نوام چامسکی افتتاح مینخستین کنفرانس سواد رسانه

 رادیو فردا «سالح جنگی»و « خودروی ضد شورش»پلیس به « یگان ویژه»تجهیز 

 نیوزصراط وزیر در راه مجلس 12

 خبرگزاری خانه ملت مند روستایی از آب شربش جمعیت بهرهدستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس/بررسی طرح افزای

 مشرق وزیر در راه مجلس 12

 آفتاب وزیر در راه مجلس 12

 نیوزجنوب وزیر در خانه ملت 12ترافیک 

 افکارنیوز وزیر در راه مجلس 12

 فردا وزیر در راه مجلس 12

 ایرنا مجلسوزیر در راه مجلس؛ آغاز بررسی الیحه خروج از رکود در  12

 برنا یابدهای تخصصی حضور میوزیر در کمیسیون 12هفته آینده 

 خبرگزاری دانشجو اندازی موتور جستجوی بومیهای فضای مجازی/ راهپردهاالجل یک ماهه برای فیلترینگ وایبر تا پشتاز ضرب

 روزنامه ایران اقتدار و تدبیر درصدر دیپلماسی دولت

 آفرینشروزنامه  میز خبر

 جهان رویارویی دولت با شورای فضای مجازی

 آناالیزتیآی اولچند خبر از همراه

 جهان خمینی درباره خبرگان/ عاقبت کسی که پیشانی هاشمی را بوسیدنژادبه سیدحسنتوصیه احمدی

 مهر برابر شده است 2.3یکسال گذشته های داخلی است/ پهنای باند در های اجتماعی تولید شبکهحل معضل استفاده از شبکهراه

 ایرنا شبکه ملی اطالعات به اشتباه  اینترنت تعریف شده است

 روزنامه کیهان اولین گام بلند مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برداشته شد

 برنا بررسی آخرین تحوالت بین المللی با حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی

 خبرگزاری خانه ملت ور کار کمیسیون های تخصصی مجلس/بررسی آخرین تحوالت بین المللی با حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملیدست

 رسا حوزه مخالف بی تدبیری و بی مدیریتی در فضای مجازی است

 ایرنا ضرورت سرعت بخشی بهره مندی از پیوست فرهنگی در ارتباطات وفناوری اطالعات

 جهان اثبات نقدینگی زنجانی در تاجیکستان و مالزی/ پرونده بیمه توسعه در حال رسیدگی استعدم 

 سیاست روز شبکه ملی اطالعات یعنی اینترنت سالم سریع امن و ارزان

 خبرگزاری دانشجو کردیمین کار را میشد اهای اجتماعی حل میاختالف نظر در ارتباط با مسدود کردن است نه محتوای مجرمانه/ اگر با مسدود کردن مشکل شبکه

 تلفن همراه 4های نسل کارتاز رابطه کند شدن وایبر با وزرات ارتباطات تا رونمایی از تبلت مجهز به گیرنده دیجیتال/ عرضه سیم

 تسنیم کندنیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می 

 جهان اهللپاسخ احمدی مقدم به انصار حزب 

 رجا حمایت ناجا از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 338 کنداحمدی مقدم: نیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می

 افکارنیوز حمایت نیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 شبستان درصدی جرائم در استان اردبیل 11کاهش 

 الف کندمقدم: نیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می احمدی

 ایکنا مقابله با تهدیدات سایبری؛ در دستور کار سازمان فناوری اطالعات

 تعامل مهمترین عناوین روزنامه های یکشنبه

 تابناک شنونده این جمله رئیس پلیس درباره فیلترینگ کیست؟

 ایرنا جمهور در نیویورک محور روزنامه های امروز خراسان رضوینشست خبری رئیس 

 ایلنا المللی یک ظلم آشکار استتصور ایران بدون ارتباطات بین

 ایکنا های اجتماعی تلفن همراه فراهم شده است؟چه جایگزینی برای شبکه

 تسنیم «الدنبن»ماجرای به آب انداختن جسد 

 ایتنا تلفن همراهرشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون 

 ایسنا رشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون تلفن همراه

 خبرگزاری دانشجو پالس/ خواندن فکر افراد با استفاده از اسکنر 6شدن آیفون از هوشمند شدن فیلترینگ کشور تا خم

 همشهری آنالین وسومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شدپنجاه

 فارس ای برای بازگشایی سفارت انگلیس نیستترکیه/عجله آتش کوبانی در دامان

 عصر ایران رشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون تلفن همراه

 تسنیم های اینترنتی را ندارندوکار شرکتغیرمتخصصین اجازه دخالت در کسب

 ایتنا دهیماجازه دخالت در امور صنفی خود را به هیچ فرد غیرمسئول و خارج این حوزه نمی
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 جم آنالینجام اهلل مکارم: کسی به ایشان حمله نکرده استدفتر آیت

 شفاف رشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون تلفن همراه

 جوان مقدم درباره حضورداعش درایرانپاسخ احمدی

 جهان های اینترنتیشرکتهای بازنگری پروانهبایسته

 ایسنا های اینترنتیباید و نبایدهای بازنگری پروانه شرکت

 جوانخبرنگارانباشگاه شکاف در ائتالف آمریکایی /نام احمدی نژاد دیگر جذابیت ندارد

 مهر ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 ایرنا ارائه گزارش ظریف از مذاکرات/عسگری آزاد به مجلس می رود

 تریبون ارائه گزارش ظریف از مذاکرات

 تریبون ملت ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه

3G 338 اوباما ای برایسوغات هسته 

3G تسنیم اوباما ای برایسوغات هسته 

3G خبرگزاری دانشجو اوباما ای برایسوغات هسته 

 روزنامه ایران افزایش پهنای باند پله اول توسعه جامعه

 فارس هزار میلیاردی 7به تجدید نظر/ شرایط عدم قصاص ریحانه/ وضعیت پرونده رانت « ر -م »پست/ پرونده بیمه توسعه/ارسال پرونده  متهم واشنگتن 2ادامه بازداشت 

به تجدید نظر/ شرایط عدم قصاص ریحانه/ بازجویی از سه « ر -م »پست/ ارسال پرونده وضعیت پرونده رانت هفت هزار میلیاردی/ ادامه بازداشت دو متهم واشنگتن

 مشرق رح پرونده بیمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی/ ماجرای تماس تلفنی معصومه ابتکاروزیر در ارتباط با پرونده زنجانی/ ط

 تریبون هفتادمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

 روزنامه دنیای اقتصاد مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

 رجا شودها شکایت کنند پیگیری میفساد در فضای مجازی وظیفه داریم/ بورسیهپست همچنان در بازداشت هستند/ برای مقابله با  متهمان واشنگتن

 تابناک نفر درجریان خروج اسناد تاریخی از کشور2بازداشت 

 تابناک مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

 تابناک بازجویی از سه وزیر در پرونده بابک زنجانی

 338 گزیده سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

 جوانخبرنگارانباشگاه صندلی خالی تدبیر/خطر توقف اقتصاد مقاومتی در ایستگاه ابالغ سیاست ها

 مثلث گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

 آفتاب «ریحانه جباری»پست و خبرنگاران واشنگتن« غنچه قوامی« »بابک زنجانی»های اخبار پرونده

 روزنامه وطن امروز ای برای اوباماسوغات هسته 

3G روزنامه وطن امروز اوباما ای برایسوغات هسته 

 روزنامه ایران ناپذیر استاجتناب <فیس بوک>و <وایبر>استفاده از 

 ایسنا های اجتماعیاز تب تند آیفون تا موج فیلترینگ شبکه

 شبستان از حنایت از آمران به معروف تا باز شدن پای روغن پالم به مجلس

 آفتاب پاسخ احمدی مقدم به در خواست انصار حزب اهلل /برخورد پلیس با مزاحمان اطراف مدارس

 دنیای اقتصاد برخورد پلیس با مزاحمان اطراف مدارس

 اعتدال پاسخ احمدی مقدم به در خواست انصار حزب اهلل

 شبستان هادرصدی پرونده 21گرایی تا کاهش از انتقاد از موج فزاینده تجمل

 ایسنا پاسخ احمدی مقدم به در خواست انصار حزب اهلل /برخورد پلیس با مزاحمان اطراف مدارس

 برنا درصدی جرائم در استان اردبیل 11کاهش 

 نیوزصراط پاسخ فرمانده ناجا به درخواست انصار

 فردا مقدم درباره حضورداعش درایرانپاسخ احمدی

 تسنیم های فضای مجازیپردهوایبر تا پشتاالجل یک ماهه برای فیلترینگ از ضرب

 مشرق کندنیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می

 دنیای اقتصاد فروشیهای خردهگسترش استفاده از وایبر در بخش

 خبرگزاری دانشجو فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا غلط؟

 شفاف غلط؟ فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا

 افکارنیوز فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا غلط؟

 شفاف فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا غلط؟

 نیوزصراط های یکشنبهترین عناوین روزنامهمهم

 تسنیم مهمترین عناوین روزنامه های یکشنبه

 عصر ایران مهمترین عناوین روزنامه های امروز
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 افکارنیوز هشتم کشیدمذاکرات به دور 

 338 های یکشنبهمهمترین عناوین روزنامه

 روزنامه ایران نخستین نمایشگاه امنیت فضای سایبری در ایران

 ایسنا های اجتماعیاز تب تند آیفون تا موج فیلترینگ شبکه

 تابناک پاسخ احمدی مقدم به در خواست انصار حزب اهلل

 باشگاه خبرنگاران جوان یکشنبهمهمترین عناوین روزنامه های 

 فعاالن حوزه امنیت سایبری در گفت و گو با روزنامه جمهوری اسالمی:

 جهان های اجتماعی درست یاغلط؟فیلترینگ شبکه 

 نیوزبولتن «مدیریت ارتباطات»وسومین شمارۀ ماهنامۀ انتشار پنجاه

 مشرق شبکه های اجتماعی؛ از ایدئولوژی تا هژمونی

 شبستان اروپا به ضرر از تحریم ایران/وضعیت دانایی فر همچنان نامشخص اعتراف

 جوانخبرنگارانباشگاه شوند/ برگه سوءپیشینه برای ازدواجدار میآزادی شهرام جزایری در یک جمعه پاییزی/ سارقان هم شناسنامه

 کلمه های اجتماعیدرباره مقابله با شبکه

 شفاف گیرند! سارقان هم شناسنامه می

 افکارنیوز گیرند!سارقان هم شناسنامه می

 تابناک کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 فرارو کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 جهان کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 عصر ایران کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 شفاف کشد؟آخر را میهای وایبر در ایران نفس

 اعتدال آخرین روزهای وایبر ؟؛شما نظر بدهید

 جرس درباره مقابله با شبکه های اجتماعی

 نیوزپرسایران کشد؟های آخر را می  وایبر در ایران نفس

 جماران وایبر در ایران نفس های آخر را می کشد؟

 همشهری آنالین آخرین روزهای وایبر ؟

 پارسینه کشد؟های آخر را مینفسوایبر در ایران 

 الف آخرین روزهای وایبر؟

 الف کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 آفتاب کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 ایسنا کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 شفاف کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 بهار کشد؟آخر را می هایوایبر در ایران نفس

 آناالیزتیآی قطب جهانی ارتباطات و فرصت یگانه ایران

 ایتنا کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 ایران امروز کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 میزان افزارهای داخلی استنرماتکا به تولید  اند/ تنها راه نجاتهای اجتماعی موبایل غیراخالقیدرصد محتوای شبکه 83

 جوانخبرنگارانباشگاه ماه جدی گرفته نشد 31واقعیت پنهان در پشت اسالم آمریکایی/ شبکه های اجتماعی و حکمی که 

 338 گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه

کنیم/ آخرین وضعیت پرونده دستور ویژه کارمزدی دولت به بانک مرکزی/ سراج: فساد در فوتبال را پیگیری می 

انگلیس/ضارب علی خلیلی به قصاص محکوم شد/جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی/آخرین وضعیت وصول طلب از بابک سفارتبازگشاییدربارهقشقاویخاوری/پاسخ

 فردا فر از زبان امیریزنجانی/آخرین وضعیت دانایی

 اعتدال دپورمحمدی: زنجانی توانسته با بیرون ارتباط بگیر

 فردا اهلل به اندازه اتهاماتش محاکمه شدبسم اژه ای:ادعای بابک زنجانی اثبات نشد/جمشید

 نیوزصراط بابک زنجانی مبالغ ناچیزی در تاجیکستان و مالزی دارد

 واحد مرکزی خبر برداشت پول از اموال بابک زنجانی صحت ندارد

 اعتدال «ریحانه جباری»پست و خبرنگاران واشنگتن« قوامی« »زنجانی»های آخرین اخبار پرونده

 ایرنا رفع تحریم بابک زنجانی در صورت اثبات وجود پول های وی موثر است

 افکارنیوز دلیل توقف حکم ریحانه جباری از زبان اژه ای

 جوان وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت قبل در پرونده بابک زنجانی 3تحقیق از 

 عصر ایران پستو خبرنگاران واشنگتن« غنچه قوامی»ریحانه جباری « بابک زنجانی»های اخبار پرونده
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 تسنیم ای: برخی وزرا گفتند محدودیتی در انعقاد قرارداد و هزینه مالی برای پایش فضای مجازی نداریماژهمحسنی

 مثلث پستن واشنگتنو خبرنگارا« غنچه قوامی»ریحانه جباری « بابک زنجانی»های آخرین خبرها از پرونده

 الف اهلل به اندازه اتهاماتش محاکمه شدبسم اژه ای:ادعای بابک زنجانی اثبات نشد/ جمشید

 شفاف پورمحمدی: زنجانی با بیرون ارتباط گرفته بود

 پارسینه پورمحمدی: زنجانی همه را بازی داده و توانسته با بیرون ارتباط بگیرد

 میزان خبری سخنگوی قوه قضاییه تکرار/ مشروح هفتادمین نشست

 گویانیوز پستو خبرنگاران واشنگتن« غنچه قوامی»های بابک زنجانی ریحانه جباری اخبار پرونده

 پارسینه پستو خبرنگاران واشنگتن« غنچه قوامی»ریحانه جباری « بابک زنجانی»آخرین اخبار از پرونده های 

 ایسنا پستو خبرنگاران واشنگتن« غنچه قوامی»جباری  ریحانه« بابک زنجانی»های اخبار پرونده

 روزنامه ایران دیپلماسی دولت روی ریل اقتدار و تدبیر

 تابناک پورمحمدی: زنجانی توانسته با بیرون ارتباط بگیرد

 تسنیم آیندهماه 2نظر نهایی معاونت راهبردی ریاست جمهوری درباره ادغام یا تفکیک وزارت ورزش تا  اعالم

 خبرگزاری دانشجو ای که حتی از تانک هم تاثیر بیشتری دارد تا فیلمی که قرار بود شکست بخورداز وسیله

 ابتکارنیوز پاالیش  نه فیلترینگ

 338 پستهزار میلیاردی/ ادامه بازداشت دو متهم واشنگتن 7وضعیت پرونده رانت 

 مهر م.ر( به حکم محکومیتشرفع تحریم بابک زنجانی تاثیر چندانی ندارد/ اعتراض )

 خبرآنالین ایهاو.../ مشروح نشست اژهها کالهبرداری لیزینگجباری تخریب باغتحقیق از وزرای دولت سابق پرونده ریحانه

 عصر ایران های امروزهای روزنامهبرگزیده سرمقاله

 جم آنالینجام شیوع بیماری خاموش در زیرپوست شهر

 شفقنا «های ورزشینقد تحلیل و بررسی رسانه»ی شفقنا رسانه دربارهی گزارشی از پرونده

 فارس هاروز اطالعاتی امنیتی روزنامه

 عصر ایران های امروزهای روزنامهبرگزیده سرمقاله

 جم آنالینجام آغاز جنگ نفتی عربستان علیه ایران

 آفتاب بن بست فیلترینگ

 نیوزبولتن بن بست فیلترینگ

 ایرنا فیلترینگبن بست 

 تسنیم تواند با این عنوان فعالیت کندانجمن صنفی اگر منحل شده باشد دیگر نمی

 روزنامه دنیای اقتصاد قضاییهمشروح نشست خبری سخنگوی قوه

 فردا ها در اصفهان/پرونده ضارب شهید خلیلی در دیوانعالی کشور استای به اسیدپاشیواکنش اژه

 واحد مرکزی خبر های اجتماعی نیستیمدرپی مسدودکردن شبکه 

 افکارنیوز میلیونی یک معاون وزیر 211افشای راز پرداخت رشوه 

 جوانخبرنگارانباشگاه هایی ذاتی عملکرد نیروی انتظامیدسته گلی برای قهرمان!/ ضرورت

 338 گزیده سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

 نیوزتنبول ساماندهی سایتهای خبری ازقانون تااجرا

 پارسینه ساماندهی سایت های خبری از قانون تا اجرا

 ایرنا ساماندهی سایت های خبری از قانون تا اجرا

 مثلث هااطالعات غلط به رئیس جمهور دادند/ وکیل رحیمی  محکومیت موکلش را تأیید کرد در جنجال بورسیه

 نیوزبولتن درصد 71دولت برای جانبازان هزار رأی؟!/مجوز جدید  311گویی آن هم با این همه گنده

 اعتدال های خبری از قانون تا اجراساماندهی سایت

 تابناک های خبری از قانون تا اجراساماندهی سایت

 جوانخبرنگارانباشگاه "ب.ز"شود/ ادامه بررسی اموال در صورت رضایت اولیای دم منتفی می "ریحانه جباری"حکم قصاص 

 جوانخبرنگارانباشگاه درصد 71هزار رأی؟!/مجوز جدید دولت برای جانبازان  311گویی آن هم با گندهاین همه 

 رسا فقیهاهلل علوی گرگانی: برای وحدت و رهبری جامعه هیچ راهی نداریم اال قبول والیتآیت

 جم آنالینجام کوبانی؛ در آستانه فاجعه انسانی

 جوانخبرنگارانباشگاه اپ باکس هک شد سرقت اطالعات صدها کاربر/ لنوو دزد می شود!!رومینگ ملی موبایل در کُما/ در

 مثلث گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه

 باشگاه خبرنگاران جوان نظام آمریکا در حمله به سوریه/ تنها روایت مردم ایران از جنگ واقعی استداعش پیاده

 338 یکشنبههای گزیده سرمقاله روزنامه

 اعتدال روایت حبیبی از آخرین مواضع عسگراوالدی

 نیوزصراط نژادموضع موتلفه درباره هاشمی و احمدی
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 مشرق مقدم از دیپلماسی/ انتقام آمریکا از انقالبیون یمنها/ گالیه امنیتی احمدینژادیقرارگاه انتخاباتی احمدی

 پارسینه روایت حبیبی از آخرین مواضع عسگراوالدی

 آفتاب دبیرکل حزب موتلفه زیرمنگنه سواالت روزنامه اصالح طلب/موضع عسگراوالدی درباره موسوی وکروبی راقبول ندارم

 نما دبیرکل حزب موتلفه: موضع عسگراوالدی درباره موسوی وکروبی را قبول ندارم

 خبرآنالین عسگراوالدی درباره موسوی وکروبی راقبول ندارمدبیرکل حزب موتلفه زیرمنگنه سواالت روزنامه اصالح طلب/موضع 

 تابناک روایت حبیبی از آخرین مواضع عسگراوالدی

 جم آنالینجام ایدور باطل در مذاکرات هسته

 ایرنا وحدت نکنیم شکست می خوریم

 جماران نامه خاتمی به مقام معظم رهبری یک حرکت رو به جلو بود/ وحدت نکنیم شکست می خوریم

 مشرق خوریمآییم/ وحدت نکنیم شکست میهای زیادی به انقالب کرد/ با نوسازی سازمان اصولگرایی به صحنه انتخابات میمهریبی 88خاتمی در فتنه 
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 «شورای عالی فناوری اطالعات»پیرامون خبر  111

 آناالیزتیآی را منحل کرد ITکمیسیون صنایع، شورای عالی 

 ایسنا طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب کلیات

 تسنیم شورای عالی آی تی و فضای مجازی رأی آورد 2کلیات ادغام 

 ایرنا موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس با ادغام شورای فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 ایتنا ی اطالعات در شورای عالی فضای مجازیتصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناور

 میزان بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 ایرنا تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 خبرگزاری خانه ملت عالی فضای مجازیتصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای 

 فارس طرح ادغام شوای عالی فناوری اطالعات از دستور کار مجلس خارج شد

 میزان های عالی فناوری اطالعات و فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار نگرفتطرح ادغام شورای

 فارس یبررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجاز

 جوانخبرنگارانباشگاه بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 فارس عالی فضای مجازی منتقل شدتمامی اختیارات و وظایف شورای فناوری اطالعات به شورای

 مهر ادغام شورایعالی فناوری اطالعات در شورایعالی فضای مجازی

 تسنیم روزه برای ارجاع یک طرح از هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون صنایع 21تعیین زمان 

 تسنیم شودکسب و کارهای نوپای حوزه فناوری در سراسر کشور حمایت می

 فارس تصویب کلیات طرح ادغام شورای فناوری اطالعات و فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلس

 خبرگزاری خانه ملت ش مقطع دکتریبررسی چرایی افزایش بدون ضابطه ظرفیت پذیر

 موج ، دولت الکترونیک استICTابزار استانداردسازی فعالیت های حوزه 

 موج معرفی شدند "توسعه خدمات الکترونیکی"اعضای کارگروه 

 ایسنا وزرای کار، نفت، صنعت و ارتباطات به کمیسیون صنایع می روند

 338 انتصابات جدید در وزارت اقتصاد

 ایکنا های قرآن و عترت جامعه کارگریکارگروه تشکیل شورای هماهنگی فعالیتجلسه 

 ایرنا بررسی افزایش پذیرش مقطع دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس

 خبرگزاری دانشجو ا شورا جمع آوری می شوند؟گانه در پیشبرد اهداف شورا/ مجموعه های موازی دولتی ب 3حال و روز ناخوش این روزهای شورای عالی فضای مجازی/وظایف قوای 

 مهر مازندران استان الکترونیک می شود

 برنا قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها ابالغ شد

 ایسنا ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 ایلنا نمایندگان مجلس در برخی از شوراهاابالغ قانون عضویت و لغو عضویت 

 فارس ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 تسنیم ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 نیوزصراط ابالغ قانونی درباره عضویت نمایندگان در شوراها

 شبستان لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراهاابالغ قانون عضویت و 

 جهان لغو عضویت نمایندگان در برخی از شوراها

 ایسنا تصویب پیشنهاد تغییر دستور برای بررسی الیحه تنظیم مقررات مالی دولت

 خبرگزاری خانه ملت به مجلس روزه کمیسیون صنایع برای ارائه طرح ادغام شورای فناوری اطالعات در شورای فضای مجازی 16مهلت 

 ایسنا های پزشکی با حضور وزیر بهداشتبررسی مشکالت مرتبط با آزمون

 میزان ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 آردولت.آی ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 تسنیم شودالکترونیک می 34استان مرکزی تا پایان سال ارائه خدمات در 

 ایسنا شودمشکالت وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش بررسی می

 ایسنا بررسی عملکرد رئیس سازمان سینمایی ارشاد در کمیسیون فرهنگی مجلس

 شبستان بررسی طرح تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن جامعه کارگری

 تریبون ارتباطاتاشتغال،موضوع مکاتبه مجلس با وزارت

 فارس اشتغال، بیشترین موضوع مکاتبات نمایندگان مجلس با وزارت ارتباطات

 ایرنا سوال از ظریف برای دستگاه دیپلماسی و حل مشکالت اقتصادی

 شبستان رودبررسی احکام ثابت قوانین بودجه سنواتی/وزیر دفاع به کمیسیون امنیت ملی می
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 ایرنا توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مازندران مورد تاکید قرارگرفت

 ایرنا عملیاتی کردن برنامه های کمیسیون تحول اداری در دستگاههای اجرایی استان

 ایرنا سطح مازندران باید به استان الکترونیکی و هوشمند برسد

 روزنامه دنیای اقتصاد اشتغال را ابالغ کرد روحانی اصالحیه قانون تشکیل شورای عالی

 خبرگزاری دانشجو میلیون پورت پرسرعت 18همراه بر اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی/ لزوم راه اندازی  3ارائه خدمات نسل 

 فارس همراه بر اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی ارائه شد 3خدمات نسل 

 آفتاب ن خانه ملتظریف و نعمت زاده میهمانا

 تسنیم سوال 16اهلل آملی/ پاسخ زنگنه به ها با آیتایحضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت/ جلسه مشترک بودجه

 تسنیم سوال 16اهلل آملی/ پاسخ زنگنه به ها با آیتایحضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت/ جلسه مشترک بودجه

 فردا حضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت

 ایرنا وزیر در کمیسیون ها12ترافیک وزرا در بهارستان/

 جوان حضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت

 شفاف ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 مشرق ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 فردا ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 تریبون در فضای مجازی، امنیت اطالعات نداریم

 فارس هشدار نسبت به وابستگی فناوری ارتباطات کشور به بیگانه/در فضای مجازی، امنیت اطالعات نداریم

 روزنامه آفرینش خبر

 الف ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 خبرگزاری دانشجو اندازی شبکه ملی اطالعاتباال دستی بر راهنظر کند/ تاکید اسناد وزارت ارتباطات از اقدامات بدون پیوست فرهنگی و غیرمنطبق با منافع ملی صرف

 ایسنا مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات باید احیا شود

 نیوزصراط وزیر در راه مجلس 12

 خبرگزاری خانه ملت مند روستایی از آب شربدستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس/بررسی طرح افزایش جمعیت بهره

 مشرق مجلسوزیر در راه  12

 آفتاب وزیر در راه مجلس 12

 نیوزجنوب وزیر در خانه ملت 12ترافیک 

 افکارنیوز وزیر در راه مجلس 12

 فردا وزیر در راه مجلس 12

 ایرنا وزیر در راه مجلس؛ آغاز بررسی الیحه خروج از رکود در مجلس 12

 برنا یابدهای تخصصی حضور میوزیر در کمیسیون 12هفته آینده 

 واحد مرکزی خبر های تخصصی مجلسدستور کار کمیسیون

 فردا درشوراهانمایندگانولغوعضویتعضویتقانونابالغ

 آفتاب در شوراها نمایندگان و لغو عضویتعضویت  قانون ابالغ

 واحد مرکزی خبر ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع

 روزنامه کیهان اولین گام بلند مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برداشته شد

 روزنامه ایران خبر

 مهر ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 ایرنا ارائه گزارش ظریف از مذاکرات/عسگری آزاد به مجلس می رود

 تریبون ارائه گزارش ظریف از مذاکرات

 برنا ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کردالریجانی 

 عصر ایران قانون لغو عضویت نمایندگان در برخی شوراها

 ایسنا الریجانی قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 اعتدال لغو عضویت نمایندگان در برخی شوراهاابالغ قانون 

 ایلنا الریجانی قانون عضویت نمایندگان در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 خبرگزاری دانشجو الریجانی قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 خبرگزاری خانه ملت لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کردرئیس مجلس قانون عضویت و 

 افکارنیوز نامه ابالغی الریجانی به روحانی

 نما نامه ابالغی الریجانی به روحانی

 جوانخبرنگارانشگاهبا الریجانی قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 تریبون ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت
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 تسنیم الریجانی قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 فارس الریجانی ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 ایرنا الریجانی قانون عضویت نمایندگان در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 میزان ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان در شوراهای عالی و مجامع

 جهان دولت خود را عقل کل نمی داند

 جماران نفر است 6111دولت خود را عقل کُل نمی داند/ تعداد خبرنگاران در کشور کمتر از 

 تابناک ابالغ قانون لغو عضویت نمایندگان در برخی شوراها

 برنا بررسی آخرین تحوالت بین المللی با حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی

 ملت خبرگزاری خانه دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس/بررسی آخرین تحوالت بین المللی با حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی

 جوانخبرنگارانباشگاه وزارت ارتباطات از اقدامات غیرمنطبق با منافع ملی صرف نظر کند

 رجا چیزی جز حرکت در راه گسترش وابستگی صنعت ارتباطات کشور به بیگانگان نیست« اینترنت پرسرعت همراه»در شرایط فعلی، 

 338 به وزارت ارتباطاتبیانیه اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان سراسر کشور خطاب 

 خبرآنالین طلبان مخالف تکنولوژی های روز هستندآوری اطالعات ایران:دو گروه ناآگاهان و منفعترییس سازمان فن
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 خبر نیز در حوزه شبکه ملی اطالعات  773

 خبرگزاری دانشجو های اجرایی در شبکه ملی اطالعاتپذیری دستگاهتدوین سند ملی تعامل

 مهر مخابرات میزان پهنای باند مورد نیاز برای شبکه ملی اطالعات را اعالم کرد

 مهر اعمال سیاستهای شورایعالی فضای مجازی در پیاده سازی شبکه ملی اطالعات

 مهر های اجرایی در شبکه ملی اطالعاتپذیری دستگاهتدوین سند ملی تعامل

 جوانخبرنگارانباشگاه میلیارد تومانی!/ آگهی استخدام سرایدار با مدرک کارشناسی! + فیلم 27درصدی شبکه ملی اطالعات از بودجه  2سهم 

 فارس شودها بر بستر شبکه ملی اطالعات تدوین میدستگاه چارچوب تعامل

 تعامل درصد پیشرفت داشته است11شبکه ملی اطالعات تنها 

 جهان 34ملی اطالعات تا آخرسال اندازی شبکهراه

 واحد مرکزی خبر ها برای اجرای طرح شبکه ملی اطالعاتاندیشی دستگاهبرگزاری جلسه هم

 فارس المللی در طراحی برنامه تحول شبکه پهن باند ملی ایرانکمک مشاوران بین

 گزاری دانشجوخبر اطالعاتتولید محتوای داخلی، موضوع جلسه آینده شورای فضای مجازی/ بررسی میزان سرعت اتصال با شبکه ملی

 نیوزخراسان شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 آناالیزتیآی از شبکه ملی اطالعات ITگزارش سازمان 

 روزنامه دنیای اقتصاد تقسیم کار شبکه ملی اطالعات انجام شد

 فارس ICTمیلیارد تومانی بخش  371/سقف اعتبارات  34تکمیل شبکه ملی اطالعات در راهبردهای بودجه 

 روزآنالین های پایه شبکه ملی اطالعات بودجه نداردطرح توسعه فناوری

 نیوزخراسان اخبارکوتاه داخلی

 روزنامه کیهان ضرورت مقابله با اینترنت آمریکایی

 روزنامه تفاهم های پایه شبکه ملی اطالعاتآخرین وضعیت طرح توسعه فناوری

 تسنیم پایه شبکه ملی اطالعاتآخرین وضعیت طرح توسعه فناوریهای 

 آناالیزتیآی شبکه ملی اطالعات به چند کشور وابسته است

 مهر آخرین وضعیت طرح توسعه فناوریهای پایه شبکه ملی اطالعات/ وزارت ارتباطات برای حمایت تردید دارد

 آناالیزتیآی شبکه ملی اطالعات به چند کشور وابسته است

 خبرگزاری دانشجو های بومی موبایل/ تقسیم کار شبکه ملی اطالعات انجام شداپلیکیشنحمایت از 

 نیوزخراسان درصد پیشرفت داشته است11شبکه ملی اطالعات تنها 

 تابناک شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 تریبون بررسی ادامه طرح بازسازی و احداث مساجد

 خبرگزاری دانشجو میلیون پورت پرسرعت 18اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی/ لزوم راه اندازی  همراه بر 3ارائه خدمات نسل 

 فارس همراه بر اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی ارائه شد 3خدمات نسل 

 واحد مرکزی خبر درصد شبکه ملی اطالعات کشور 11اجرای 

 تابناک هاانهاولتیماتوم برای ایجاد شبکه اختصاصی وزارتخ

 نیوزخراسان اولتیماتوم دولت برای ایجاد شبکه اختصاصی وزارتخانه ها

 تعامل اولتیماتوم دولت برای ایجاد شبکه اختصاصی وزارتخانه ها

 روزنامه هدف و اقتصاد شودتولید برنامه موبایل حمایت می

 ایکنا ایجاد درگاه قرآنی منوط به ایجاد شبکه ملی اطالعات است

 ایرنا شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 مشرق شدشبکه ملی اطالعات واردمرحله اجرایی

 نیوزپرسایران شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 فردا شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 ایتنا تولید محتوای داخلی، موضوع جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی است

 ایسنا تولید محتوا موضوع جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی

 نیوزخراسان پشت پرده بسیاری از اتفاقات حوزه ارتباطات کشوراست« ن. ج»پژمانفر:آقای 

 موج بررسی تولید محتوا در شورای عالی فضای مجازی

 ایلنا شودتولید برنامه موبایل حمایت می

 تسنیم شود/ تقسیم کار شبکه ملی اطالعات انجام شدمیتولید برنامه موبایل حمایت 

 آناالیزتیآی خواهدگیگابیت پهنای باند می 611هزار و  3شبکه ملی اطالعات 

 الف شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد
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 جوان شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 میزان شود/ حمایت از نرم افزاراهای موبایل بومی شدهشبکه ملی اطالعات به صورت منطقه ای راه اندازی می 

 338 شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 آردولت.آی شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 ایسنا پشت پرده حوزه ارتباطات کیست؟

 ایکنا ضرورت ارتباط هوشمندانه و هدفمند با سایر ملت ها در فضای مجازی

 موج در اصفهان 37گیگابایتی تا پایان سال  3621باندی  عرضه پهنای

 فارس شودتجارت دیتاسنترداری در ایران طالیی می

 روزنامه تفاهم 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه پهنای باندی 

 نیوزبولتن شودتجارت دیتاسنترداری در ایران طالیی می

 ایکنا تجهیزات امنیت شبکه ملی اطالعات تأمین شود

 آناالیزتیآی شبکه ملی اطالعات زیرمجموعه دولت الکترونیکی است

 روزنامه ایران آیدشبکه ملی اطالعات با دولت الکترونیک می

 فارس شبکه ملی اطالعات بخشی از زیر ساخت ارتباطی دولت الکترونیک است

 تسنیم گیگابایت پهنای باند است 3621مخابرات نیازمند 

 فارس ضوابط امنیتی در توسعه اینترنت/ بررسی طراحی کالن شبکه ملی اطالعات در شورای معین لزوم رعایت

 روزنامه هدف و اقتصاد گیگابایت پهنای باندبرای اجرای شبکه ملی اطالعات 3621مخابرات نیازمند 

 فارس نقشه«+جستجوگر بومی»و « شبکه ملی اطالعات»کشورهای دنیا در پی ایجاد 

 ایکنا بانوی فعال فرهنگی خواستار تسریع راه اندازی شبکه ملی اطالعات شدندهزار  11

 خبرگزاری دانشجو 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه پهنای باند 

 فارس وزارت ارتباطات به اقدام قوه قضائیه به چشم فرصت نگاه کند/ شبکه ملی اطالعات ایجاد شود

 اعتدال از زبان پژمانفر پشت پرده اتفاقات حوزه ارتباطات

 نیوزخراسان پشت پرده بسیاری از اتفاقات حوزه ارتباطات کشور« ن.ج»آقای 

 تابناک پشت پرده اتفاقات حوزه ارتباطات از زبان پژمانفر

 موج ، دولت الکترونیک استICTابزار استانداردسازی فعالیت های حوزه 

 ایرنا همچون وایبر راه حل نیستوزیر ارتباطات: مسدود شدن شبکه های مجازی 

 مهر شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد/ سرویس دهی به صورت منطقه ای

 افکارنیوز شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 روزنامه جمهوری اسالمی های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 جوان های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 پارسینه های روشنخاموش از رایانههای دزدی

 تعامل های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 ایتنا های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 فردا های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 پارسینه های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 الف های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 338 های روشنرایانههای خاموش از دزدی

 روزنامه تفاهم های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 شفاف های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 ایسنا های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 جهان شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 ایسنا های ویژه ملی در شورای عالی فضای مجازیتدوین برنامه

 پارسینه های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 روزنامه ایران شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 فارس شودادامه طرح بازسازی و احداث مساجد بررسی می

 روزنامه وطن امروز 34تأکید بر اجرای شبکه ملی اطالعات در بودجه 

 تسنیم وایبر ندارمای برای امنیت اطالعات داریم/ های ویژهبرنامه

 ایلنا نگاه حاکم فعلی در زمینه ارتباطات نگاهی فناورانه است

 ایرنا فرهنگ سازی اصل ولی رفع نیاز هم مدنظر است

 روزنامه هدف و اقتصاد ای برای امنیت اطالعات داریمهای ویژهبرنامه
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 روزنامه تفاهم بیمه سایبری راه اندازی می شود

 روزنامه وطن امروز برای امنیت اطالعات داریمای های ویژهبرنامه

 روزنامه ایران خبر

 موج است ictشبکه ملی اطالعات شاه بیت احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه 

 جوانخبرنگارانباشگاه / افزایش سرعت اینترنت بین الملل با راه اندازی شبکه ملی اطالعاتICTراه اندازی گمرک تخصصی کاالی 

 موج به تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در ارتباط با شبکه ملی اطالعات اهتمام داریمنسبت 

 جوانخبرنگارانباشگاه 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه ی پهنای باندی 

 آفتاب 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه پهنای باند 

 ارسف 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه پهنای باندی 

 جماران شبکه ملی اطالعات به اشتباه، اینترنت تعریف شد

 ایرنا شبکه ملی اطالعات به اشتباه، اینترنت تعریف شد

 دانشجوخبرگزاری  اندازی شبکه ملی اطالعاتنظر کند/ تاکید اسناد باال دستی بر راهوزارت ارتباطات از اقدامات بدون پیوست فرهنگی و غیرمنطبق با منافع ملی صرف

 فردا اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 روزنامه ایران جای خالی محتوای مناسب در فضای مجازی

 ایتنا جای خالی محتوای مناسب در فضای مجازی

 تریبون گرددسایبری تدوین میبرنامه ملی امنیت

 روز سیاست شبکه ملی اطالعات یعنی اینترنت سالم، سریع، امن و ارزان

 میزان های بسیاری داردهای اجتماعی داخلی مزیت/ ایجاد شبکه34اندازی شبکه ملی اطالعات تا پایان سال راه

 نیوزخراسان ویژه های خراسان

 تریبون در فضای مجازی، امنیت اطالعات نداریم

 خبرگزاری دانشجو کردیمشد این کار را میهای اجتماعی حل میمشکل شبکه اختالف نظر در ارتباط با مسدود کردن است نه محتوای مجرمانه/ اگر با مسدود کردن

 تابناک بازدید مسئولین از غرفه پست بانک در تلکام

 ایسنا های اجتماعی یک واقعیتندپژمانفر: شبکه

 خبرگزاری خانه ملت های اجتماعی یک واقعیتندشبکه

 فیلمبانی های اجتماعی یک واقعیتندشبکه

 تسنیم کندهای مستجهن، اینترنت را پاکسازی میها و شبکهفیلترینگ سایت

 دنیای اقتصاد رگوالتوری باید مستقل شود

 دنیای اقتصاد اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 جوان اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 ایلنا حل مناسبی نیستهای اجتماعی راهباشم/مسدود کردن شبکهبه خاطر ندارم به کسی قول سه ماهه داده 

 مهر برابر شده است 2.3های داخلی است/ پهنای باند در یکسال گذشته های اجتماعی تولید شبکهحل معضل استفاده از شبکهراه

 الف اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 ایرنا ت تعریف شده استشبکه ملی اطالعات به اشتباه ، اینترن

 افکارنیوز دار آقای وزیر!های ایرانی و غفلت ادامهستاره 3

 فارس های ایرانی!«ستاره 3» 

 تسنیم های ایرانی!«ستاره 3

 جهان دار آقای وزیر!های ایرانی و غفلت ادامهستاره 3

 روزنامه وطن امروز های ایرانی!«ستاره 3» 

 روزنامه وطن امروز های ایرانی!«ستاره 3» 

 مشرق "اشغال سایبری"تداوم بی توجهی آقای وزیر به نفوذ طرح 

 338 تعیین پیش شرط برای عمل به حکم رهبرانقالب!

 خبرگزاری دانشجو اشغال سایبری ایران!/ تعیین پیش شرط برای عمل به حکم رهبر انقالب!

 فارس بیگانه/در فضای مجازی، امنیت اطالعات نداریمهشدار نسبت به وابستگی فناوری ارتباطات کشور به 

 ایسنا مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات باید احیا شود

 رجا در اتفاقات وزارت ارتباطات« ن.ج»نقش 

 نیوزصراط نظر دبیرشورای عالی فضای مجازی درمورد فیلتر وایبر

 باشگاه خبرنگاران جوان شود!!وایبر فیلتر نمی

 روزنامه دنیای اقتصاد افزایش پهنای باند اینترنت داخل و خارجهای پروژه

 میزان / پهنای باند بین المللی تغییری نکرده استICTلزوم راه اندازی گمرک تخصصی 

 فردا واعظیاظهاراتبهمجازیفضایشورایعالیواکنش
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 مشرق واکنش دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی به اظهارات وزیر ارتباطات

 تسنیم شودکسب و کارهای نوپای حوزه فناوری در سراسر کشور حمایت می

 فارس شود/ ضرورت اصالح نگاه فناورانه به انسان مدارانه در فضای مجازیبرنامه ملی امنیت سایبری تدوین می

 تسنیم "چتوی"ساعت در پی فیلترینگ  48میلیون فیلترشکن ظرف  2نصب 

 آناالیزتیآی همچنان بودجه ندارند ICTمتولیان 

 مشرق های اجتماعیدرخواست وزیر ارتباطات از مردم درمورد شبکه

 خبرگزاری دانشجو حل مناسبی نیستهای اجتماعی راهقولی به قوه قضاییه داده نشده است/ مسدود کردن شبکه

 تسنیم گیردتمامی محورهای ارتباطی خراسان جنوبی تحت پوشش تلفن همراه قرار 

 روزنامه رسالت طرح ملی فضای مجازی در انتظار تصویب رئیس جمهور است 31

 ایرنا راه اندازی گمرک تخصصی برای ورود کاالهای الکترونیکی

 رسا محورهای همایش مدیریت فضای مجازی اعالم شد

 آناالیزتیآی های اجتماعی سالحی در دست دشمن هستندشبکه

 فردا فضای مجازی باحضور روحانیجلسه شورایعالی 

 جماران نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

 روزنامه ایران خبر

 جماران رویکرد حوزه نسبت به شبکه های اجتماعی

 جوان زمان جلسه شورایعالی فضای مجازی

 فارس «اطالعاتشبکه ملی »علت تعلل دولت ها در ایجاد 

 برنا تواند در خدمت مردم باشدابزارهای جدید اجتماعی می

 رجا است« خودکشی فرهنگی»های آن، وجود ندارد؟/ اینترنت نسل جدید بدون درنظر گرفتن آسیب« شبکه ملی اطالعات»ای برای اجرای چرا اراده

 338 در اتفاقات وزارت ارتباطات« ن.ج»نقش 

 جهان ارتباطاتدر تحوالت وزارت« ن.ج»نقش برداری از پرده

 تسنیم /تأکید بر اجرای شبکه ملی اطالعات34در بودجه  ICTمیلیارد تومانی فصل  371سقف اعتبار 

 روزنامه ایران از شبکه ملی اطالعات تا فیلترینگ هوشمند

 روزنامه ایران خبر

 خبرگزاری دانشجو های مخابراتی صحیح نیستدکلدرصد  31همراه/ اخطار های تلفنرصد دائمی تشعشعات دکل

 روزنامه ایران از تحول در فیلترینگ تا رتبه پانزدهم در فضای مجازی

 مهر تدوین برنامه ملی امنیت سایبری/ حمایت از نرم افزارهای داخلی موبایل

 جهان برنامه ملی امنیت سایبری تدوین می شود

 نیوزپرسایران شودبرنامه ملی امنیت سایبری تدوین می 

3G338 برای اوباما ای، سوغات هسته 

3Gتسنیم برای اوباما ای، سوغات هسته 

 موج برگزاری دومین نشسست ایجاد مراکز رایانه ای با عملکرد محاسبات باال در دانشگاه ها

 ایسنا واگذار شودها و مراکز پژوهشی ای با عملکرد محاسبات باال به دانشگاهمدیریت مراکز رایانه

 واحد مرکزی خبر هاای با عملکرد محاسبات باال در دانشگاهبرگزاری نشسست ایجاد مراکز رایانه

3Gخبرگزاری دانشجو برای اوباما ای، سوغات هسته 

 ایتنا زیرساخت کشش افزایش قابل توجه محتوای داخلی را ندارد

 آناالیزتیآی زیرساخت با توسعه محتوا دچار مشکل میشود

 فارس میانبر برای جبران کمبود زیرساخت 3زیرساخت کشش افزایش محتوای داخلی را ندارد/ 

 آناالیزتیآی باند ثابت بعد از موبایلافزایش پهن

 روزنامه وطن امروز سرخط خبر

 روزنامه کیهان کیفیت به کشوراعتراض وزیر ارتباطات به واردات کاالهای بی

 فارس های افزایش پهنای باند داخل و خارجباند موبایل در دستور کار است/ پروژهگیری پهنثابت پس از همهپهن باند 

 تسنیم شود/ فیلترینگ کشور در مرحله نهاییجلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل می

 روزنامه اطالعات پهنای باند تلفن ثابت در کشور افزایش می یابد

 موج با توانایی مدیریت داخلی ساخته شودهای اجتماعی شبکه

 موج پنهان ماندن هویت، اصلی ترین چالش در فضای مجازی

 برنا درصد جرایم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد 41بیش از 

 ایرنا درصد جرایم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد 41بیش از

 ایرنا نیستحوزه با فناوری اطالعات و ارتباطات مخالف 
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 نیوزخراسان اخبارکوتاه داخلی

 ایرنا حوزه علمیه با فناوری اطالعات و ارتباطات مخالف نیست

 عصر ایران های اجتماعیرویکرد حوزه نسبت به شبکه

 فارس درصد جرائم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد 41بیش از 

 دانشجو خبرگزاری شورای پارلمانی وزارت ارتباطات تشکیل شد

 آناالیزتیآی درصد جرایم مجازی کشور فرا ملی است 41

 موج شورای پارلمانی وزارت به منظور تعامل بیشتر با مجلس تشکیل می شود

 تسنیم شورای پارلمانی وزارت ارتباطات تشکیل شد

 جوانارانخبرنگباشگاه تشکیل شورای پارلمانی وزارت به منظور تعامل بیشتر با مجلس شورای اسالمی

 تسنیم ارتباطات ثابت و سیار سریعا باید همگرا شود/تدوین طرح نامبرینگ جدید

 آناالیزتیآی دنبال رگوالتوری جدید هستیم

 فارس ماهه به قوه قضائیه داده باشمآورم قول سهبه خاطر نمی

 تسنیم های کوچک اینترنتی باید کنسرسیوم شونددنبال رگوالتوری جدید هستیم/ شرکت

 خبرآنالین از هوشمند شدن فیلترینگ تا انحصارگرایی در بازار اینترنت

 رسا حوزه مخالف بی تدبیری و بی مدیریتی در فضای مجازی است

 فارس ای واگذار شودآینده فضای مجازی کشور نباید به اراده اربابان صهیونیست رسانه

 ایسنا اینترنت از هوشمند شدن فیلترینگ تا انحصارگرایی در بازار

 ایتنا از کندی وایبر تا جوایزی از جنس مازراتی و ام.وی.ام

 ایسنا از کندی وایبر تا جوایزی از جنس مازراتی و ام.وی.ام

 روزنامه ایران افزایش پهنای باند، پله اول توسعه جامعه

 نیوزخراسان فیلترینگ خانگی اجرایی می شود

3Gروزنامه وطن امروز برای اوباما ای، سوغات هسته 

3Gروزنامه وطن امروز برای اوباما ای، سوغات هسته 

 موج قولی مبنی بر مسدودسازی ظرف سه ماه نداده ام / فیلترینگ راه چاره نیست، شبکه های اجتماعی باید داخلی شوند

 آناالیزتیآی ITپیام وزیر در سالروز تاسیس سازمان 

 تسنیم توان مال کسی را به زور گرفت؟خط قرمز ماست/مگر می ISDPو  ISPهای پروانه

 جوانخبرنگارانباشگاه وزارت ارتباطات از اقدامات غیرمنطبق با منافع ملی صرف نظر کند

 جم آنالینجام واکنش احمدی نژاد به دیدار کامرون و روحانی

 رجا سترش وابستگی صنعت ارتباطات کشور به بیگانگان نیستچیزی جز حرکت در راه گ« اینترنت پرسرعت همراه»در شرایط فعلی، 

 338 بیانیه اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان سراسر کشور خطاب به وزارت ارتباطات

 ایرنا دولت نسبت به اجرا و گسترش دولت الکترونیک مصمم است

 شبستان درصد جرائم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد 41بیش از 

 ابتکارنیوز جلسه؛فیلترینگ موضوع

های کاالیی در برای نخستین بار/ جزییات تغییر قیمت گروه 34آغاز فروش دور جدید بلیت قطار مسافری/ تعیین سقف اعتبار جاری و عمرانی در بخشنامه بودجه 

 فارس مردادماه از سوی بانک مرکزی

 نیوزصراط چه کسانی مخالف اینترنتی قانونمند هستند؟

 ایرنا موضوع جلسه؛فیلترینگ

 ایرنا ضرورت سرعت بخشی بهره مندی از پیوست فرهنگی در ارتباطات وفناوری اطالعات

 خبرگزاری دانشجو یا بانیان آشفتگی در فضای مجازی "فیلترینگ"کشور قانونمند شود/ منادیان مخالفت با  "فضای مجازی"خواهند های پنهانی نمیچه دست

 میزان صادرات تجهیزات و فناوری چیزی از کشورهای اروپایی کم ندارد/ اپراتورها به مردم خدمت کنند ایران در زمینه

 عصر ایران های اجتماعیمخالفت وزیر ارتباطات با مسدود کردن شبکه

 ایتنا های اجتماعیمخالفت وزیر ارتباطات با مسدود کردن شبکه

 حوزه کنددولت زیر ساخت های اینترنت ملی را فراهم 

 رجا نامه مدرسه معصومیه )س( به وزیر ارتباطات

 رسا نامه سرگشاده بسیج طالب و روحانیون قم به وزیر ارتباطات

 میزان افزارهای داخلی استاتکا به تولید نرم اند/ تنها راه نجاتهای اجتماعی موبایل غیراخالقیدرصد محتوای شبکه 83

 موج آموزش و پرورشبازخوانی سند تحول بنیادین در 

 روزنامه هدف و اقتصاد برداری از شبکه چهار شهر تا پایان سالبهره

 ایسنا برداری از شبکه چهار شهر تا پایان سالآخرین وضعیت پروژه فیبرنوری کشور / بهره

 تابناک بازخوانی سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
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 ایرنا به کار کرد نخستین نمایشگاه امنیت سایبری ایران آغاز

 ایسنا ICTگامهای بزرگ دولت برای توسعه 

 ایسنا ما ایجاد شرایط رشد بخش خصوصی است وظیفه

 خبرگزاری دانشجو برابر کردن کاربران اینترنت بدون تولید محتوای بومی 11طرح بزرگ حوزه ارتباطات/  4در سایه سرانجام نامعلوم  3Gاندازیراه

 خبرآنالین کجا رسید؟پروژه فیبرنوری به 

 ایرنا نخستین نمایشگاه امنیت سایبری ایران آغاز به کار کرد

 باشگاه خبرنگاران جوان های آموزشیعنوان کتاب درسی دوره متوسطه دوم/تولید نرم افزارها و بسته811بازنگری 

 روزنامه تفاهم افتتاح شد 2114ایران تلکام 

 روزنامه تفاهم «2114ایران تله کام »آغاز بکار پانزدهمین نمایشگاه 

 الف شدن فیلترینگ هوشمندآخرین خبرها از نهایی

 مهر شودطرح ملی فضای مجازی در انتظار تصویب رئیس جمهور/ سیستم فیلترینگ متحول می 31

 افکارنیوز شودسیستم فیلترینگ متحول می

 فردا شدن فیلترینگ هوشمندآخرین خبرها از نهایی

 خبرگزاری دانشجو شودعزمی برای اصالح وضعیت فیلترینگ ندارد/ اینترنت پرسرعت حق مسلم ماست/ فیلترینگ به تناسب کاربران هوشمند میدولت 

 فارس ها استهای اجتماعی بخشی از کشور در اختیار خارجیدهیم/ با شبکهفیلترینگ توزیع شده را به مسدودسازی در ورودی ترجیح می

 شفاف هوشمند در حال آزمایش استفیلترینگ 

 بهار ضررندهای موبایل بیوزیر ارتباطات:دکل

 تسنیم درصد است 33سهم صنعت در اشتغال کشور بیش از 

 تابناک فیلترینگ هوشمند در حال آزمایش است

 خبرگزاری دانشجو تحول در فیلترینگ کشور در آینده نزدیک/ ارتقای محتوای فضای مجازی

 خبرگزاری دانشجو گیگابیت در ثانیه ترانزیت دیتا با تجهیزات بومی 111تا پایان سال جاری/ ایجاد  "امید"و  "تدبیر"پروژه  2از رونمایی 

 تریبون شودسیستم فیلترینگ متحول می

 تسنیم کشور را رقم خواهد زد ICTهای ترین مأموریتسازمان فناوری اطالعات مهم

 ایلنا کشور را رقم خواهد زد ICTهای ترین مأموریتسازمان فناوری اطالعات مهم

 ایرنا رسالت سازمان فناوری اطالعات زمینه ساز توسعه پایدار در کشور

 ایرنا مهمترین رویدادهای خبری شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه

 جوان شدن فیلترینگ هوشمندآخرین خبرها از نهایی

 خبرگزاری دانشجو هزار روستایی زیر بیست خانوار فاقد تلفن ثابت هستند11مشاغل با استفاده از فناوری اطالعات/ میلیارد دالری  14جویی صرفه

 نیوزخراسان طرح ملی در انتظار جلسه شورای عالی فضای مجازی 31

 جهان شودسیستم فیلترینگ متحول می

 روزنامه دنیای اقتصاد ICTاندازی گمرک تخصصی کاالیراه

 فردا اعالم شروط دریافت پروانه تلوزیون اینترنتی

 خبرآنالین توان در ایران تلویزیون اینترنتی راه انداخت؟چطور می

 روزنامه شرق خبر

 ایسنا اندازی تلویزیون اینترنتیهای راهپیچ و خم

 ایتنا اندازی تلویزیون اینترنتیهای راهپیچ و خم

 جوان تلوزیون اینترنتیاعالم شروط دریافت پروانه 

 ایتنا سیاست یک بام و دو هوای ارسال اینترنتی ویدئو

 ایسنا سیاست یک بام و دو هوای ارسال اینترنتی ویدئو

 پارسینه اینترنت ملی ،فیلترینگ همه جانبه یا دسترسی آسان تر ؟

 تسنیم اندازی تلویزیون اینترنتیهای راهپیچ و خم

 تسنیم فرهنگیخلسه وسط یک طوفان 

 ایسنا االجل فیلترینگپاسخ وزیر ارتباطات به ضرب

 افکارنیوز االجل فیلترینگپاسخ وزیر ارتباطات به ضرب

 338 اعالم شروط دریافت پروانه تلوزیون اینترنتی

 الف بهانه های تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی

 338 اینترنت صورت نمی گیرد ی وابستگی پهنای باندپیشرفت با توسعه

 جهان کند؟ماه تأخیر در برگزاری جلسه یک شورای راهبردی/ چرا دولت غفلت می 4

 مشرق ماه تأخیر در برگزاری جلسه یک شورای راهبردی 4

 باشگاه خبرنگاران جوان / تراز بقال و دکتر یکی شد!!آموزانمدیرعامل توییتر مدعی شد: رایزنی با ظریف برای رفع فیلتر توییتر/ سایه شوم تلفن همراه بر تحصیل دانش
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 نیوزبولتن اند نه فناوریمحصول« های اجتماعیشبکه»

 واحد مرکزی خبر مسدود کردن شبکه های اجتماعی راه حل نیست

 موج ضرورت حضور بخش خصوصی در پروژه های پیش روی وزارت ارتباطات

 واحد مرکزی خبر های تخصصی مجلسدستور کار کمیسیون

 نیوزبولتن نظارت دائم برروی تشعشعات مخابراتی

 ایسنا ICTاندازی گمرک تخصصی کاالی ضررند / راههای موبایل بیدکل

اختالالت اخیر اینترنت از دلیل   تلفن همراه 4های نسل کارتاز رابطه کند شدن وایبر با وزرات ارتباطات تا رونمایی از تبلت مجهز به گیرنده دیجیتال/ عرضه سیم

 خبرگزاری دانشجو زبان معاون شرکت مخابرات

 روزنامه کیهان جیب سوراخ سایبر ایرانی! )یادداشت روز(

 اعتدال جیب سوراخ سایبر ایرانی!

 خبرگزاری دانشجو جیب سوراخ سایبر ایرانی!

 تابناک جیب سوراخ سایبر ایرانی!

 باشگاه خبرنگاران جوان های پاییز ممکن شددر روسیه مشروط شد/ سوتی اپل دستاویز رقبا شد/ مکالمه رایگان با موبایل در تمامی جمعهمیل بوک، توئیتر و جیفعالیت فیس

 338 های سه شنبهگزیده سرمقاله روزنامه

 جوانخبرنگارانباشگاه محور اتّحاد؛ عامل اختالف/ دورنمای مذاکرات وین

 مثلث روزنامه های سه شنبهگزیده ای از سرمقاله 

 جوانخبرنگارانباشگاه رومینگ ملی موبایل در کُما/ دراپ باکس هک شد، سرقت اطالعات صدها کاربر/ لنوو دزد می شود!!

 مثلث گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه

 باشگاه خبرنگاران جوان است نظام آمریکا در حمله به سوریه/ تنها روایت مردم ایران از جنگ واقعیداعش پیاده

 338 های یکشنبهگزیده سرمقاله روزنامه

 فارس در نیویورک« اعتماد»توقف 

 برنا بررسی آخرین تحوالت بین المللی با حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی

 خبرگزاری خانه ملت امنیت ملیدستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس/بررسی آخرین تحوالت بین المللی با حضور ظریف در کمیسیون 

 نیوزبولتن طلب!/ آب پاکی روی دست کارمندان قراردادی دولتاندر حکایت نرخ تورم در روزنامه اصالح

 جم آنالینجام ستاره های ایرانی! 3

 عصر ایران های امروزهای روزنامهبرگزیده سرمقاله

 جم آنالینجام ایدور باطل در مذاکرات هسته

 جم آنالینجام نام همکاران بابک زنجانی افشای

 مثلث گران با روحانی به روایت گویا نیوز طلب!/ تفاوت زمین تا آسمان فتنه اندر حکایت نرخ تورم در روزنامه اصالح

 باشگاه خبرنگاران جوان طلب!/ آب پاکی روی دست کارمندان قراردادی دولتاندر حکایت نرخ تورم در روزنامه اصالح

 خبرآنالین طلبان مخالف تکنولوژی های روز هستندآوری اطالعات ایران:دو گروه ناآگاهان و منفعترییس سازمان فن

 فارس ها در راه ویننوبخت از صدا و سیما/ دیپلمات« انیمیشنی»انتقاد 

 تریبون نوبخت از صدا و سیما« انیمیشنی»انتقاد 

 رادیو فردا ر کنار صنایع اراکمرگ تدریجی مردم و تولد کودکان معلول د

 رادیو فردا «سالح جنگی»و « خودروی ضد شورش»پلیس به « یگان ویژه»تجهیز 

 همشهری آنالین های دوم مهرسرمقاله روزنامه

 مشرق ماهه شد 24هدیه معنادار پوتین به روحانی/ افشای نام همکاران بابک زنجانی/ خدمت سربازی « سپر دیپلماتیک»

 همشهری آنالین مهر 22های روزنامهسرمقاله 

 جم آنالینجام گاو مست خودزنی خواهد کرد

 عصر ایران های امروزهای روزنامهبرگزیده سرمقاله
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 خبرسازترین افراد

ها ها یا در انتقاد از آنها، در مصاحبه با آنها، به نقل از آنخبرسازترین افرادی که در این بولتن پیرامون آن

خبر تولید شده است. حضور رئیس جمهور، وزیر اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات به طور مشخص 

 ی دولتی موضوع است. در این فهرست نشان از داغ بودن سویه

 

 

 تعداد اخبار مربوطه نام فرد

 386 کل اخبار

 217 جمهوری، رییس شورای عالی فضای مجازی(حسن روحانی )رییس

 176 محمود واعظی )وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی(

 132 محمدحسن انتظاری )دبیر شورای عالی فضای مجازی (

 67 ، دبیر شورای عالی فناوری اطالعات( و رئیس سازمان فناوری اطالعات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نصراهلل جهانگرد )معاون

 64 حجت االسالم و المسلمین حمید شهریاری)عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی(

 37 )رئیس مجلس شورای اسالمی، رییس شورای عالی فضای مجازی( علی الریجانی

 23 و ارشاد اسالمی، رییس شورای عالی فضای مجازی( فرهنگ وزیر) جنتی علی 

 22 (مجازی فضای عالیشورای حقیقی عضو) جلیلی رسول

 17 سعید مهدیون )معاون دبیر شورای عالی فضای مجازی( 
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 17 دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی نژاد() مهدی اخوان بهابادی

 13 )عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی( میرزاییعلیرضا شاه

 11 االسالم رئیسی )عضو شورای عالی فضای مجازی(حجت

 8 معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات، قائم مقام دبیر شورای عالی فناوری اطالعات( ) اصلرضا باقری

 8 مجازی( عزت اهلل ضرغامی )عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای

 8 )رییس سازمان صداوسیما، عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی ( محمد سرافراز

 8 )عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی( سید جواد مظلومی

 8 )عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی( مسعود ابوطالبی

 8 کامیار ثقفی )عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی(

 7 هیأت عامل سازمان فناوری اطالعات ایران(خسرو سلجوقی )عضو 
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 منابع خبریتعداد تولید یا بازنشر اخبار بر اساس 

ی اخبار در این حوزه در جدول و نمودار زیر قابل مشاهده هستند. همانطور که منابع خبری تولیدکننده

 حوزه دارند.های مهم سهم نسبتاً مساوی از تولید اخبار این شود، خبرگزاریمشاهده می
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 های خبریبازتاب خبر در سرویس

اند که تفکیک های خبری مختلفی تولید شدهاند، در گروهاخباری که در این بولتن خبری پوشش داده شده

ی اول بندی در درجههای خبری در جدول و نمودار زیر قابل مشاهده است. چیزی که از این تقسیمگروهاین 

گرفتن به طور یفناوری است. دلیل این پیش-گرفتن اخبار سیاسی از اخبار علمیشود، پیشیبه ذهن القا می

جمله تشکیل یا عدم های سیاسی است که بر روی موضوعات فناوری شکل گرفته است. از روشن، جدال

ی قضائیه، ی شورای عالی فضای مجازی، اظهارنظرهای وزیر ارتباطات، رئیس ناجا، رئیس قوهتشکیل جلسه

 ریاست جمهوری و افراد دیگر.
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 خبریهای موضوع ترینمهم

های اند، حوزهها اختصاص داده شدهترین موضوعاتی که اخبار پوشش داده شده در این بوتن به آنمهم

 خبری زیر هستند.

 

 تعداد موضوع
 231 فیلترینگ اینترنت و شبکه های اجتماعی

 83 و فضای مجازی ITادغام شورای عالی 

  

 32 سرعت اینترنت

 42 شورای عالی فضای مجازی 13تاخیر جلسه برگزاری و 

 41 های اجتماعیفیلتر شبکه

 23 تعرفه اینترنت موبایل
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 هابیشترین کلیدواژه

ای در جدول اند، به صورت تک کلمهها تولید شدههایی که اخبار این بولتن ذیل آنپرکاربردترین کلیدواژه

 اند.زیر فهرست شده

 

 تکرار کلیدواژه
 41 فیلترینگ

 33 اینترنت

 31 وایبر

 28 قوه قضاییه

 28 شورای عالی فضای مجازی

 26 فضای مجازی

 22 شبکه اجتماعی 

 21 فناوری اطالعات

 17 محمود واعظی

 12 شبکه ملی اطالعات

 3 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
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 هاگیری آنو جهت خبر متن مهمترین اخبار، نوع

ترین اخباری که در موضوع بولتن حاضر ی زمانی مورد نظر، مهمخبر تولیدی در بازه 311از میان بیش از 

این  انتخاب شده و به صورت کامل فهرست شده است.ی تحلیلی، مصاحبه یا انتقاد صریح داشتند، جنبه

ها قرار ترین اخبار و پربازخوردترین اخبار این حوزه هستند که مورد ارجاع فراوان رسانهگزیده، در واقع مهم

 اند.گرفته

 ترین اخبارفهرست مهم

 از پس جلسه موضوع "یفرهنگ وستیپ"یبررس/ شودیم ارائه اطالعات یمل شبکه شرفتیپ از یگزارش فردا

 43 ................................................................................................................................................ یمجاز یفضا یشورا فردا

 47 ................................................................................................................... ضرغامی آقای از جنتی اهللآیت تشکر پیام
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 48 ................................................................................................................................................................................. شودیم
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 11:46 - 1333آبان  23جمعه 

 لینک خبر | خبرگزاری دانشجو: منبع

 نوع خبر: گزارش

 : اطالع رسانی گیریجهت

 

 اعالم کرد "دانشجوخبرگزاری "وزیر ارتباطات در به 

شود/ فردا گزارشی از پیشرفت شبکه ملی اطالعات ارائه می

موضوع جلسه پس از فردا شورای فضای  "پیوست فرهنگی"بررسی

 مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 

فضای مجازی توانایی دارد تا پس از عالی شورای

هایا نبوه اتمام دستور جلسه بررسی پیامک

را نیز بررسی کند  "پیوست فرهنگی"موضوع 

چرا که تأخیر به وجود آمده در این موضوع به 

دلیل آماده نبودن این دستور جلسه بوده و 

احتماال در جلسه آینده این موضوع بررسی و 

 .پیگیری قرار خواهد گرفت

خبرنگار علمی  محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گفتگو با

عالی فضای مجازی با توجه به ، در خصوص اینکه شورای"خبرگزاری دانشجو"

عالی فضای نشان کرد: شورایهای این شورا مبین این موضوع نیست، خاطر اهداف و اساسنامه تعیین شده قرار بود موجب تحول در فضای مجازی کشور شود اما خروجی

 .شودکند که در دبیرخانه و مرکز ملی فضای مجازی تعیین میقوه است و این شورا همان دستور جلساتی را پیگیری می 3ای از مسئولین کشور و سران مجازی مجموعه

جلسه  2عالی فضای مجازی تاکنون در است، تاکید کرد: شورای راردادهعالی فضای مجازی تاکنون موضوعات مهمی را در دستور کار خود قوی با تاکید بر اینکه شورای

 .است که همین موضوع کار بسیار بزرگ و قابل تقدیری استها، الزماات و اهداف شبکه ملی اطالعات را مورد بررسی و پیگیری قرار دادهمجزا سیاست

های انبوه و ل جلسه دیگری موضوعات مهمی را در دستور کار خود دارد که تعیین و تکلیف پیامکعالی فضای مجازی شنبه این هفته با تشکیواعظی یادآورشد: شورای

 .موضوعات مختلف مرتبط با پیامک ها از جمله آنها است

 .به اطالع عموم خواهد رسید تر دیگری نیز در دستور کار جلسه فردا قرار دارند که پس از پایان جلسهوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: موضوعات مهم

http://snn.ir/detail/News/368482/8980
http://snn.ir/detail/News/368482/8980
http://sahebkhabar.ir/hermes/snn/snn-368482.jpg
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که این شورا فصل  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد: وزارت ارتباطات اهمیت زیادی برای شورای عالی فضای مجازی قائل است و همه ما مطمئن هستیم

توجه به جایگاهی که دارد موجب تحول که اوضاع کنونی فضای  الخطاب موضوعات مربوط به فضای مجازی است و بنده نیز مانند همه مردم معتقد هستم این شورا با

 .مجازی خواهد شد

عالی فضای مجازی نیز یادآور شد: های انبوه در جلسه اخیر شورایجای پیامکملی اطالعات بهواعظی در خصوص بررسی موضوعاتی مانند پیوست فرهنگی و شبکه

اطالعات را مورد بحث و بررسی قرار داده است به طوری که فردا نیز گزارشی از این شبکه ارائه ع شبکه ملیعالی فضای مجازی در جلسات گذشته خود موضوشورای

 .خواهد شد

 را نیز بررسی کند چرا که تأخیر "پیوست فرهنگی"هایا نبوه موضوع عالی فضای مجازی توانایی دارد تا پس از اتمام دستور جلسه بررسی پیامکوی اظهار داشت: شورای

 .گرفت به وجود آمده در این موضوع به دلیل آماده نبودن این دستور جلسه بوده و احتماال در جلسه آینده این موضوع بررسی و پیگیری قرار خواهد
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  18:16 - 1333آبان  21شنبه سه

 لینک خبر | واحد مرکزی خبر: منبع 

 نوع خبر: گزارش

 : اطالع رسانی گیریجهت

 اهلل جنتی از آقای ضرغامیپیام تشکر آیت

  1333/18/21تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی 

صداوسیمای جمهوری اسالمی اهلل ضرغامی بر سازمان فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، در پی اتمام دو دوره ریاست سیدعزتاهلل جنتی، نماینده ولیآیت

خاطر خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در آن سازمان، انتصاب مسئولیت  های اطمینانای ضمن تقدیر و تشکر از فراهم کردن زمینهایران، در نامه

  .ورای عالی فضای مجازی تبریک گفتجدید ایشان ازجانب رهبر معظم انقالب اسالمی را به عنوان عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و ش

  :اهلل ضرغامی به این شرح استاهلل جنتی به آقای سیدعزترسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، متن نامه آیتبه گزارش پایگاه اطالع

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای »به سمت  العالی(ای )مدظلهاهلل العظمی خامنهعالی توسط رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیتانتصاب شایسته حضرت

باشد، های فراوان شما در عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی میجمهوری اسالمی ایران را که بیانگر تجربیات گرانقدر و شایستگی« عالی فضای مجازی

 .گویمتبریک می

های انقالبی، اجتماعی، اقتصادی، ای ستودنی در تعالی آن سازمان و رشد جامعه در زمینهایران قطعه دوران تصدی جنابعالی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی

  .سیاسی و فرهنگی بود

  .دی و روز قدس و موارد مشابه دیگر داشت که قابل تقدیر است 3بهمن و  22اهلل صدا و سیما در این مدت نقش مؤثری در به صحنه آوردن مردم شریف در ایام

وجبات دلگرمی دانم از معاضدت مستمرتان با نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در زمان ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران که همواره مالزم می

  .کرد تشکر نمایمخاطر خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در این نهاد فراهم می و اطمینان

  .های جدید توفیقات روزافزونی نصیبتان گردددر مسئولیتامید است 

ای انتصاب بجای آقای محمد سرافراز را ازجانب رهبر معظم انقالب به عنوان رئیس مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور نامهخضر، قائم همچنین اصغر آب

رز یک مدیر انقالبی و کارآمد در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است به ایشان تبریک گفته و های باجدید رسانه ملی که بیانگر توانمندی، تعهد و شایستگی

  .های ایشان را در مسئولیت جدید از درگاه خداوند قادر مسئلت کرده استاستمرار توفیقات و موفقیت

  :خضر به محمد سرافراز به این شرح استمتن نامه اصغر آب

العالی(، به سمت رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری ای )مدظلهاهلل العظمی خامنهتوسط رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت عالیانتصاب شایسته حضرت

نموده و های بارز یک مدیر انقالبی و کارآمد در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است، صمیمانه تبریک عرض اسالمی ایران را که بیانگر توانمندی، تعهد و شایستگی

 .اهلل االعظم )عج( از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت دارمهای جنابعالی را در کنف توجهات حضرت بقیهتداوم موفقیت

  

http://sahebkhabar.ir/print/2133041/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://sahebkhabar.ir/print/2133041/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=290094
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=290094
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  14:13 - 1333آبان  18یکشنبه 

 برلینک خ | جوانخبرنگارانباشگاه: منبع

 نوع خبر: گزارش

 : اطالع رسانی گیریجهت

 :واعظی

کنم/ تعرفه به دلیل اختالالت تلفن همراه از مردم عذرخواهی می

 شودهفته آینده اصالح می 2اینترنت موبایل تا 

وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات گفت : در زمینه اختالالت تلفن همراه حق را به مردم می دهم و قبول 

های الزم صورت گرفته اند اما این بشارت را می دهم که هماهنگیها با مشکالتی مواجه شدهدارم که آن 

 .تا ظرف یک ماه آینده این مشکل برطرف شود

محمود واعظی وزیر ارتباطات و  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران به گزارش

خبرنگاران در جمع IPTV 6 آوری اطالعات امروز در حاشیه همایش گذربهفن

هایی که طی گفت: با توجه به گالیه های متعدد شهروندان در خصوص تعرفه

های گذشته برای اینترنت موبایل اعالم مقرر شد که دو هفته دیگر این هفته

   .ها به طور مجدد مورد بررسی و اصالح قرار گیرندتعرفه

یم و عالوه بر این هایی را از مردم انجام دادوی افزود: طی این مدت ما نظرسنجی

نظرات  133کاربران از طریق روابط عمومی، شبکه های اجتماعی ما و یا سامانه 

متعددی را منتقل کردند و درباره هزینه باالی استفاده از اینترنت موبایل بدون 

   .فعال سازی بسته های تشویقی گفتند

های اینترنتی ست و من هم با شما هم عقیده هستم که با این تعرفه ها کاربرانی که بدون فعال سازی بستهواعظی در ادامه تصریح کرد: از نظر ما هم اکنون این رقم، باال

ما ما این مالحظات را از اینترنت موبایل استفاده می کنند متضرر می شوند به همین دلیل دو هفته آینده تصمیم گیری نهایی در این زمینه صورت خواهد گرفت و حت

   .گرفتدر نظر خواهیم 

اطالع  133ات یا سامانه وزیر ارتباطات در عین حال از مردم خواست در مهلت باقی مانده اگر نظری دراین خصوص دارند موضوع را از طریق روابط عمومی وزارت ارتباط

   .رسانی کنند

اند و هر سه اپراتور بسته های بسیار خوبی طراحی کردهت که اپراتورها بستهوی در عین حال بسته های تخفیفی اپراتورها نیز اشاره و اظهار کرد: البته باید این را هم گف

  .های تشویقی خوبی را در اختیار مردم قرار می دهند

  فیلترینگ هوشمند در سه مرحله ظرف مدت شش ماه

از آنجا که تکنولوژی در دنیا به  آوری اطالعات در پاسخ به سوال دیگری که در خصوص نرم افزارهای فیلترینگ هوشمند مطرح شده بود، اظهار کرد:وزیر ارتباطات و فن

فیلترینگ هوشمند پیگیری می شود که در مرحله طور دائم و مرتب در حال تغییر و تکمیل است ما نیز باید خود را آماده نگه داریم به همین دلیل در سه مرحله بحث 

http://www.yjc.ir/fa/news/5035355/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7-2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://www.yjc.ir/fa/news/5035355/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7-2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
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شود در مرحله دوم که ظرف مدت سه ماه آینده صورت می گیرد کار تکمیل شده و در نهایت در مرحله سوم و ظرف مدت اول آن تا ماه آینده بخشی از کار انجام می

   .شش ماه آینده این روند تکمیل می شود

ها قرار دارد و الزم است سایت های مستهجن و از موضوعات بسیار مهمی است که مورد توجه ما و درخواست مردم و خانواده وی عنوان کرد: فیلترینگ هوشمند یکی

دلیل قا می دهند و به همین ضد اخالقی حتما فیلتر شوند اما در دنیا شرکت های مختلفی که تولیدکننده این نوع محتوا هستند نیز به طور دائم خود را از نظر فنی ارت

   .الزم است ما به طور مداوم بر روی این موضوع کار کنیم

   .یی صورت گیردواعظی ادامه داد: بحث سایت های مستهجن و فیلترشکن ها قطعا یک کار مقطعی نخواهد بود و الزم است در این زمینه به صورت مداوم تالش ها

آوری اطالعات یاد کرد و افزود: قرار است مضا شده میان شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه ارتباطات و فنآوری اطالعات در ادامه از توافق نامه اوزیر ارتباطات و فن

  . یمدراین مرکز بر اساس توافقات صورت گرفته همواره این موضوعات پیگیری شود البته سیاست ما این نیست که تنها از یک پژوهشگاه استفاده کن

های سه و باالتر اظهار کرد: این ورها از زمان ارائه خدمات نسلاپرات اختالالت بر مبنی خبرنگاران باشگاه خبرنگار  العات در پاسخ به سوالآوری اطوزیر ارتباطات و فن

است که به این اپراتور  اختالالت مربوط به هر سه اپراتور نمی شود و تنها همراه اول است که چنین مشکلی دارد که آن هم به دلیل گستردگی شبکه و تجهیزات زیادی

  .تعلق دارد

اند اما این بشارت را جه شدهوی ادامه داد:در زمینه اختالالت تلفن همراه حق را به مردم می دهم و از آنها عذر خواهی می کنم و قبول دارم که آن ها با مشکالتی موا

  .طرف شودهای الزم صورت گرفته تا ظرف یک ماه آینده این مشکل برمی دهم که هماهنگی

نیاز است اگر برای ورود به  واعظی افزود: با توجه به این که شبکه این اپراتور به نسبت گسترده تر است و تجهیزات بیشتری دارد برای ارتقای آن طبیعتا زمان بیشتری

مورد نظر خود را نصب کنند فعالیت ارتقای آن ها به سرعت نسل سه این امکان فراهم بود که اپراتورها یک ماه سرویس های خود را تعطیل کنند تا بتوانند تجهیزات 

   .شد اما عمال چنین کاری میسر نیست و اپراتورها به ناچار باید عملیات ارتقای شبکه خود را به طور شبانه انجام دهندانجام می

های الزم صورت گرفته تا اند اما این بشارت را می دهم که هماهنگیجه شدهوی ادامه داد: در این زمینه حق را به مردم می دهم و قبول دارم که آن ها با مشکالتی موا

    .ظرف یک ماه آینده این مشکل برطرف شود

  سرعت اینترنت برای بخش خانگی است

هایی مانند های صورت گرفته در حوزهواعظی در خصوص سرعت اینترنت نیز به شبکه ملی اطالعات و تاثیر آن در بهبود سرعت اشاره و تاکید کرد: براساس برنامه ریزی

هایی برای سرعت اینترنت دردستور کار قرار گرفته اما در بخش خانگی سرعت مراکز علمی و تحقیقاتی، مراکز دانشگاهی یا اقتصادی و مواردی از این دست برنامه ریزی

   .همچنان تا زمان راه اندازی شبکه ملی اطالعات در حد فعلی باقی خواهد ماند

های باال مطرح می کنند نیز معموال از نظر حجمی و تا زمانی که شبکه ملی مگ و یا حجم 21وی همچنین اظهار کرد: آنچه برخی شرکت ها در حوزه ارائه اینترنت 

عت اینترنت برای بخش خانگی در هایی به مردم داد. بر همین اساس تا زمان اجرایی شدن شبکه ملی اطالعات سراطالعات اجرایی نشده باشد نمی توان چنین قول

   .همین حد فعلی خواهد بود

  کنند؟های موبایلی کارشکنی میاپراتورها برای شبکه

ن با های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر کارشکنی اپراتورهای موبایل در محدود کردن دسترسی مردم به نرم افزارهای موبایلی اظهار کرد: تاکنووی در پایان صحبت

زاین بارها تاکید موضوعی مواجه نشده ام و چنین گزارشی به ما نرسیده است اما اگر همچنین اتفاقی افتاده باشد این سیاست دولت نیست و همان طور که پیش ا چنین

می شود و قطعا اگر درست باشد به  ها را مسدود کنیم اما به هر حال این موضوع بررسیکرده ایم، بنا نداریم به دلیل مسائل اقتصادی دسترسی مردم به این شبکه

  .اپراتورهای متخلف تذکرهای الزم داده خواهد شد
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  11:46 - 1333آبان  18یکشنبه 

 لینک خبر | ایسنا: منبع

 پوششی: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 معاون وزیر ارتباطات خبر داد

 1411تا سال  IPV6 گذر به

است که این روزها در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و موضوع مهمی  IPV6 گذر به

آخرین نسخه از پروتکل  (IPv6) آی پی 6ریزیهای مختلفی صورت گرفته است. نسخه برای آن برنامه

بیت بوده  128ها ، طول آدرس6تفاوت بسیاری دارد؛ در ورژن  (IPv4) 4اینترنت بوده و با نسخه رایج 

کند؛ بنا بر اظهارات معاون وزیر ارتباطات این گذر در ایران تا ای را پشتیبانی میستردهو دامنه بسیار گ

 .صورت خواهد گرفت 1411سال 

 آی پی 6ریزیهای مختلفی صورت گرفته است. نسخه موضوع مهمی است که این روزها در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه IPV6 گذر به

(IPv6)  4آخرین نسخه از پروتکل اینترنت بوده و با نسخه رایج (IPv4)  ای را بیت بوده و دامنه بسیار گسترده 128ها ، طول آدرس6تفاوت بسیاری دارد؛ در ورژن

 .صورت خواهد گرفت 1411کند؛ بنا بر اظهارات معاون وزیر ارتباطات این گذر در ایران تا سال پشتیبانی می

در ایران به ارائه توضیحاتی دراین  IPV6 های گذر بهبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، نصراهلل جهانگرد صبح امروز در سمینار تشریح برنامهبه گزارش خ

و نرم افزاری است که در این باید مورد توجه قرار گیرد بحث تامین تجهیزات سخت افزاری  IPV6 خصوص پرداخته و اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که برای گذر

 .ها ارائه خواهد شدای توضیحات الزم دراین زمینه به آنهای اجرایی کشور صورت گرفته و تا پایان امسال با ابالغ آیین نامههای متعددی با دستگاهزمینه صحبت

ورهای اصلی شبکه ثابت و موبایل و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت هایی که در این زمینه با اپراتآوری اطالعات ایران همچنین به هماهنگیرییس سازمان فن

 .های صورت گرفته ظرف پنج تا شش سال آینده به تدریج این گذر صورت خواهد گرفتصورت گرفته اشاره کرد و افزود: براساس برنامه ریزی

 گذر نیز صورت خواهد گرفت و تمهیدات الزم جهت تجهیز شبکه ملی اطالعات بهبازنگری و ابالغ سند راهبردی  1334جهانگرد همچنین یادآور شد: تا ابتدای سال 

IPV6 های نام دامنهاندیشیده شده و تجهیز خادم (DNF) به IPV6  هایبه تدریج حذف دامنه 1337صورت خواهد گرفت و تا سال IPV4 آغاز خواهد شد. 

و رایپ در این زمینه خبر داد و با تاکید بر اهمیت تامین امنیت این بخش اظهار کرد: در حوزه امنیتی الزم های جهانی مانند آیکان وی در عین حال از تعامل با سازمان

ایجاب  IPV6 ها و تهدیداتی وجود دارد و حیات سیستم در تماس باها، هکتر بر مشکالت این کار فائق آییم چرا که بر مناسبات بین المللی نظارتاست هر چه سریع

 .مباحث امنیتی به دقت مورد توجه قرار گیردمی کند که 

های امنیتی مناسب های این کارگروه توصیهمعاون وزیر ارتباطات در عین حال از تشکیل کارگروهی در این حوزه خبر داد و افزود: قرار بر آن است که در قالب فعالیت

 .صورت گرفته و ارائه شود IPV6 به IPV4 جهت گذر از دوره

 .بحث فرهنگ سازی در این حوزه اشاره کرد و به همکاری موسسات مختلف دراین زمینه اشاره کرد وی همچنین به

صورت گرفته و  IPV6 های متعددی در حوزه گذر بههای گذشته تالشهای خود خاطرنشان کرد: در سطح بین المللی طی سالجهانگرد در بخش دیگری از صحبت

 .ا پیگیری کنیم تا دچار بحران عقب ماندگی از سطح بین الملل نشویمالزم است ما نیز در ایران این روند ر

http://isna.ir/fa/news/93081808333/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%87-IPV6-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
http://isna.ir/fa/news/93081808333/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%87-IPV6-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
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نیز عنوان کرد: در حال حاضر در کشورهای مختلف دنیا خصوصا در کشورهای مرکزی شبکه  - IPV6 به IPV4 عضو کمیته گذر از -سیدمحمدحسن محمدفر 

 .رو به پایان است IPV6 به IPV4 اینترنت مرحله گذر از

 IPV6 درصد از کشورهای این بخش به 76کار می شود عالوه بر این حدود  IPV6 کارکرد ندارد و با IPV4 دیگر 2112در رایپ تقریبا از سال  وی ادامه داد:

 .اند واگر ما خود را به این سطح نرسانیم در آینده از نظر تکنیکال با مشکالت متعددی مواجه خواهیم شدمهاجرت کرده

هم رسیده است و این  3ها به در آن IPV6 فانه ما در حال حاضر در منطقه صفر قرار داریم اما کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده ازمحمدفر ادامه داد: متاس

ها تجهیزات مربوط صورت نگرفته و تنها در برخی بخش IPV6 ای ازدهد در حالی که در کشور ما هنوز استفادهآمار در آمریکا رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می

 .به این حوزه آماده شده است

اند اما با این حال ما همچنان در نقطه صفر قرار داریم و از گذر کرده IPV6 درصد از به کاربران منطقه به 11ادامه داد: تقریبا  IPV6 به IPV4 عضو کمیته گذر از

 .ایماین نظر عقب مانده

هایی که دراین حوزه صورت می گیرد هزینه های بسیار باالیی به دنبال دارد و که آموزشن حوزه اشاره کرد و با بیان اینهای مربوط به ایوی همچنین به بحث آموزش

 .ها هستند مشکالتی ایجاد شودهمین موضوع موجب می شود برای اپراتورهایی که نیازمند این آموزش
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  21:47 - 1333آبان  17شنبه 

 لینک خبر | نیوزبولتن: منبع

 گفت و گو: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 مجازی قابل دفاع نیستعالی فضایدستور شورای

: گفت مجازی،فضای عالیشورای اخیر ٔ  وگو با خبرنگار پایگاه خبری سیتنا با انتقاد از موضوعات مطروحه در جلسهدر گفت« نسباهلل مؤمنروح»، بولتن نیوز به گزارش

 و اطالعات ملی شبکه الکترونیک، دولت چون مهمی موضوعات که شاهدیم است، دولتی محدود و کوچک شورای یک که اطالعات فناوری عالیشورای جلسات دستور در

  .گیردگیری قرار میبحث و تصمیم مورد کشور مهم مسائل دیگر

که وپرورش، دفاع و صنایع و معادن هستند؛ درحالیجمهور و وزرای بهداشت، ارتباطات، آموزشاطالعات، رییسعالی فناوری وی در ادامه افزود: اعضای شورای

عضو شامل رأس همه قوای کشور در آن عضویت دارند که عمالً شورای فناوری  24عالی فناوری اطالعات است و تر از شورایمجازی بسیار عظیم و مهمعالی فضایشورای

  .شودمجازی محسوب میعالی فضایی از شورایاطالعات بخش

 تنظیم سازمان و مقررات تنظیم کمیسیون در: کرد خاطرنشان مجازی،فضای عالیشورای با میانه سطح شوراهای مصوبات ٔ  مجازی با مقایسهاین کارشناس فضای

و جایگزینی پنج شرکت  ISP شرکت 731 تعطیلی و تجمیع مانند موضوعاتی و شودمی گذاریقانون و صحبت مخابرات نسل تغییر ٔ  مقررات و ارتباطات رادیویی درباره

  .گرددشود، مطرح میها که موجب از بین رفتن رقابت و تثبیت انحصار میبجای آن

 پیامک، چندمی دست موضوع به را خود جلسهمجازی با این ترکیب عظیم و جایگاه باالیی که در کشور دارد، دستور عالی فضاینسب در ادامه تصریح کرد: شورایمؤمن

 . پردازدمی باشد، شکل چه به تبلیغات جزییات اینکه درباره بلکه تبلیغاتی هایپیامک کل نه باز و تبلیغاتی پیامک همآن

 وضعیت مانند مسائلی به توجه با شبشنبه جلسه دستور: گفت ماه، پنج از بعد مجازیفضای عالیشورای اخیر جلسه در موضوع این انتخاب از غافلگیری بیان با وی

 بسیار موضوع یک به...  و فرهنگیپیوست بدون هایپروژه و فرهنگی اجرانشده هایپیوست اطالعات، ملی شبکه همراه، اینترنت باالتر و سوم نسل اجتماعی، هایشبکه

 . پرداخت پایین دست و سطحی

 دفاع قابل مجازیفضای عالیشورای اخیر جلسه دستور مسائل، این به توجه با: افزود ادامه در کشور بسیج مجازیفضای مرکز نوین هایرسانه و اطالعات فناوری معاون

که  توان لیست بلند باالیی از این مباحث را تهیه کردمجازی مطرح است، میدانند چه مسائل مهمی در فضای. وی در ادامه تأکید کرد: اگر آقایان واقعاً نمینیست

 تخاب شد؟عنوان دستور جلسه موردبررسی قرار گیرد و اگر اطالعات آنان در این حوزه مکفی و کامل است، توضیح دهند که چرا این موضوع سطح پایین انبه

 
  

http://www.bultannews.com/fa/news/228393/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.bultannews.com/fa/news/228393/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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  17:31 - 1333آبان  17شنبه 

 لینک خبر | نیوزبولتن: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

اطالعات و انحالل شورایعالی فناوری 

 ذبح دولت الکترونیک

مصادف با حرکتهای تعادلی و امیدوارانه دولت یازدهم از 

طریق شورایعالی فناوری اطالعات جهت توسعه دولت 

نمایندگان محترم مجلس  الکترونیک در کشور، برخی

شورای اسالمی با طرح ادغام وظایف شورای مزبور با 

شورایعالی فضای مجازی، سیاستگذاران و مجریان حوزه 

 .فناوری اطالعات را مشغول امور حاشیه ایی نمودند که مفید خیر عمومی نمی باشد

یازدهم از طریق شورایعالی فناوری اطالعات جهت توسعه دولت الکترونیک در کشور، برخی  گروه اقتصادی، رضا ایازی:مصادف با حرکتهای تعادلی و امیدوارانه دولت

العات را مشغول امور نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی با طرح ادغام وظایف شورای مزبور با شورایعالی فضای مجازی، سیاستگذاران و مجریان حوزه فناوری اط

ومی نمی باشد. چندی پیش وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و عضو فعلی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی حاشیه ایی نمودند که مفید خیر عم

امر موجب رکود و متولی تهیه طرحی شد که بر اساس آن شورایعالی فناوری اطالعات منحل شده و وظایف آن با وظایف شورایعالی فضای مجازی ادغام شود که این 

  .ری دولت الکترونیک در کشور شده و آنرا به اضمحالل خواهد بردسقوط تئو

( قانون مذکور 4مجلس قانونگذاری وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را به تصویب رساند و در ماده ) 1382بولتن نیوز، در سال  به گزارش

با ریاست رئیس جمهور با مأموریت سیاستگذاری برای توسعه فناوری اطالعات در کشور را پایه  IT در امور شورایعالی فناوری اطالعات متشکل از برخی وزرا تأثیر گذار

نتیجه آن چیزی شد که همگان  ریزی نمود. ولیکن رئیس دولت نهم و دهم با ایجاد کارگروهی به نام کارگروه فاوا این وظیفه قانونی و خطیر را به کارگروه مزبور سپرد و

  .و عالمان انتقاد می کنند می بینند

یعالی فناوری اطالعات با شروع دولت یازدهم و سیطره این فهم که بدون فناوری اطالعات راه های توسعه پایدار مسدود خواهد شد، با احیا و دستور کار مشخص شورا

ره الکترونیکی کردن خدمت رسانی به آحاد مردم بوده و از این منظر شروع به کار کرد و با حکم رئیس جمهور، دبیر آن منصوب شد. دغدغه اصلی دلسوزان نظام هموا

ه این شورا نقشه راه مفهوم دولت الکترونیکی ظهور نمود و دستور کار مشخص شورایعالی فناوری اطالعات بسط و توسعه دولت الکترونیکی تعیین شد و در اولین جلس

اطالعات و  های ارتباطات،وبه این جلسه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان وزارتخانهتوسعه دولت الکترونیکی به تصویب رسید که بر اساس مص

های متولی پایگاه اطالعات و متقاضی اطالعات بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطالعات، دستگاه دفاع و همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی،

های احتمالی موجود فخواهد شد. نحوه تعامل بین دستگاه متقاضی و دارندگان پایگاه داده پایه کشور جهت تعیین و تبادل اقالم اطالعاتی مورد نیاز و رفع اختال تشکیل

  .از دیگر مصوبات این جلسه شورای عالی فناوری اطالعات می باشددر این حوزه، 

لکترونیکی دستگاه ها را فراهم خواهد کرد. همچنین مقرر شد، طی سه ماه پس از ابالغ مصوبه، طرح شبکه اختصاصی این مصوبه زیرساخت های توسعه خدمات ا

شد تا طرح کلی کریدورهای علم و فناوری کشور  ها به سازمان فناوری اطالعات ایران ارائه شود. از سوی دیگر در این جلسه مصوبها از سوی خود دستگاهدستگاه

عالی عتف  رگروه متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور و همچنین دبیر شورای عالی فناوری اطالعات و شورایتوسط یک کا

http://sahebkhabar.ir/print/2083001/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://sahebkhabar.ir/print/2083001/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://www.bultannews.com/fa/news/228357/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://www.bultannews.com/fa/news/228357/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
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رکتهای با فناوری برتر، سرمایه ها، پارکهای فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شآماده و به دولت ارائه شود. کریدورهای علم و فناوری را ترکیب منسجمی از دانشگاه

کز و ساختار حقوقی های مخاطره پذیر، امکانات و زیرساختهای فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی می دانند که در یک محدوده خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمر

این سیاستگذاری های اجرایی توسعه دولت الکترونیک و نهایتاً اشتغال خاص با اتصال با یک بازار مصرف، محصوالت و خدمات دانش محور را تولید می کنند که نتیجه 

  .زایی و رفع تبعیض های اجتماعی از بهره مندی از خدمات دولتی و ایجاد فرصتهای برابر برای کسب و کارهای جدید می باشد

ی در ایجاد شورایعالی فضای مجازی انجام گرفت مصادف شد و در اجرایی این اقدامات مترقیانه و رو به جلو با طرحی که با برداشت شخصی از نظر مقام معظم رهبر

  .کردن مصوبات شورایعالی فناوری اطالعات بیم ها و امیدهایی به وجود آورد

ارویژه شورایعالی فناوری اگرچه برخی وظایف فعلی شورایعالی فناوری اطالعات با وظایف شورایعالی فضای مجازی مشترک هستند ولیکن دولت جدید با لحاظ این امر ک

فناوری اطالعات با امر  اطالعات را در عمل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای توسعه دولت الکترونیک قرارداد که این شائبه پیش نیاید که اقدامات شورایعالی

  .مطاع مقام معظم رهبری تداخل و یا تزاحم دارد

رای عالی فناوری اطالعات با شورای فضای مجازی باید با همکاری متولیان شورای عالی فناوری اطالعات درصدد اصالح رسد طراحان ادغام وظایف شولذا به نظر می

ای دهی آن به سمت دولت الکترونیک باشد زیرا شورای مذکور دقت و تخصص الزم برای اجرا دولت الکترونیک را در اختیار دارد و شورای عالی فضوظایف و جهت

های اجرایی نه ممکن است نه موجب رفع باشد و ورود آن به موضوعات فنی و سیاستگذاری کالن و راهبردی میحکم معظم له متولی امر سیاستهمجازی بنا ب

 .شودهای نظام مینگرانی
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 18:33 - 1333آبان  16جمعه 

 ینک خبرل | ایسنا: منبع

 گفت و گو: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطالعات تشریح کرد

 IT باید و نبایدهای ادغام دو شورای عالی فضای مجازی و

فناوری اطالعات با اشاره جانشین دبیر شورای عالی 

که تصور برخی این است که وجود این شورا به این

مانع و مخل تشکیل جلسه شورای عالی فضای 

که دو شورای عالی  مجازی شده، گفت: به دلیل این

با یکدیگر روابط درستی ندارند،  IT فضای مجازی و

برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هنوز 

 .ابط را تنظیم کنندنتوانستند این رو

که تصور برخی این است که وجود این شورا مانع و مخل تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده، گفت: جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطالعات با اشاره به این

شورای عالی فضای مجازی هنوز نتوانستند این روابط را تنظیم با یکدیگر روابط درستی ندارند، برخی از اعضای  IT که دو شورای عالی فضای مجازی و به دلیل این

 .کنند

های مختلف دولت و نهادها را امری ضروری دانست و اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی از ابتدا وگو با خبرنگار ایسنا، ایجاد هماهنگی در الیهاصل در گفترضا باقری

 .گذاری کالن ایجاد شدسیاست هماهنگی بین قوا در الیهدر پی دستور مقام معظم رهبری و برای ایجاد 

های فنی و اجرایی است که تر و هماهنگیهای پایینها در الیهوی افزود: متعاقب ایجاد شورای عالی فضای مجازی بخش فناوری اطالعات کشور نیازمند برخی هماهنگی

 .گنجدکالن ایجاد شده نمیهای انجام این کارها در حوصله شورایی که برای انجام سیاست

 که نمونه شورای عالیهای فنی نیازمند نهاد و سازوکار اجرایی است، خاطر نشان کرد: کما اینکه انجام هماهنگیجانشین دبیر شورای عالی فناوری اطالعات با بیان این

IT شودکند ایجاد میهای مختلف عمل میتگاههایی که با مشارکت دسهای دیگری مثل حوزه استاندارد نیز به صورت کمیتهدر حوزه. 

های این شورا در ذیل دولت کند، تصریح کرد: فعالیتهای کلی نظام فعالیت میدر قالب ماده چهار و در چارچوب سیاست IT که شورای عالیاصل با اشاره اینباقری

 .های فنی و اجرایی را برعهده داردی هماهنگیاست و وظیفه

کند، یشبیه به این شورا در نهادهای دیگر کشور نیز وجود دارد برای مثال وزارت کشور شورای امنیت را دارد که ذیل شورای امنیت کشور فعالیت موی ادامه داد: 

 .کنندشورای عالی عتف )علوم تحقیقات فناوری( و شورای عالی آموزش و پرورش در ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی کار می

دستی به خوبی تنظیم شده های مختلف توسط شورای عالی باالدهد که روابط بین بخشای عالی فناوری ارتباطات خاطر نشان کرد: این امر نشان میجانشین دبیر شور

 .است، اما برخی از همکاران در شورای عالی فضای مجازی هنوز نتوانستند این روابط را تنظیم کنند

قانون  127از بین برود، اختیارات اصل  IT های دولتی تصریح کرد: فرض کنیم شورای عالیقانون اساسی جهت ایجاد کارگروه 127اصل با اشاره به اختیارات اصل باقری

 .ها را ایجاد کرده بود سلب نخواهد شدآورد و دولت قبل نیز این کارگروههایی را از سوی دولت به وجود میاساسی که امکان ایجاد کارگروه

http://isna.ir/fa/news/93081607181/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/93081607181/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/hermes/isna1/isna1-93081607181.jpg
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در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شود،  IT آور دانست و افزود: اگر شورای عالیام کارهای گروهی را بین شوراهای عالی مختلف امری الزاموی همکاری و انج

ول باشد، مجبور است مدت مشغهای بلندکه شورای عالی فضای مجازی به تدوین سیاستگذاری کالن برای این شورا سلب خواهد شد و به جای اینکارهای سیاستسازو

 .های اجرایی بپردازدوکارهای روزمره دستگاهبه کسب

های دولتی برای حذف شود، در هر حال دستگاه IT او با تاکید بر لزوم ایجاد تفکیک بین وظایف شورای عالی فضای مجازی و فناوری اطالعات گفت: اگر شورای عالی

 .شود که این جلسات باید در کجا برگزار شودمعلوم نمی IT اند که در صورت نبودن شورای عالیسههای بین بخشی نیازمند برگزاری جلاجرای سرویس

 که تصمیم مجلس تا به امروز مبنی بر حذف اختیارات وزارت ارتباطات در قالب ماده چهار بوده است، گفت: معلوم نیست در صورت حذف شورایاصل با بیان اینباقری

IT  های اجرایی مختلف امری است که نیاز به اختیار خاصی ندارد زیرا کند، اما در هر صورت برگزاری جلسات بین دستگاهچه قالبی ادامه پیدا میوظایف این شورا در

 .کنندنامه امضاء میگذارند و تفاهمهای اجرایی به هرحال جلسه میدستگاه

ضای مجازی تصریح کرد: تصور برخی افراد این است که تشکیل شورای عالی فناوری اطالعات که تا و ف IT ی علت تصمیم مجلس برای ادغام دو شورای عالیوی درباره

 .دهد مانع و مخل تشکیل شورای فضای مجازی بوده استبه حال رییس جمهوری در آن شرکت نداشته و معموال معاون اول رییس جمهوری این جلسات را تشکیل می

شکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده، عملکرد مسوولین آن شورا بوده است، تصریح کرد: مسووالن شورای عالی فضای مجازی که آنچه مخل تاو با تاکید بر این

 .اندنتوانستند همگرایی و تعامل مورد نیاز برای تشکیل جلسه را ایجاد کنند و دستور کار مناسبی برای اجرایی شدن فراهم نکرده

ها برای تشکیل جلسه ای است و دبیرخانه هر شورا موظف است محتوای الزم را ایجاد کرده و طبق آن محتوا هماهنگیجلسه کار دبیرخانهاصل ادامه داد: تشکیل باقری

 .به وجود آورند

 دهدبدون بودجه و نیرو کارش را انجام می IT شورای عالی

های این ادغام را به وجود آورده است، گفت: در همین حوزه شورای عالی های اخیر زمینهماه کاری شورای عالی فناوری ارتباطات دراو در پاسخ به این سوال که آیا کم

 .سال است تشکیل جلسه نداده است 23انفورماتیک وجود دارد که نزدیک به 

کند و این در به سه یا چهار میلیارد را دریافت میدهد، اما بودجه خوبی نزدیک ای را تشکیل نمیسال است جلسه 11رسانی نیز حدود وی ادامه داد: شورای عالی اطالع

 .اش باشدهای جاریای ندارد که جوابگوی هزینهبودجه IT حالی است که شورای عالی

ا برخی صالح را است و من نیز جانشین وی هستم و غیر از ما این شورا هیچ نیروی دیگری ندارد. گوی IT اصل خاطر نشان کرد: آقای جهانگرد دبیر شورای عالیباقری

 .دهد متوقف شوددانند که شورایی که بدون نیرو و پول کار خود را انجام میدر این می

 کندگرفتن اقتدار دولت ارزش افزوده ایجاد نمی

را در این حوزه نیست، اظهار کرد: های موجود در حوزه فناوری اطالعات به دلیل وجود چند شوکه عدم هماهنگیجانشین دبیر شورای عالی فناوری اطالعات با بیان این

 .ها به داشتن اقتدار و انجام کار جداگانه استاین عدم هماهنگی به دلیل تمایل برخی بخش

ز یک های جداگانه باید همگی اخوانهای دولتی به جای داشتن پیشقانون برنامه پنجم توسعه آمده است که دستگاه 46ماده « ج»وی ادامه داد: برای مثال در بند 

 .شودخوان واحد استفاده کنند که توسط بخش دولتی ایجاد میپیش

ها به داشتن اقتدار محقق نشده است و برای مثال قوه قضاییه که مشمول این ماده است برای اصل خاطر نشان کرد: اما همین موضوع ساده به خاطر تمایل دستگاهباقری

ها با دهد. در حالی که بقیه کشورکنند و شهرداری نیز کار خود را خودش انجام میهای دیگر مشارکت نمیخوانپیشنیز در  11خوان جداگانه دارد، پلیس +خود پیش

 .اندایجاد تعامل، هماهنگی و نظام مدیریتی صحیح این مشکل را برطرف کرده

آید، گفت: الزم است رفتار شمار میهای مختلف امر ثانویه بهاهنگی بین بخشکه حذف یا وجود شورای عالی فناوری اطالعات در مقابل لزوم ایجاد هماو با تاکید بر این

 .دهدافزایی و هماهنگی را افزایش میگذار هستند رفتاری باشد که همهای کشوری تاثیرگذاریگیرند و در سیاستهای دولتی قرار میافرادی که در پست
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هایی اجرایی است که برای مردم کند، ادامه داد: بلکه هماهنگی دستگاهدولت لزوما برای مردم ارزش افزوده ایجاد نمی که گرفتن اختیارات و اقتداراتوی با تاکید بر این

را ها کند. اگر شخصی برای انجام کار خود نیازمند استعالم گرفتن از چندین جای مختلف دولت باشد و اگر دستگاه اجرایی بتواند این هماهنگیارزش افزوده ایجاد می

 .ایجاد کند برای مردم ارزش افزوده به وجود خواهد آمد

یمیل انجام دهند و چه با جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطالعات ادامه داد: اگر هماهنگی وجود نداشته باشد چه مردم کار خود را الکترونیکی و با استفاده از ا

 .د خواهد داشتهای اجرایی وجواستفاده از نامه این نارضایتی از دستگاه

کند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک به این که دولت الکترونیکی به معنای دولتی است که به جای مردم برای انجام کار آنها تالش میاصل با تاکید بر اینباقری

خواهد ایجاد تعامل و هماهنگی کار آنها را پیش ببرد. حاال می های اجرایی به جای مردم بامعناست که مردم برای انجام هر کار یک بار مراجعه کنند و دولت و دستگاه

 .این عمل در قالب شورا صورت گیرد یا کمیته یا سازمان
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 13:41 - 1333آبان  14چهارشنبه 

 ینک خبرل | ایسنا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 

 وزیر ارتباطات تاکید کرد

 های اجتماعی را محدود کنددولت بنا ندارد شبکه

های اجتماعی و اینکه آیا وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جواب سوالی در رابطه با وضعیت شبکه

توان های اجتماعی که در چارچوب میبنا ندارد شبکهگفت: دولت  ها را دارد،دولت بنای فیلتر این شبکه

ایم که از این از آنها بهره گرفت را به دلیل مسائل اقتصادی محدود کند البته بارها از مردم خواسته

 .های مجاز داشته باشندها استفادهشبکه

گفت: دولت بنا ندارد  ها را دارد،اعی و اینکه آیا دولت بنای فیلتر این شبکههای اجتموزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جواب سوالی در رابطه با وضعیت شبکه

های ها استفادهایم که از این شبکهتوان از آنها بهره گرفت را به دلیل مسائل اقتصادی محدود کند البته بارها از مردم خواستههای اجتماعی که در چارچوب میشبکه

 .مجاز داشته باشند

های داخلی برای ایجاد نگار ایسنا، واعظی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته اقدامات خوبی از سوی دانشگاهیان و گروهبه گزارش خبر

دانیم از نظر اقتصادی و ما گرچه میهای اجتماعی ابزاری برای استفاده مردم هستند های جدید انجام شده است که مورد استقبال قرار گرفته است، افزود: شبکهشبکه

کنیم نکات اخالقی در استفاده از این ها بنا داریم استفاده از آن آزاد باشد اما توصیه میبرای وزارت ارتباطات مناسب نیست اما با توجه به اقبال جوانان به این شبکه

 .ها رعایت شودشبکه

های ج جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: جلسه شورای عالی فضای مجازی این هفته تشکیل شد. در مورد پیامکوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در رابطه با نتای

 .گیری شودهایی انجام شد و روی کلیات به نتیجه رسیدیم و قرار شد در جلسات آینده در مورد جزئیات تصمیمانبوه که مورد اعتراض اقشار مختلف مردم بود بررسی

سال است که موضوعش مطرح است و در  11در مورد روند فعالیت شبکه ملی اطالعات و جایگاه بخش خصوصی در فعالیت آن، گفت: شبکه ملی اطالعات وی همچنین 

اولویت کار خود قرار داده در  قانون برنامه پنجم به طور جدی به آن پرداخته شده است که قرار بود تا دو سال اول برنامه پنجم نهایی شود بنابراین دولت این موضوع را

 .است و امیدواریم در دو سال آخر برنامه اجرایی شود

های آن نیز تعریف شده که انشاءاهلل با مساعدت آقای دکتر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: مدل مفهومی برای شبکه ملی اطالعات نهایی شده است و پروژه

شی از آن امسال و بخش عمده آن تا سال آینده انجام شود و در این راستا قم را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم تا مقدمات آن نوبخت و تایید بودجه آن امیدواریم بخ

 .فراهم شود

کند اما یگذاری نمهای عظیم بخش خصوصی سرمایهها با توجه به هزینهوی همچنین در مورد جایگاه بخش خصوصی در طرح شبکه ملی اطالعات، گفت: در زیرساخت

 .گری نکنیمتواند نقش پررنگی داشته باشد و سیاست ما نیز این است که کار تصدیمی IT به طور کل بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی و

http://isna.ir/fa/news/93081406695/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://isna.ir/fa/news/93081406695/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
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یی از دنیا اینترنت رایگان وجود دانم جاوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جواب سوالی در مورد ارائه اینترنت رایگان به مردم به عنوان حقوق شهروندی، گفت: بعید می

هایی نیز مانند کاری که امروز رایتل در های بزرگ به عنوان تسهیالت مطرح است و حتی به صورت بستهها و فروشگاههایی مثل فرودگاهداشته باشد البته در مکان

وجود داشته باشد جزو استثنائات است اما در ایران فعلی تصمیمی نداریم که این  دهد در نظر گرفته شده است و اگر هم در دنیا جایی اینترنت رایگانکشورمان انجام می

 .کار را انجام دهیم چون اینترنت در اختیار بخش خصوصی است

ات انجام شده است پایبندی ای با ایران، گفت: آنچه تا به حال در مذاکرای آمریکا در مذاکرات هستهواعظی همچنین در جواب سوالی در مورد تاثیر انتخابات میان دوره

توانند وارد پارلمان شوند در مذاکرات که ای آمریکا نیز که نمایندگان آن از اول ژانویه میایران و دیگر کشورها به توافقات انجام شده بوده است و انتخابات میان دوره

رسد در آمریکا قوه مجریه از یک ارد و حتی اگر مذارکات تمدید شود به نظر میزمان آن سوم آذر مشخص شده است، تاثیری نخواهد داشت چون ارتباطی با آن دوره ند

 .تواند منویات خود را در روابط خارجی محقق کندنفوذ باالیی برخوردار است و می

ها بعد از انقالب اسالمی و ترین پروندهدهای یکی از پیچی، گفت: موضوع هسته3+1وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین در پاسخ به سوالی در ارزیابی مذاکرات 

کننده ایرانی هوشمندی به خرج داده است است اما آنچه تا االن پیش رفته است انصافا کار بسیار بزرگی است و تیم مذاکره 338تر از مذاکرات قطعنامه حتی پیچیده

 .به گام پیش ببریم چون مهم این است که بتوانیم منافع ملت و نظرات مقام معظم رهبری را گام

توافقاتی انجام شود که آن  وی با تاکید بر اینکه آنچه مربوط به منافع کشور و خط قرمزها بوده است به خوبی رعایت شده است، افزود: در مذاکرات مسقط نیز قرار است

شاءاهلل توافقاتی حاصل شود اما اینکه توافقاتی پیش این مرحله نیز ان ایم درهایی پیش رفتهطور که در وین و نیویورک گامهم یک مرحله مثل مراحل قبلی است و همان

شود به عنوان مجموعه در بیاید یعنی توافقاتی که در چند ماه گذشته انجام پرده وجود دارد باید بگویم توافق طرفین چنین بوده است که آنچه در هر مرحله نهایی می

رود امیدوارکننده و مثبت خواهیم در یک مجموعه جمع شود و به طور کل معتقدم مسیری که پیش میه که ما و آنها میشود که همه آنچشده است زمانی عملیاتی می

 .است

ی سند با طرف مقابل برای همکار 11کنم حدود روم و پیش بینی میاو به مالقاتهای دوجانبه رئیس جمهوری در سفر به باکو اشاره کرد و افزود: من فردا به باکو می

 .نهایی شود

های نحوه استفاده از رودخانه وی در ادامه به موضوعات مهم دستور کار سفر رئیس جمهوری به باکو اشاره کرد و توضیح داد: موضوع انتقال خرید برق از آن کشور،

رئیس جمهوری در سفر به باکو خواهد بود و با توجه ساماندهی وضعیت گمرک، مسئله گاز و انرژی، موضوع گردشگری و مسئله تجارت از موضوعات دستور کار  مرزی،

میلیون دالر تجارت در این حوزه اتفاق می افتد و ظرفیت افزایش آن وجود دارد مسئله تجارت بین دو کشور نیز موضوع قابل اهمیت  311به اینکه در حال حاضر حدود 

 .به حساب می آید

جان به ایران و تشکیل کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان اظهار کرد: فضای خوبی برای همکاری بین دو کشور وجود وزیر ارتباطات با اشاره به سفررئیس جمهور آذربای

 .خواهد داشت

را در این سفر هیأت واعظی با اشاره به اینکه دکتر روحانی در مجلس آذربایجان نیز سخنرانی خواهند داشت گفت: تعداد زیادی از تجار بخش خصوصی و صنعت گران 

ایم که آنها نیز در این سفر ، اردبیل و گیالن داشتهآذربایجان غربی همراهی خواهند کرد و عالوه بر تهران جلساتی با استانداریها و اتاقهای بازرگانی در آذربایجان شرقی،

 .گفتکنند و رئیس جمهوری دو کشور در جلساتی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی دو کشور سخن خواهند شرکت می
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 21:22 - 1333آبان  11شنبه 

 لینک خبر | پرزیدنت: منبع

 پوششی: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 

تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور به ریاست دکتر 

 روحانی

جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور شامگاه شنبه به 

ریاست رییس جمهوری و با حضور سران قوا و اعضای 

 .حقیقی و حقوقی آن، برگزار شد

ه پیامکی در این جلسه شورای عالی های انبوه و خدمات ارزش افزودموضوع ساماندهی پیامک

فضای مجازی کشور مطرح و پس از بحث و بررسی، ضرورت توجه و پرداختن به آن مورد تأیید 

  .همه اعضا قرار گرفت

  .پس از طرح کلیاتی در مورد جوانب مختلف این موضوع ، ادامه مذاکرات در مورد این دستور، به جلسه بعدی این شورا موکول شد

ست که در گذر زمان االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در ابتدای این جلسه با بیان اینکه واقعه کربال و عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیحجت 

  .دخواهند آزاده و با عزت زندگی کننبخش برای همه کسانی است که میباقی بماند، گفت: کربال و عاشورا یک فرهنگ بزرگ و نجات

ها است، ترام به همه انسانرییس جمهوری با اشاره به اینکه اسالم پس از رسول اکرم)ص( یکبار دیگر در آیینه کربال تجلی یافت، افزود: عاشورا درس کرامت، عزت و اح

دت رسانده بودند و عزم به شهادت رساندن ایشان را نیز چنانکه حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( تا آخرین لحظه تالش داشت کسانی را که یاران و فرزندان ایشان را به شها

 .داشتند، راهنمایی و به صراط مستقیم هدایت کند

 

  

http://president.ir/fa/82229
http://president.ir/fa/82229
http://sahebkhabar.ir/hermes/president/president-82229.jpg
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  17:11 - 1333آبان  7چهارشنبه 

 خبرلینک  | ایسنا: منبع 

 پوششی: خبر نوع

 تأییدی:  گیریجهت

 جزئیات شبکه ملی اطالعات

رسانی است که شبکه ملی اطالعات شبکه اطالعمعاون مدیریت توسعه شبکه ملی اطالعات با اشاره به این

که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: تفاوت شبکه ملی اطالعات با شبکه موجود این 

 .نظام یافته این شبکه هنوز شکل نگرفته است بندیاست که هم

رسانی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: تفاوت که شبکه ملی اطالعات شبکه اطالعمعاون مدیریت توسعه شبکه ملی اطالعات با اشاره به این

 .شبکه هنوز شکل نگرفته استبندی نظام یافته این شبکه ملی اطالعات با شبکه موجود این است که هم

های های دولت مثل وزارتخانهکه برخی مجموعهاصغر انصاری در همایش الزامات اجرایی نقشه راه توسعه دولت الکترونیک با اشاره به اینبه گزارش خبرنگار ایسنا، علی

های اختصاصی ندارد و به آن متصل نیست. بلکه شبکه عات ربطی به این شبکهشبکه ملی اطال های اطالع رسانی اختصاصی هستند، اظهار کرد:نفت و نیرو دارای شبکه

 .ملی اطالعات مربوط به امور اداری و خدماتی بین مراکز دستگاهی است

الی است که با یک مدیریت نظام شود، افزود: این درحای و جداگانه در نهایت منجر به تضییع منابع میهای مختلف به صورت جزیرهکه فعالیت سازمانوی با اشاره به این

 .های مختلف یک شبکه ارتباطی منظم شکل می گیردبندی بین سازمانیافته و ایجاد هم

گیری درباره شبکه ملی اطالعات تصریح کرد: از شروع زمان جهت تصمیم IT معاون مدیریت توسعه شبکه ملی اطالعات با اشاره به مهلت سه ماه دولت به شورای عالی

 .هه، این شورا جلساتی را گذاشته است و در پایان این مهلت نیز گزارشی را در مورد شبکه ملی اطالعات به هیات دولت ارائه خواهد دادسه ما

وجه به حکم با ت شود در کشور وجود دارد، اظهار کرد:که بخش اختصاصی شبکه ملی اطالعات که از طریق مخابرات و شرکت زیرساخت فراهم میانصاری با بیان این

 IT های شورای عالیها و ادارات دولت، الزم است این شبکه به کل کشور تسری پیدا کند و برنامهقانون نسبت به لزوم فراگیر شدن شبکه ملی اطالعات به تمام سازمان

 .در این ارتباط است

ای قرار که در نظام قبلی سالمت مردم در گوشهه سالمت ایرانیان با بیان اینای سازمان بیممعاون مطالعات توسعه خدمات بیمه -به گزارش ایسنا در ادامه برزگر 

گذاران این حوزه یا همان وزارت بهداشت بودند اما الزم است مردم های فعال بخش بیمه، ارائه کنندگان خدمات و سیاستدر این نظام بخش گرفتند تصریح کرد:می

 .محور این نظام قرار گیرند

 .الزم است در مدل جدید نظام سالمت کشور سه حوزه دیگر به صورت بهینه با یکدیگر کار کنند برزگر افزود:

در این حوزه  IT که در مدل جدید نظام سالمت در صورت بروز هرگونه ناهماهنگی مردم لطمه می خورند افزود: استفاده از نظام دولت الکترونیک ووی با اشاره به این

 .اهماهنگی کمک کندمی تواند به عدم بروز ن

در این زمینه نقش وی خاطرنشان کرد: برای احیای مدل جدید نظام سالمت الزم است کارگروهی با نام کارگروه سالمت الکترونیک به وجود آید که وزارت بهداشت 

 .کلیدی ایفا می کند

  

http://sahebkhabar.ir/print/1972593/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/print/1972593/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://isna.ir/fa/news/93080704028/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://isna.ir/fa/news/93080704028/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 13:12 - 1333آبان  3دوشنبه 

 لینک خبر | تسنیم: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 دهدتسنیم گزارش می

عالی فضای مجازی برای پایان تأخیر نامه شورایدستور مهم آیین 2

 ماهه جلساتپنج

ماه از آخرین جلسه  3خبرگزاری تسنیم: در حالی حدود 

نامه اساس آیین عالی فضای مجازی گذشته که برشورای

داخلی شورای مذکور برگزاری جلسات هرماه یک بار الزامی 

است و برگزاری این جلسات به هیچ عنوان متکی به فرد 

 .جمهور نیز قابل برگزاری استنیست و حتی در غیاب رئیس

عالی فضای مجازی و البته پاسکاری توپ برگزاری این جلسات شورایخبرگزاری تسنیم، تأخیر و تعلل در برگزاری  به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات

 .جلسات بین دولت و دبیر این شورا در زمین یکدیگر، موجب بروز ابهامات بسیاری در ارتباط با رسالت فراجناحی این نهاد عالی شده است

نامه داخلی این شورا بر تشکیل جلسه حداقل یک بار ظرف هر آئین 6اینکه در ماده رغم گذرد و علیعالی فضای مجازی میماه از برگزاری آخرین جلسه شورای 3حدود 

شود، ندارند و مدام درصدد رفع تکلیف از گردن خود چهار هفته اشاره شده است، اما مسئوالن امر ظاهراً هیچ رغبتی به برگزاری جلسه آتی که در واقع جلسه نوزدهم می

 .هستند

شود که دولت درخواست تغییر دستور جلسه را به دبیر شورا داده و هنوز پاسخی از سوی دبیرخانه دریافت نکرده است، باری هم گفته ها گفته مییک بار از تریبون رسانه

 .شود که این درخواست به ریاست جمهوری ارسال شده و دولت در این زمینه اهمال کرده استمی

تشکیل شده، است باید گفت که در ماده پنجم  1331اسفند  17دستور مقام معظم رهبری در لسات این شورا که بهکسی مقصر اصلی در برگزاری جفارغ از اینکه چه

ریاست رییس شورا و در غیاب ایشان، رییس مجلس شورای اسالمی عالی با حضور اکثریت مطلق اعضای شورا و بهنامه داخلی این شورا آمده است که جلسات شورایآئین

رسند باید به تبصره دیگری هم اشاره کرد که در ارتباط عالی فضای مجازی با رئیس شورا به تفاهم نمیحال زمانی که دبیر شورای .یابدقضاییه رسمیت می یا رییس قوه

 .العاده استبا جلسات فوق

شود و از آن جهت که بالغ بر چهار ماه از برگزار می "اعضا سوم کلتقاضای یکبه"و  "دعوت رئیس شورابه"العاده به دو صورت در این تبصره آمده که جلسات فوق

تر آن هستند شاید با ترکیب این دو گذرد و اعضای بسیاری از این شورا خواهان برگزاری هرچه سریعشد، میبایست ماهانه تشکیل میای که میبرگزاری آخرین جلسه

 .پاراگراف بتوان به نتیجه رسید

سوم اعضای آن است، نداشته باشند دبیر شورا موظف است که دعوت خود را از اعضا به برگزاری این جلسات که مورد خواسته بالغ بر یک در صورتی که دولت تمایلی

  .عهده گیرندبرای برگزاری جلسه انجام داده و ریاست آن را رئیس مجلس شورای اسالمی یا رئیس قوه قضائیه به

http://sahebkhabar.ir/print/1934504/%DB%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://sahebkhabar.ir/print/1934504/%DB%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/541902
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/541902
http://sahebkhabar.ir/hermes/tasnim/tasnim-541902.jpg?ts=1414414514000
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  11:37 - 1333آبان  4کشنبه ی

 لینک خبر | فارس: منبع 

 گفت و گو: خبر نوع

 تأییدی:  گیریجهت

 :وگو با فارسدر گفتنماینده طراح طرح 

آبان به  18ادغام دو شورای عالی فناوری اطالعات و فضای مجازی 

 آیدصحن علنی مجلس می

طراح طرح ادغام شوراهای عالی فناوری اطالعات و فضای 

مجازی گفت: طرح اصالح قوانین و اختیارات شورای عالی 

کاری این شورا با شورای عالی فناوری اطالعات و حل موازی

آبان ماه در صحن علنی مجلس  18فضای مجازی احتماالً از 

 .مطرح خواهد شد

کاری اصالح قوانین و اختیارات شورای عالی فناوری اطالعات و حل موازیخبرگزاری فارس، اظهار داشت: طرح  وگو با خبرنگار فناوری اطالعاتمحمد سلیمانی در گفت

 .آبان ماه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد 18این شورا با شورای عالی فضای مجازی احتماالً از 

 .و در اولویت قرار گرفتن این طرح هستیم آوری امضاءعضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: پس از تصویب طرح در کمیسیون صنایع، هم اکنون در تالش برای جمع

 حسینی عاشورای و تاسوعا با بعد هفته شدن مصادف و طراح طرح ادغام شوراهای عالی فناوری اطالعات و فضای مجازی افزود: با توجه به شلوغی مجلس در هفته جاری

 .دیدیم بعد به آبان 18 از را طرح ارائه زمان بهترین

 

  

http://sahebkhabar.ir/print/1913373/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-18-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86
http://sahebkhabar.ir/print/1913373/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-18-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930804000529
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930804000529
http://sahebkhabar.ir/hermes/fars/fars-13930804000529.jpg?ts=1414617697000
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 18:44 - 1333آبان  2جمعه 

 لینک خبر | فارس: منبع

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 دهدفارس گزارش می

تب داغ فیلترینگ هوشمند/ تکرار 

 های گذشته برای پاالیش اینترنتپروژه

در تب داغ فیلترینگ هوشمند، به تازگی مرکز ملی فضای 

مجازی از نخستین نرم افزار فیلترینگ هوشمند پرده 

برداشت؛ سپس دو زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیز برای 

سال  2ماعی تفاهم کردند. های اجتپاالیش هوشمند شبکه

 .ای از آن اعالم نشداین وزارت اجرا شد که نتیجه ای با این هدف توسط زیر مجموعهپیش نیز پروژه

وزارت ارتباطات روز  خبرگزاری فارس، شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، دو زیرمجموعه به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات

 .چهارشنبه برای طراحی مدل جدید پاالیش هوشمند شبکه های مجازی تفاهم کردند

تباطی این تفاهم نامه پس از طرح و تصویب مدل مفهومی پاالیش هوشمند در کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی به منظور توسعه فناوری های ار»طبق اعالم، 

جتماعی کشور به مرحله اجراء در آمده است. مقرر شده فاز اول سامانه پاالیش هوشمند فضای مجازی تا پایان خرداد و اطالعاتی بر اساس اصول و ضوابط فرهنگی و ا

 «.به بهره برداری برسد 1334

طات در پاسخ به انتقادات افزار فیلترینگ هوشمند توسط مرکز ملی فضای مجازی حرکتی از سوی وزارت ارتبابرداری از نخستین نرمهاین تفاهم، پس از اعالم خبر بهر

 .های اجتماعی استوارده به این وزارت درباره عدم اعمال محدودیت در دسترسی به برخی شبکه

کنند. در مقابل وزارت ارتباطات اعالم ها متهم میتوجهی به محتوای رد و بدل شده در این شبکههای اجتماعی خارجی این وزارت را به اهمال و بیمنتقدان شبکه

شود امکان دسترسی به کند که فیلترینگ و برخورد سلبی روش مناسبی نیست بلکه باید با اعمال فیلترینگ هوشمند در عین حال که محتوای نامناسب مسدود میمی

 .محتوای مناسب این شبکه را فراهم کرد

کنند این وزارت اقدامی درباره رو عنوان میکند که منتقدان میانهاری میهای اجتماعی خارجی بر عقیده خود پافشوزارت ارتباطات در حالی در برابر مخالفان شبکه

 .دهدفیلترینگ هوشمند نیز انجام نمی

شمند دار فیلترینگ هواندازی فوریتها داشت، به وزیر ارتباطات برای عمل به وعده خود برای راهای در رسانهای که بازتاب گستردهای نیز در نامههمچنان که محسنی اژه

 .اولتیماتوم داد

ای شده که همکار پژوهشی شرکت زیرساخت های مجازی در حالی رسانهاکنون تفاهم اخیر دو مجموعه وزارت ارتباطات برای طراحی مدل جدید پاالیش هوشمند شبکه

 .ای از آن اعالم نشدگاه نتیجهدر این طرح، پیش از این نیز طرح مشابهی را در دستور کار داشت که هیچ

http://sahebkhabar.ir/hermes/fars/fars-13930730000747.jpg
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930730000747
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930730000747
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این پروژه برای حداقل سازی عوارض مدل سلبی موجود که انسداد عمومی صفحات اینترنتی را در بر می گیرد و با »در توضیحات این پروژه تازه تعریف شده آمده است: 

ت، طراحی و اجرایی می شود. با اجرای توجه به گستره درخواست های متعدد کاربران مبنی بر دسترسی به صفحات و اطالعات علمی و تخصصی موجود در فضای اینترن

یدئو بر اساس نیاز مدل جدید، عالوه بر رفع نگرانی های صاحب نظران فرهنگی و دینی و نهادهای ذی ربط، محتوای موجود در صفحات اینترنتی شامل متن، عکس و و

این سامانه که به صورت هوشمند طراحی و اجرایی می شود امکان تفکیک،  واقعی طیف مخاطبان در الیه های مختلف دسته بندی و مدیریت می شود. با بهره گیری از

ه بر استفاده از ظرفیت ممیزی و پاالیش صفحات زیر مجموعه سایت های اینترنتی فراهم شده و این سایت ها به صورت کامل مسدود نمی شود. با اجرای این پروژه عالو

های نوین ارتباطی، انقالبی در مسیر صیانت فرهنگی و علمی و دانشگاهی کشور در راستای بومی سازی فناوریعلمی و دانش فنی شرکت های دانش بنیان و مراکز 

 «.اجتماعی فضای مجازی کشور صورت می گیرد

را « سری متوقف می شودفیلترینگ سرا»خبری با عنوان  خبرگزاری فارس 31دهد. در سال های گذشته نتیجه مشابه جالبی را به دست میاما گشتی در اخبار سال

بومی جامع  هایهای ورودی اینترنت کشور به دنبال ایجاد سامانهوزارت ارتباطات، به جای اعمال فیلترینگ در دروازه ICT مرکز تحقیقات»مبنی بر اینکه:  منتشر کرد

 «.پاالیش اینترنت است که بر پایه تحلیل محتوای وب، صفحات را پاالیش کند

سازی و پاالیش اینترنت برای انجام، برون های کاربردی و عملیاتی با هدف سالمای را با موضوع ارائه طرحاین پژوهشگاه به تازگی پروژه»مده است: آ 31در خبر سال 

ی و پاالیش اینترنت، خواسته تا سازهای کاربردی و عملیاتی با هدف سالمهای فعال در زمینه ارائه طرحها، مؤسسات و دانشگاهسپاری کرده است. این موسسه از شرکت

 .، به موسسه ارسال کنند31فروردین ماه  31پیشنهادهای خود را تا 

تواند سالمت اخالقی های غیراخالقی، میدر اطالعات توضیحی این فراخوان، آمده است: اگرچه اینترنت دارای فواید فراوانی است، اما آلودگی فضای اینترنت به سایت

 .های ویدئویی هستند که عموما با موازین اخالقی کشور اسالمی ما مغایرت شدید دارندها شامل متن، تصاویر و فایلاندازد؛ محتوی این سایت جامعه را به خطر

ه همراه داشته است؛ در شود، که خود مشکالت زیادی را بهای ورودی اینترنت کشور انجام میسازی اینترنت به صورت اعمال فیلترینگ در دروازهدر کشور ما بحث سالم

نامه پاالیش کشور به تفکیک های هر سازمان در نظامتوان انجام داد که فعالیتهای بسیاری را برای سامان بخشیدن به امر سالم سازی اینترنت میاین خصوص فعالیت

 .مشخص شده است

جع در خصوص رسیدگی به امر پاالیش است، پاالیش باید در سطح عرضه کنندگان ترین مرنامه مذکور که مصوب ستاد پاالیش کشور به عنوان عالیمطابق با نظام

 .خدمات دسترسی انجام پذیرد و یکی از وظایف تعریف شده برای موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات، بومی سازی محصوالت پاالیش است

در کشور، قصد دارد با فراهم آوردن شرایط مناسب برای متخصصین داخلی گامی موثر در خصوص سالم های پاالیش بومی بنا بر این این موسسه، با انگیزه ایجاد سامانه

 .سازی فضای وب و سامان بخشی به وضعیت کنونی پاالیش کشور بردارد

 «.ف این پروژه استایجاد یک سامانه بومی جامع پاالیش اینترنت که بر پایه تحلیل محتوای وب، اقدام به پاالیش صفحات کند، از جمله اهدا

 سخن آخر

الملل به نظر از هدف انتقال پاالیش از درگاه بین، صرف31طبق آنچه که تشریح شد، پژوهشگاه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات )مرکز مخابرات ایران( در سال 

 .یش صفحات اینترنت بر پایه تحلیل محتوا بوده استهای آن ایجاد سامانه پاالای را آغاز کرد که یکی از بخشکنندگان سرویس، پروژهسطح عرضه
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 13:13 - 1333آبان  2جمعه 

 لینک خبر | ایسنا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 اپراتور چهارمنگاهی به پرونده 

 رسد؟مگی به حقیقت می 21اینترنت 

مگابایتی در شرایطی که  21رویای دستیابی به اینترنت 

حداکثر سرعتی که یک کاربر برای اتصال به شبکه اینترنت 

 83گیگ است، از سال  128تجربه کند، تواند در ایران می

نت یک و با تشکیل کنسرسیوم اپراتور چهارم با نام ایرانیان

قدم به حقیقت نزدیک شد و این شرکت اکنون به صورت 

استان کشور  31انحصاری مجری طرح ایجاد فیبر نوری در 

 .است

گیگ است، از  128تواند در ایران تجربه کند، ه یک کاربر برای اتصال به شبکه اینترنت میمگابایتی در شرایطی که حداکثر سرعتی ک 21رویای دستیابی به اینترنت 

نت یک قدم به حقیقت نزدیک شد و این شرکت اکنون به صورت انحصاری مجری طرح ایجاد فیبر نوری در و با تشکیل کنسرسیوم اپراتور چهارم با نام ایرانیان 83سال 

 .استان کشور است 31

و با هدف ایجاد، توسعه و مدیریت شبکه ملی  83خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، کنسرسیوم ایرانیان نت یا همان اپراتور چهارم در اسفندماه سال  به گزارش

 .هوری تاسیس شدهای ارزش افزوده بر روی آن با دستور معاون اول رئیس جماطالعات از طریق افزایش سطح دسترسی خانگی به فیبر نوری و ارائه سرویس

رفت اما چهارمین اپراتور کشور بر خالف سه اپراتور اول دادند به کار مینت، واژه اپراتور تنها برای شرکتهایی که خدمات تلفن همراه ارائه میگیری ایرانیانتا زمان شکل

 .یش سرعت اینترنت اعالم شداش ایجاد فیبر نوری در راستای افزامربوط به خدمات تلفن همراه نبود بلکه ماموریت اصلی

 اصلی ماموریت *

سال و در سه فاز که به ترتیب مربوط  11طبق پروانه شرکت ایرانیان نت هدف نهایی از ایجاد فیبرهای نوری از سوی این شرکت آن است که اپراتور چهارم بتواند طی 

 .مگابیت بر ثانیه پشتیبانی کند 21)پورت( را با سرعت حداقل میلیون مشترک  11به دسترسی دولتی، شرکتی و درنهایت خانگی است، هشت تا 

استان خواهد بود که اولویت اجرای طرح بر اساس شهرهای دارای بیشترین جمعیت است. علت اعطای مجوز به این اپراتور آن بود که  31تعداد شهرهای تحت پوشش 

نشده در کشور وجود داشت، ورود فیبرهای نوری به طوری یک پارچه در تمام نقاط کشور باعث ایجاد  در فضایی که اینترنت و اینترانت به صورت غیر یکپارچه و طراحی

های مختلف کاربردی و تسریع در پیاده سازی مباحث مرتبط با دولت الکترونیک، اقتصاد الکترونیک، آموزش مجازی و غیره امکان فعال شدن و قابل استفاده شدن برنامه

 .آوردرا به وجود می

http://isna.ir/fa/news/93080200360/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-20-%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/93080200360/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-20-%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/hermes/isna1/isna1-93080200360.jpg
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درصد از سهام آن  81درصد از سهام این شرکت متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران و  21اپراتور چهارم به صورت یک شرکت سهامی خاص شروع به کار کرد که 

 .متعلق به بخش خصوصی و تعاونی است

و فناوری اطالعات تعلق دارد و شرکت گسترش الکترونیک سینا، شرکت بخش سهام دولتی ایرانیان نت به شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از وزارت ارتباطات 

امداران بخش گسترش الکترونیک، شرکت سرمایه گذاری فناوران توسعه ارتباطات پایوران و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت نیز سه

 .خصوصی و تعاونی اپراتور چهارم هستند

 ایرانیان نتمدیران عامل پروژه  ***

کت، فعالیت خود را در حسین شفیع به عنوان نخستین مدیر عامل شرکت ایرانیان نت و مجری اپراتور چهارم معرفی شد. علی حکیم جوادی نیز که به عنوان نماینده شر

 .ارتباطات نیز مشغول به کار بودبود، در زمان اعطای مجوز و شروع فعالیت رسمی اپراتور چهارم در مقام معاون وزیر  این شرکت آغاز کرده

طی حکمی از سوی حکیم جوادی، محمدعلی رحماندوست به عنوان سرپرست شرکت ایرانیان نت منصوب شد. در مراسم تودیع و معارفه مدیران  31اما در دیماه سال 

 این دولتی دارسهام نماینده عنوان به –رکت ارتباطات زیرساخت مدیرعامل ش -عامل سابق و جدید شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت، محمود خسروی 

از امیدواری کرد که فعالیتهای اجرایی ایرانیان نت با پشتکار مضاعف شروع شود تا اپراتور چهارم بتواند در زمان مقرر به ابر زمانی، محدودیتهای بر تأکید با شرکت

 .تعهدات خود عمل کند

بود که بار دیگر طی حکمی فوری علی حکیم جوادی به عنوان رییس هیات مدیره منصوب شد و محسن باقری چناری و اسداهلل همتی نیز  32در روزهای پایانی مهرماه 

 .به عنوان نمایندگان زیرساخت این شرکت انتخاب شدند

منصوب شد و به دوره « مجری شبکه فیبرنوری کشور»چهارم در اسفندماه همان سال باقری طی حکمی از سوی رییس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل جدید اپراتور 

 .دوست در این اپراتور پایان دادسرپرستی رحمان

 وضعیت متفاوت فیبر نوری تهران **

تان تهران در توضیح نت و شروع به کار این شرکت بود که قائم مقام مدیر عامل شرکت مخابرات اسدر همان روزهای واگذاری پروژه فیبر نوری به کنسرسیوم ایرانیان

 .شوند و فیبرنوری جایگزین آن می شودآوری است و کافوهای معمولی جمع میهای مسی در حال جمعتوسعه شبکه کابل با فیبر نوری، بیان کرد که کابل

شود و در حال حاضر در بیشتری از مردم رسیدگی میهای کمتری برای مخابرات خواهد داشت و یا با فیبرنوری نیاز ابراهیم یافتیان گفته بود: توسعه این شبکه هزینه

های بین استانی با شود و اکنون برخی شبکههای استان از فیبر نوری استفاده میهای دسترسی ارتباط بین مراکز مسیرهای پشتیبان و ارتباط بین شهرستانشبکه

 .و در اختیار ارتباطات زیرساخت استهای مسی هزینه کمتری را به دنبال دارد فیبرنوری است که نسبت به کابل

 .نتیجه مانده استمگی و پهنای باند بدون محدودیت آن بی 111با این حال هنوز خدمات فیبر نوری در اختیار کاربران خانگی قرار نگرفته است و وعده اینترنت 

 ثبت نشان زرد آبی ایرانیان نت ***

گذشت، ایرانیان نت نشان تجاری خود نتشار اخبار حاکی از ایجاد شرکتی برای راه اندازی فیبرهای نوری در کشور میو درحالیکه دو سال از ا 32در اردیبهشت ماه سال 

 .را در اداره ثبت عالئم تجاری به ثبت رساند

در این عالمت، آبی و زرد است که در آن  کار رفتههای بهطور شماتیک و تصویر سه مربع تشکیل شده و رنگها بهاین نشان از یک شکل اصلی طاق ضربی یا سقف خانه

ی صفات پایدار ارندهشکل طاق ضربی به رنگ آبی و سه مربع نشان، به رنگ زرد هستند. نشان تجاری ایرانیان نت به دلیل استفاده از شکل مربع و رنگ زرد در برد

 .ارتباطی در همه سرزمین، زادگاه، زاد بوم، شهر و کشور است

شدن را در شدن و برتروجو است و گرایش به رشد و توسعه، ممتازی نیروی یافتن و جستکنندهی خالقیت و تشدیددهندهستفاده از رنگ زرد، توسعهچنین به دلیل اهم

 .ماهیت خود دارد

 اخطار وزیر ارتباطات ***
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های اعالمی انتقاد کرده و گفت که در صورت پیش نرفتن بر اساس برنامهاز نحوه عملکرد اپراتور چهارم  -وزیر ارتباطات  -محمود واعظی  32در روزهای پایانی سال 

 .بحث اتصال خانگی به شبکه فیبر نوری را به بخش خصوصی خواهد سپرد

از  -مدیره ایرانیان نت رییس هیات  -نت باعث شد که علی حکیم جوادی ها به کنسرسیوم ایرانیاناین اعالم قطعی وزیر ارتباطات و انتقاد وی از ورود برخی غیر دولتی

ای نزدیک از مواهب دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فیبر نوری در وزارت ارتباطات درخواست فرجه بیشتری کند و این تصور که یک میلیون مشترک در آینده

 .واقع به تاخیر افتاد

گر توجه وی به مساله فیبر های خود دارد، انتقادات وزیر را نشانبرای راه اندازی زیرساختهای مختلف وی با اشاره به اینکه اپراتور فیبر نوری نیاز به حمایت از بخش

 .های وی در این زمینه برطرف خواهد شدنوری و ضرورت استفاده از این تکنولوژی دانست و وعده داد که به زودی نگرانی

بر بودن این طرح یابی به اهداف فاز اول طرح فیبر نوری به دلیل تخصصی بودن و سرمایهکه دست با اینکه رییس هیات مدیره ایرانیان نت به ظور واضح اعالم کرده است

برداری شود از جمله نکاتی است که درباره این اپراتور در زمان مقرر احتماال امکان پذیر نیست اما اینکه چه زمانی قرار است از فاز نخست طرح فیبر نوری در کشور بهره

 .ابهام بود ای ازدر هاله

 ها بر سر فیبر نوری و اپراتور چهارماختالف***

های مسی را مستلزم افزایش محتوای اگرچه فیبر نوری دارای مزایای بسیاری است اما منتقدانی نیز وجود دارند که هزینه کردن برای جایگزینی فیبر نوری با کابل

های قانونی در دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت، استفاده کامل از مزایای فیبر افراد با وجود محدودیتدانند و از سوی دیگر به عقیده این دیجیتالی در شبکه می

 .ها در دسترسی به پهنای باند باالستنیازمند برداشتن محدودیت 3Gنوری مانند 

گذاری کالنی است که اعتقاد دارد مخابرات تا به حال هزینه زیادی را سرمایهمنتقد دیگر ورود اپراتور چهارم به عرصه فیبر نوری، نایب رییس هیات مدیره مخابرات ایران 

های جدید فیبر نوری در شهر هزینه اضافه در را برروی شبکه فیبر نوری کرده است و تعریف دوباره فیبر نوری در این حوزه و فعالیت این اپراتوری برای کشیدن کابل

 .این زمینه است

توانند از سیستم فیبر نوری برای مکالمات صوتی بهره ببرنند اما گوید که تمامی اپراتورها از جمله مخابرات میمخابرات اما رگوالتوری می در پاسخ به این اعتراض

در این زمینه نیازمند  وزاستفاده از فیبر نوری برای امکانات اینترنتی و خدمات غیر از بحث مکالمات صوتی انحصارا در دست اپراتور چهارم خواهد بود و دریافت مج

 .هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است

 لزوم ورود چهارمین اپراتور به بازار ***

گیری اپراتور چهارم به منظر اجرای طرح فیبر نوری همچنان ادامه دارد و شرکت مخابرات معتقد است که توسعه شبکه فیبر نوری با اینکه اختالف نظرها بر سر شکل

های باید جایگزین کابلارا در اختیار شرکت مخابرات است و این شرکت تا به حال در بسیاری از شهرها شبکه فیبر نوری را گسترش داده است، اما اینکه فیبر نوری انحص

 .اندای است که از زمان تاسیس اپراتور چهارم کمابیش همه مسووالن به آن اذعان کردهمسی پرهزینه شود نکته

های باالتری برخوردار است و عالوه بر آن از مزایای دیگری همچون هزینه کمتر استفاده از تجهیزات فیبر نوری های مسی از سرعت انتقال دادهنسبت به کابل فیبر نوری

یگنال، مصرف پایین برق غیر اشتعال زا های مسی، نازکتر بودن فیبرهای نوری، ظرفیت باال برای به منظور ارسال میزان بیشتر اطالعات، تضعیف ناچیز سنسبت به کابل

های پرهزینه مسی بیشتر حس شود ضرورت جایگزینی این فیبرها به جای کابلهای دیگر فیبرهای نوری باعث میبودن، وزن سبک، انعطاف پذیری و بسیاری از ویژگی

 .شود

االجرا شدن پروانه ایرانیان نت با الزم 31شود در سال نامیده می fibre to the home یا FTTH اتصال به پهنای باند از طریق فیبر نوری به منازل یا آنچه که

 .برداری برسانندسازی کرده و به بهرهماه به این اپراتور فرصت داده شد که طرح فیبر نوری را پیاده 18برعهده این کنسرسیوم گذاشته شد و به مدت 

است که تا دی ماه سال جاری در هفت شهر فیبر نوری را گسترش داده و به یک میلیون مشترک دسترسی حداقل  بر اساس قرارداد صورت گرفته، اپراتور چهارم موظف

 .مگابایت بر ثانیه به شبکه اطالعات را ارائه دهد 21
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یشتر را به حقیقت نزدیک تر کرده است اکنون اندازی نسل سوم ارتباطی در سه اپراتور اول کشور رویای دستیابی اینترنت پرسرعت و پهنای باند ببا توجه به اینکه راه

. اجرای صحیح و به هنگام طرح کاربران اینترنت خانگی نیز انتظار دارند در این زمینه تحرکاتی به وجود بیاید و اینترنت خانگی از قافله افزایش پهنای باند جا نماند

 .ای به آن داشته باشدتوجه ویژه ای است که اپراتور چهارم بایدفیبرنوری در کشور در حال حاضر نکته

 گامهای اولیه ایرانیان نت در بازار اینترنتی ***

ی اول ایجاد شبکه اینترنتی از طریق فیبر نوری در هفت شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، که مرحلهبا اشاره به این -مدیر عامل ایرانیان نت  -محسن باقری چناری 

ی عملیاتی دو برداری از آن در یک برنامههای شبکه فیبر نوری در این شهرها شکل گرفته است و بهرهداری خواهد رسید، اظهار کرد: زیرشاخهبرقم، کرج و تبریز به بهره

 .بینی شده استساله از سوی شرکت ایرانیان نت پیش

برداری کامل خواهد رسید، افزود: تبریز، مشهد و کرج تا پایان سال جاری به بهره های نوری در چهار شهر تهران،برداری از فیبری اول بهرهکه مرحلهوی با اشاره به این

 .پروژه فیبر نوری در کرج تقریبا تکمیل شده است و در مرحله اولیه خدمات فیبر نوری در اختیار بخش دولتی قرار خواهد گرفت

های مختلف اینترنتی شامل متن، عکس و ویدئو بر اساس نیاز مخاطبان در الیه محتوای موجود در صفحات»در اهداف پروژه تعریف شده جدید نیز آمده است: 

 «.ها به صورت کامل مسدود نشوندشود که سایتهای اینترنتی فراهم میشود. امکان تفکیک، ممیزی و پاالیش صفحات زیر مجموعه سایتبندی میدسته

 .دهدفیلترینگ سراسری فعلی را کاهش می وجه مشترک هر دو پروژه پاالیش طبق محتوا است که اشکاالت

ای هایی در نظر گرفته شده است، بهتر است ابتدا نتیجه پروژه قبلی که مرکز مخابرات ایران آغاز کرده بود و بودجهاکنون که این پروژه بازتعریف شده و برای آن هزینه

 .بعد شاهد بازتعریف این پروژه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و یک مجموعه دیگر نباشیم که برای آن صرف شده، مشخص شود تا دو سال و با فراموشی در گذر زمان،
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  11:13 - 1333مهر  31چهارشنبه 

 لینک خبر | فارس: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

اجرای سامانه هوشمند پاالیش فاز اول 

 های اجتماعی آغاز شدشبکه

های اجتماعی با فاز اول اجرای سامانه هوشمند پاالیش شبکه

امضای تفاهم نامه بین شرکت ارتباطات زیرساخت و 

 .پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات کلید خورد

خبرگزاری فارس، طی مراسمی با حضور مسئوالن شرکت ارتباطات زیرساخت و  به گزارش

 .پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تفاهم نامه طراحی مدل جدید پاالیش هوشمند شبکه های مجازی امضاء شد

مدل مفهومی پاالیش هوشمند در کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی به منظور توسعه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی این تفاهم نامه پس از طرح و تصویب  

 .بر اساس اصول و ضوابط فرهنگی و اجتماعی کشور به مرحله اجراء در آمده است

و فناوری اطالعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان مرجع  در این تفاهم نامه که بین شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از وزارت ارتباطات

به بهره  1334داد سال پژوهشی و علمی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات منعقد می شود مقرر شده است که فاز اول سامانه پاالیش هوشمند فضای مجازی تا پایان خر

 .برداری برسد

ارض مدل سلبی موجود که انسداد عمومی صفحات اینترنتی را در بر می گیرد و با توجه به گستره درخواست های متعدد کاربران مبنی این پروژه برای حداقل سازی عو

 .بر دسترسی به صفحات و اطالعات علمی و تخصصی موجود در فضای اینترنت، طراحی و اجرایی می شود

ان فرهنگی و دینی و نهادهای ذی ربط، محتوای موجود در صفحات اینترنتی شامل متن، عکس و ویدئو بر با اجرای مدل جدید، عالوه بر رفع نگرانی های صاحب نظر

 .اساس نیاز واقعی طیف مخاطبان در الیه های مختلف دسته بندی و مدیریت می شود

یش صفحات زیر مجموعه سایت های اینترنتی فراهم شده و با بهره گیری از این سامانه که به صورت هوشمند طراحی و اجرایی می شود امکان تفکیک، ممیزی و پاال

 .این سایت ها به صورت کامل مسدود نمی شود

 بومی راستای در کشور دانشگاهی و علمی مراکز و بنیان دانش های شرکت فنی دانش و علمی ظرفیت از استفاده بر عالوه پروژه این شدن اجرایی با  الزم به ذکر است

 .و اجتماعی فضای مجازی کشور صورت می گیرد فرهنگی صیانت مسیر در انقالبی ارتباطی، نوین های فناوری سازی

 

  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930730000344
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930730000344
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 11:11 - 1333مهر  23شنبه سه

 لینک خبر | آناالیزتیآی: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 IT ادغام شوراهای عالی اشکاالت حقوقی

( قانون اختیارات وزارت ارتباطات و ادغام شورای عالی فناوری اطالعات به طرح اصالح اختیارات وزارت 4های مجلس پیشنهاد کرد طرح حذف ماده )مرکز پژوهش

 .ابدریزی اجرایی تقلیل یکنندگی و برنامهصرفاً به هماهنگ IT ارتباطات تغییر کند و وظایف شورای عالی

طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای »های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی اظهارنظر کارشناسی خود را درباره دفتر فناوری

 .منتشر کرده است« ( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات4عالی فضای مجازی و حذف ماده )

بر اساس حکم خردمندانه مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکزی برای  17/12/1331گزارش آمده است: شورای عالی فضای مجازی در تاریخ  در این

ثر قانونی داده گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تشکیل شد و بر اساس همین حکم نیز مقرر شده است که به کلیه مصوبات آن ترتیب اسیاستگذاری، تصمیم

کاری در عرصه های عرصه سیاستگذاری فضای مجازی باید به صورت متمرکز انجام شود و از موازیشود. بر اساس حکم رهبر معظم انقالب اسالمی کلیه فعالیت

وانین قبلی، سیاستگذاری در عرصه فناوری گیری اجتناب شود، الزمه این امر اصالح وظایف و تکالیف شوراهایی است که پیش از این طبق قسیاستگذاری و تصمیم

دادند. چهار شورا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در عرصه سیاستگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات وظیفه اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی انجام می

 :قانونی داشتند که عبارتند از

 شورای عالی فناوری اطالعات -1

 فورماتیکشورای عالی ان -2

 رسانیشورای عالی اطالع -3

 )شورای افتا )امنیت فضای تبادل اطالعات -4

انقالب، شورای عالی از بین شوراهای ذکر شده تنها شورای عالی فناوری اطالعات بر اساس مصوبه قانونی مجلس تشکیل شده و بقیه شوراها بر اساس مصوبات شورای 

 .اندهانقالب فرهنگی و هیأت وزیران تشکیل شد

 هدف از الیحه

طالعات و ارتباطات در بر اساس آنچه در مقدمه اشاره شد با توجه به تشکیل شورای عالی فضای مجازی، طرح قانونی حاضر درصدد است با ادغام شورای عالی فناوری ا

 .کاری در عرصه سیاستگذاری فضای مجازی جلوگیری کندشورای عالی فضای مجازی از تفریق و موازی

 قه قانونی شورای عالی فناوری اطالعاتساب

مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است و به منظور  1382( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب 4این شورا بر اساس ماده )

های کاربردی در قلمرو فناوری اطالعات و بلندمدت برای توسعه پژوهشمدت و های میانسیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطالعات، تدوین برنامه

 .های مختلف تشکیل شده استهمچنین گسترش کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور و برنامه توسعه بخش

به تصویب هیأت وزیران رسیده است. همچنین بر طبق  14/6/1383( قانون مذکور به آن اشاره شده است در تاریخ 4اساسنامه این شورا بر اساس تکلیفی که در ماده )

های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید ریاست محترم جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری همین ماده قانونی، تصمیمات شورا با رعایت سیاست

ده وزیر خواهد بود. ترکیب اعضای این شورا بر اساس اساسنامه، درون دولتی است و شامل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عه گردد و مسئولیتاطالعات ابالغ می

ریزی و نظارت راهبردی جمهور )رئیس شورای عالی(، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامهرئیس

http://itanalyze.com/news/2014/10/21/26272.php
http://itanalyze.com/news/2014/10/21/26272.php
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شتیبانی، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به همراه سه نفر از متخصصان فناوری ریاست جمهوری، وزیر دفاع و پ

 .جمهور استاطالعات از بخش دولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و حکم رئیس

 اشکاالت حقوقی مطرح

قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(، تمامی وظایف، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و ( »4حذف ماده ) بر اساس طرح پیشنهادی عالوه بر

 .شودمنتقل می« شورای عالی فضای مجازی»به « شورای عالی فناوری اطالعات»ای بودجه

تشکیل شده  17/12/1331بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ « لی فضای مجازیشورای عا»مسئله مهمی که در خصوص این امر وجود دارد این است که 

شود و الزم است به تمامی مصوبات آن ترتیب اثر جمهور تشکیل میشورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس»... است. به موجب این فرمان 

 «...قانونی داده شود

اند. لذا هرگونه تغییر در وظایف و کارکرد این ان مزبور اعضای حقوقی و حقیقی این شورا و وظایف و اهداف شورای مزبور مورد تصریح واقع شدههمچنین مطابق فرم

شود و این امر صرفا شورا )شورای عالی فضای مجازی( منجر به اصالح و نقض حکم رهبری شده و خالف موازین شرع و مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی تلقی می

 .باشددر صالحیت مقام معظم رهبری می

اند را خالف موازین شرع و شورای نگهبان نیز مکررا در نظریات خود سلب یا اضافه نمودن وظایفی از سوی مجلس به نهادهایی که به موجب فرمان رهبری تشکیل شده

 .مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی دانسته است

چون « الیحه اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( »2ماده )« ب»جزء « 11»مونه شورای نگهبان در اظهارنظر خود نسبت به بند به عنوان ن

یر اصل پنجاه و هفتم گردد از این جهت خالف موازین شرع و مغاها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که زیر نظر فرماندهی معظم کل قوا است، میشامل دانشگاه

مغایر اصل پنجاه و قانون اساسی شناخته است. یا در خصوص مواد متعددی از این الیحه که معارض با وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی است خالف موازین شرع و 

 (شورای نگهبان 3/3/1381مورخ  81/ 31/ 1343هفتم قانون اساسی شناخته شده است )نظریه شماره 

های آن مشخص شده است از سوی نهاد و مرجعی ن ماهیت اضافه نمودن وظایف و امور دیگر به نهادی که از سوی مقام معظم رهبری ایجاد و وظایف و مأموریتبنابرای

 .دیگر به جز شخص مقام معظم رهبری واجد ایراد است

 گیری و پیشنهادنتیجه

ف این دو شورا تا چه حد با یکدیگر همپوشانی دارند، به دلیل اینکه منجر به اضافه نمودن وظایف و اموری به با توجه به اشکاالت حقوقی طرح، صرف نظر از اینکه وظای

گردد، طرح در شکل فعلی خالف موازین های آن مشخص شده است، میشورای عالی فضای مجازی که به موجب حکم مقام معظم رهبری ایجاد و وظایف و مأموریت

های ناشی از همپوشانی وظایف شورای عالی فناوری اطالعات با شورای جاه و هفتم قانون اساسی است. برای رفع مغایرت و همچنین رفع چالششرع و مغایر با اصل پن

جنبه هماهنگی  و صرفا عالی فضای مجازی، با توجه به اینکه برخی از اهدافی که شورای عالی فناوری اطالعات بر مبنای آن تشکیل شده است جنبه سیاستگذاری ندارد

های اصلی اجرایی، در حوزه دولت الکترونیک و کاربردهای الکترونیک است؛ پیشنهاد اجرایی بین دستگاه های اجرایی در درون قوه مجریه را دارد، که یکی از فعالیت

م شورای عالی فناوری اطالعات و ارتباطات به طرح اصالح ( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ادغا4شود طرح از موضوع حذف ماده )می

ریزی اجرایی تقلیل یابد تا هم کنندگی و برنامهقانون و اختیارات در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تغییر یابد. وظایف شورای عالی فناوری اطالعات صرفا به هماهنگ

کننده اجرایی در موضوع توسعه کاربردهیا الکترونیکی و دولت الکترونیکی در ریز و هماهنگهم خال یک برنامه های موجود جلوگیری وهای ناشی از همپوشانیاز چالش

رات، این اصالحات باید در سطح کشور به وجود نیاید. بالطبع تغییراتی در اساسنامه شورای عالی فناوری اطالعات نیز الزم است که پس از اصالح قانون وظایف و اختیا

های سیاستگذاری و راهبری در عرصه فضای مجازی الزم است امه آنها لحاظ شده و به تصویب مرجع قانونی برسد. البته الزم به ذکر است که در جهت رفع چالشاساسن

تشکیل شورای عالی فضای برخی دیگر از مفاد متعارض با اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و سایر احکام مرتبط مانند پیوست حکم مقام معظم رهبری در خصوص 

 .های دیگر در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وجود دارند، مورد بازنگری قرار گیرندمجازی که در اساسنامه برخی دستگاه
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 11:33 - 1333مهر  23شنبه سه

 لینک خبر | ایسنا: منبع

 گفت وگو: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 ی فیلترینگنظر دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره

خاطر دبیر شورای عالی فضای مجازی 

نشان کرد: در حوزه دسترسی و استفاده از 

مند بودن و زیرپا اینترنت تاکید ما بر قانون

 .نگذاشتن هنجارهای جامعه است

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: در حوزه دسترسی و 

مند بودن و زیرپا نگذاشتن استفاده از اینترنت تاکید ما بر قانون

 .هنجارهای جامعه است

وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به سوالی حمدحسن انتظاری در گفتم

های گذشته های متعددی که طی ماهکه با توجه به بحثمبنی بر این

مند ر قانونهای مختلف مطرح شده در نهایت رویکرد شورای عالی فضای مجازی از چه قرار است، اظهار کرد: تاکید ما بی سرعت اینترنت و فیلترینگ شبکهدر زمینه

 .بودن است به نحوی که آنچه که در جامعه به عنوان هنجار پذیرفته شده در این فضا هم باید مورد توجه قرار گیرد

خواهیم توان گفت که فضای مجازی هم مانند زندگی واقعی ماست و بنابراین الزم است همان طور که در زندگی معمول خود میانتظاری ادامه داد: درواقع به نوعی می

 .مند باشند و بهترین استفاده را از زندگی ببرند، در فضای مجازی هم همین گونه استمردم از حداکثر استفاده، آسایش و رفاه بهره

و الزم است تا قبل است دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه با اشاره به سرعت باالی رشد تکنولوژی گفت: فضای مجازی با سرعت باالیی در حال ورود به زندگی م

تر صحبت کنیم باید گفت که ها خیلی با این موضوع همراه نیستند، اما اگر بخواهیم سادهی آن کرده باشیم. اکنون برخی دستگاهاز ورود این تکنولوژی فکری درباره

گوید و در نهایت به نفع مردم است که در این فضا قانون وجود  گیری در این زمینه در شورای عالی انجام می شود و در جلسات شورا هر فرد نظرات خود را میتصمیم

 .داشته باشد

و این طور به نظر وی در ادامه در پاسخ به این مطلب که با وجود گذشت حدود دو سال این شورا درباره موضوعاتی مانند پیوست فرهنگی هنوز به نتیجه نرسیده 

طور که اشاره شد سرعت ورود و رشد تکنولوژی بسیار باالست و نولوژیهای جدید منطبق نیست، توضیح داد: همانگیری آن با سرعت ورود تکرسد که سرعت تصمیممی

 .ییرات همگام باشددر واقع تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که این شورا به طور ماهانه تشکیل جلسه بدهد نیز برهمین اساس است که تصمیمات شورا با تغ

ایم و برای بقیه موارد نیز آمادگی داریم که با همان سرعت ورود تکنولوژی مسائل مربوط به ما اتفاقا پیوست فرهنگی را در کمیسیون محتوا تدوین کردهوی ادامه داد: 

برداری خوب و مناسب از به بهره ترآنها را در شورا حل و فصل کنیم. اما این شورای راهبردی که اصوال یک ظرفیت فوق العاده و هوشمندانه است تا مردم هرچه سریع

 .فضای مجازی برسند و ما نیز امیدواریم این شورا کار خود را متناسب با ماموریت هایی که دارد انجام دهد

این حال مردم از این  های اجتماعی موبایلی تدوین نشده اما باانتظاری در ادامه در پاسخ به این سوال که درحال حاضر قوانین مد نظر شورای عالی در زمینه شبکه

سات شورای عالی فضای ها بهره می گیرند و از نظر اقتصادی نیز استفاده از این نرم افزارها برای آنها مقرون به صرفه است، اظهار کرد: این موضوع باید در جلشبکه

http://isna.ir/fa/news/93072916113/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://isna.ir/fa/news/93072916113/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://sahebkhabar.ir/hermes/isna1/isna1-93072916113.jpg
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سیونهای مربوطه برای طرح در شورای عالی آماده شده و بحث ما نظام های جامع قرار گیرد. پیشنهادات ما در دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی و کمیمجازی مورد بحث

 .فضای مجازی سالم و مطلوب است

ها و های ایجابی مختلفی هم داریم که آنها هم درجهت رفع نگرانیشود اما ما بحثوی ادامه داد: در این میان فیلترینگ یکی از ابعاد است که بعد سلبی محسوب می

های ایجابی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و اولویت دارند، بر همین و مساعد مورد توجه قرار گیرد. یعنی فقط فیلترینگ نیست و حتی بحثایجاد فضای مناسب 

عالی فضای مجازی رای اساس باید مجموعه این موضوعات کنار یکدیگر دیده شوند. به هرحال پیشنهادات ما در این زمینه آماده است و ما در انتظار تشکیل جلسه شو

 .هستیم
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 ش13:33 - 1333مهر  23چهارشنبه 

 لینک خبر | رجا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 نامه مدرسه معصومیه )س( به وزیر ارتباطات

 !ندارند نگران نوجوانان، جوانان و فرزندان این ملت باشند؟ چرا به هشدارهای این دلسوزان توجه نکرده اید؟وزیر محترم! آیا دلسوزان و خانواده ها، حق 

مجازی اعتراض خود را به گزارش شبکه اطالع رسانی دانا، بسیج مدرسه علمیه معصومیه در نامه ای سرگشاده، نسبت به اقدامات اخیر وزیر ارتباطات در حوزه فضای 

یگاه مه ورودی های حوزه علمیه معصومیه )س( دانشجویان دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاهها می باشند و در پیشاپیش این معترضین، پابیان کرد. ه

 :تخصصی فضای مجازی بسیج حوزه علمیه معصومیه قرار دارد؛ متن نامه به این شرح است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

از سالح و موشک و از بمب اتم بیشتر است. روزبه روز هم دارند این  های عظیم اطالع رسانی، اینترنتی و ...ها و هنرها و این شبکه تلویزیون ها و امروز، تاثیر رسانه»

 .مدظله العالی -امام خامنه ای«. میدان را گسترش می دهند

 

 وزیر محترم ارتباطات و فناوری ارتباطات جناب آقای واعظی

 مبا سالم و احترا

  

های گزاف برای گسترش و نقل و انتقال به مستعمرات خویش ندارد، چرا که انقالب ها و صرف کردن هزینهامروزه دیگر استعمار، نیازی به درنوردیدن دریاها و اقیانوس

دی است که نه برای استعمار خاکها بلکه برای های نوین خیر مقدم گفت و اکنون پاگشای نسل جدی صنعتی در غرب با ابزارهای دستی خداحافظی کرد و به تکنولوژی

گرفته است و دنیای  استثمار مغز ها و اندیشه هاست که خود حیله ای است از جانب شیطان بزرگ. ماهیت و خوی استعمار گری اکنون دیگر رنگ و لعاب علمی به خود

های اجتماعی ای و صنعت فساد و فحشا و توسعه شبکههای مستهجن ماهواره خش برنامهکند، امروز با پکرد آفتاب در سرزمینش غروب نمیاستعمار که دیروز ادعا می

کند. با این تفاوت که این سلطه بس شوم تر از روش استعمار سنتی است چرا که نظیر فیسبوک و تویئیتر و یوتیوب و ... هنوز هم این ادعا را در گوش جهانیان نجوا می

 .های مادی و معنوی آنان تسلط دارد ه تنها بر خاک آنان بلکه بر تمام ثروتبا بدست گرفتن اندیشه افراد ن

پاسخ نماند و در برخی از کشورها با روشن شدن ابعاد پیچیده امنیتی و مادی، با موانع جدی و مقاومت ی نوین استعماری چندان هم در مجامع جهانی بیهجمه 

های ارتباطی داخلی و ها و شبکهی شوم، تأسیس زیرساختشورها به این نتیجه رسیدند که تنها راه مقابله با این سوءاستفادهها روبرو شد. تا آنجا که این کها و ملتدولت

اقدام  یزه کافی برای اینملی است و این نتیجه و راهکار، پاسخی به طراحان سبک نوین استعمار بود. و در بعضی کشورها تنها همین جنبه مادی و پیشرفت ارتباطی انگ

این نکته و راهکار آن  بوده است. این در حالی است که در کشور ما نیز متخصصین دلسوز این حیطه بیکار ننشسته و بسیار سریع و هوشمندانه ،از چندین سال قبل به

ربط انتقال دادند و تا حد قانع کردن انه به مسئولین ذیرفت از این توطئه را نیز طراحی کرده و آفات این معضل بزرگ را به صورتی کامالً هوشیاریافته و راه بروندست

ات که مسئولیت اجرای مسئولین مربوطه برای گنجاندن این راهکار به صورت قانون در برنامه پنچم توسعه پیش رفتند. حال دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالع

(که بیش تر از آنکه خدمتی به مردم -فروشد!بخوانید می-کند)در اقدامی غیرقانونی مجوزی صادر میقانون و پیشرفت و تهیه زیرساخت اینترنت ملی را بر عهده دارد 

بار به وابستگی است. از طرف دیگر طبق قانون باشد راهی است هموار برای هرزه پراکنی های دشمن و بیش از اینکه اهرمی برای پیشرفت کشور باشد، بازگشتی ذلت

ی مجازی شورای عالی مجازی است و طبق بیان دبیر این شورا، مجوزی در خصوص ارائه نسل سوم و چهارم اینترنت صادر نگردیده است. گیری در فضامرجع تصمیم

 !سوال این است که جناب آقای وزیر! با کدامین مجوز اقدام به اجرای نسل سه و چهار فرمودید؟

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=207650
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=207650
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های خویش سندی ارائه دهد همین بس که پیمانکار سابق سازمان جاسوسی سیا در افشاگرینی! رخ میدر تبیین و تحلیل اتفاقاتی که در پس پرده این دهکده جها

میلیون مکالمه تلفنی بوده است. آیا این اخبار 711میلیارد و  1میلیارد داده اطالعاتی و  14نمود که طبق آن حجم جاسوسی آمریکا از کاربران ایرانی تنها در یک ماه، 

ای برای این معضل امنیتی نیست؟! آیا راهی برای جلوگیری از این تجاوز نامرئی دشمن در پیش روی شما نیست؟! چگونه به جای اینکه چاره-عاتیی اطالیک زلزله

 شود؟مطرح شود، راه تجاوز دشمن هموارتر می

متحده آمریکا که طرّاح اصلی آن نیز بوده است، با تزریق افکار ضد های غرب قرارگرفته و حتی در کشور ایاالتاینترنت یکی از ابزارهایی است که در خدمت سیاست 

ور حد و حصر در این فضا، بنیان های خانواده دچار فروپاشی عظیمی شده تا آنجا که دیگر اثری از خانواده وجود ندارد! بنابراین در همین کشاخالقی و بی بند و باری بی

ها از معایب و مضرات اینترنت، بسترهایی را تحت عنوان اینترنت کودکان، اینترنت سبز یا اینترنت خانواده و خانواده و بسیاری از کشورهای دیگر برای حفظ کودکان

عات و عدم اند. در همین راستا مراجع عظام تقلید، علما، اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره در امور تربیت و خانواده، آسیب های مدیریت نکردن اطالفراهم کرده

 -شود، دامنه کاربران آن از جوانان و نوجوانان حتی به کودکان نیز کشیده می4و  3که با ارائه اینترنت نسل -بسترسازی برای حضور کاربران میلیونی فضای مجازی را 

زندان این ملت باشند؟! چرا به این هشدارهای دلسوزانه های جوانان و نوجوانان حق ندارند نگران فر اند. حال سؤال اینجاست که این دلسوزان و خانوادهبارها گوشزد کرده

امسال سال اقتصاد  -مدظله العالی-ای اید و بدون بسترسازی مناسب، دست به اقدام عجوالنه زدید؟! مگر به فرموده امام امت حضرت آیت اهلل العظمی خامنهتوجه نکرده

 ی نیست؟فرهنگ خودکشی یک این آیا آوردید؟ در اجرا به را راهبرد این گونه این آیا نشد؟ اعالم و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 

باشد که عات میطبق نظر کارشناسان داخلی و خارجی و همچنین تجربه کشورهای پیشگام در عرصه فناوری اطالعات، بهترین پاسخ به این نیازها، شبکه ملی اطال 

ای جدی در تر آن توسط دولت هموار نموده است. چرا ارادهتوسعه صورت پذیرفته و راه را برای اجرای هرچه بهتر و سریعبحمدهلل تدارکات قانونی آن نیز در برنامه پنجم 

ه امکان مند گردند؟! از طرفی با احداث این پروژاجرای این سند باالدستی، وجود ندارد تا مردم از اینترنت ارزان، امن و با سرعتی بسیار باالتر از اینترنت فعلی بهره

 ای مانع از انجام این پروژه شده است؟گیرد. چه انگیزهاشتغال چند صد هزار نفری و جلوگیری از خروج ارز صورت می

ات های کشور بسیار بیش از سطح موجود در ارائه خدم سرعت و قیمت و کیفیت اینترنت به تصریح کارشناسان باتجربه و دلسوز، در شأن ملت ایران نیست و توانایی 

های چند صد برابری نسبت به اینترنت دیگر کشورها و سرعتی  شود، اینترنتی است با قیمتاینترنتی است. اینترنتی که هم اکنون به کاربران آن در داخل کشور ارائه می

گیرد. حال ید بیش از پیش از خارج و واردات صورت نمیی وابستگی و خردانیم پیشرفت با توسعهدهد. و نیک میآور که وقت بسیاری از کاربران خود را به هدر میمالل

های بعدی ارتباطات به دست دیگران بود تا در صورت امکان! آن را بدون در نظر گرفتن  ی نسلتوان وابسته بود؟آیا باید همواره منتظر توسعهسوال این است تاکی می

ها برای اجرای این طرح آماده شود و به تالش برای و به کشور وارد کرد؟ چرا به جای اینکه زیرساخت تبعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی از بیگانگان خرید

به اسم پیشرفت بسنده  پیشرفت در این حوزه با اعتماد به نسل جوان و متعهد و متخصص و اجرای قانون اقدام شود، به خرید پهنای باند و توزیع آن در داخل کشور،

کنیم در نتیجه باید نگران وابستگی به ی همسایگان تهیه میحالی است که کشور در اینترنت تحریم بوده و هست و باالجبار پهنای باند را به واسطهشده است؟! این در 

های  ذف هویت ایرانی سایتها از حبود که زمزمهir. چندین کشور همسایه نیز بود و از طرفی هم به دلیل همین واردات و وابستگی به دشمن! باید نگران حذف دامین

شود. باید بدانیم اسالم عزیز نه تنها پیشرفت را جایز می داند بلکه آن را بر مسلمین واجب کرده است، و آنچه در اسالم مذموم شمرده کشور، توسط آمریکا شنیده می

     .ها و وابستگی به بیگانگان است می شود عقب افتادگی در این فناوری

های گوناگون وابستگی را قطع کنیم موفق شدیم و توفیقمان خار چشم دشمنان گردید .اراده کردیم تا مستقل شویم در کوتاه سخن آنکه هرگاه اراده کردیم تا در عرصه 

 نباشیم علم خریدار ، اراده کردیم که سال قهرمانانه مقابل صدام ملعون و همه اعوانش ایستادیم 8جشن استقالل گرفتیم، اراده کردیم عزیز باشیم  37بهمن  22

درصد  21شان را به سخره بگیریم اورانیوم با غنای ی مستانهاند اراده کردیم کام امریکا و غربیان را تلخ کنیم و قهقههدنیا شده زبانزد ایرانی متخصصین که هاست،سال

 قالب  در های مختلف دیگر. حال وقتش رسیده تا اراده کنیم ام نهادیم و همچنین است در عرصهتولید کردیم و اراده کردیم آسمان را بشکافیم و توانستیم و به فضا گ

 در ایران مسلمان ملت حق به مطالبه این پیگیری در بسیجی طلبه که حاشا و توانیممی اهلل شاء ان و باشیم داشته را ملی اینترنت از پیشرفته نوعی اطالعات، ملی شبکه

ای، ی اربابان صهیونیست رسانههای وارداتی دست چندم آمریکا در فضای مجازی رضایت دهد و آینده فضای مجازی را به اراده نسخه به و بنشیند عقب پیشرفت مسیر

 وا گذارد.ان شاء اهلل و بعون اهلل تعالی
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 13:33 - 1333مهر  26شنبه 

 لینک خبر | الف: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 در باب یک نهاد نیمه تعطیل

 وقتی دولت ها شورای عالی فضای مجازی را تحمل نمی کنند

مرکز ملی »و رئیس جمهور وقت به عنوان رئیس این شورا مسئول تشکیل تشکیل شد « شورای عالی فضای مجازی»بود که با فرمان رهبری  1331اسفندماه سال 

ز و برای نظارت کامل و دقیق و استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدهای فضای مجازی شد. از آن سال تاکنون شورای عالی انقالب فرهنگی فرا« فضای مجازی

  .ن شورا به چشم می آید این است که عملکرد آن همواره تحت تاثیر نوع رابطه اش با دولت بوده استفرودهای زیادی داشته؛ اما مهمترین نکته ای که درباره ای

را از آنجایی شروع شد این روزها خبر اختالفات شورای عالی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و رئیس جمهور به یکی از اخبار داغ محافل خبری تبدیل شده است. ماج

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به عدم برگزاری جلسات این شورا معترض شد و از روسای قوا هم به خاطر عدم اقدام برای تشکیل که احمد سالک، رئیس 

  .این جلسات طبق آئین نامه به جای رئیس جمهور گله کرد

بود. اما آنچه این میان دیده شد فقط پاس کاری مقصر بین این دو و بهانه حاال نوبت پاسخگویی دبیر شورا و وزیر ارتباطات به عنوان سرپرست دبیرخانه، به افکارعمومی 

ماهه بود. پاسخ اول از سمت محمود واعظی وزیر ارتباطات داده شد. او گفت که رئیس جمهور خواستار تغییراتی در دستور جلسه شورا شده؛ 4تراشی برای این تاخیر 

در یکی از معدود جلسات شورا توسط حسن روحانی به  32درمقابل محمدحسن انتظاری هم که در بهمن ماه  .ده استولی شورا تاکنون برای این تغییرات اقدامی نکر

رات پیشنهادی دبیری شورای عالی فضای مجازی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی منصوب شده بود، مدعی است که طبق نظر رئیس جمهور باید محتوای یکی از دستو

تر باطات و فناوری تهیه و به دبیرخانه شورا فرستاده شود. ضمن اینکه تاکنون هیچ دستوری از طرف وزیر دراین باره به آنان نرسیده است، دفوی از طرف وزارت ارت

قرار بود طبق نظر  این تمام ماجرای شورایی است که .ریاست جمهوری نیز درباره ارسال این دستور و یا تعیین زمان برای تشکیل جلسات با شورا صحبتی نداشته است

هینه و موثر از این رهبری ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و در کشاکش ورود انواع تکنولوژی های مجازی به کشور و سرعت باالی همه گیر شدن آن، برای استفاده ب

است؟ و یا باید پذیرفت که علت دیگری درکار است و شورای پدیده تصمیم های قاعده مند بگیرد. اما آیا دلیل اصلی این اختالفات تنها ابالغ نشدن یک دستورالعمل 

 عالی فضای مجازی دولت یازدهم هم دارد به سرنوشت این شورا در دولت دهم گرفتار می شود؟

تمام قد دولت دهم شروع کرد و در دولت قبلی شورا به دلیل نزدیکی مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورا با محمود احمدی نژاد در ابتدا کار خود را با جدیت و حمایت 

ظارتش زیر نظر حتی اساسنامه ای تصویب شد که شورای عالی فضای مجازی به لحاظ مالی تحت نظر سازمان بازرسی نبوده و به عنوان یک نهاد مستقل بودجه و ن

  .بالغ نامه های اخوان به بهانه مصوب شورا نبودن امتناع می کردخودش باشد. اما این رابطه بعدها تیره شد و اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که احمدی نژاد از ا

ز شش ماه از روی کارآمدن اما با روی کار آمدن دولت یازدهم خیلی زود دوران دبیری اخوان به پایان رسید و این شورا مدتی را با سرپرست پیش رفت. و نهایتا بعد ا

تدا به دلیل رابطه خوبی که با واعظی داشت به دبیری شورا انتخاب شد اما طولی نکشید که گفته شد بودجه شورا از دولت باالخره شورا صاحب دبیر شد. انتظاری نیز اب

را به شورای عالی فضای مجازی اختصاص دهد و برای اولین بار  33میلیارد تومان از بودجه  111طرف وزارت تامین نمی شود و انتظاری با نفوذ خود در مجلس توانست 

ا برای تامین حقوق ورا را واجد بودجه اختصاصی کند و البته آتش اختالف با وزیر ارتباطات و فناوری را هم شعله ورتر! تا جایی که اکنون شنیده می شود شوراین ش

  .ضور خود را هم نمی دهدکارمندان هم خود نیز مشکل دارد و در این بین روحانی نه تنها خود در جلسات شرکت نمی کند، بلکه اجازه تشکیل شورا بدون ح

اند، بپرسیم که پس سوال کلیشه ای است که بخواهیم از مسئولینی که به هر دلیل موجه یا غیرموجه ای قید مسئولیت خود را زده اند و گرفتار سیاسی بازی شده 

انی بسیاری از افراد از عدم تشکیل جلسات این شورا که چه در تکلیف نهاد تحت ریاستتان و وظایفی که برایش درنظر گرفته شده چه می شود؟ اما بدیهی است که نگر

تولیدات مبتنی بر  دولت گذشته و چه در دولت کنونی کارنامه درخشانی نداشته است، بر زمین ماندن مباحثی مهم مثل حمایت از تولید محتوای مجازی جهت ارتقای

http://alef.ir/vdcdxk0x9yt0o56.2a2y.html?245726
http://alef.ir/vdcdxk0x9yt0o56.2a2y.html?245726
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ی خصوصی و مردمی برای تولید محتوا مطلوب در فضای مجازی، گسترش بازارکسب و کار و ارزش های انقالبی و اسالمی، سیاست گذاری برای تشویق بخش ها

  .اسالمی و مسائل مهمی ازاین دست باشد-زایی در عرصه فضای مجازی و ذائقه سازی در فضای مجازی متناسب با فرهنگ ایرانیاشتغال
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 11:11 - 1333مهر  23معه ج

 لینک خبر | ایسنا: منبع 

 گفت و گو : خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

های اجتماعی یک پژمانفر: شبکه

 واقعیتند

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره فیلترینگ 

آپ، گفت که ما با رویکرد هایی مثل وایبر و واتسشبکه

 .صرف به هیچ عنوان موافق نیستیم سلبی

آپ، گفت هایی مثل وایبر و واتسیک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره فیلترینگ شبکه

 .که ما با رویکرد سلبی صرف به هیچ عنوان موافق نیستیم

ها را برای رفع نیاز باید در فضای مجازی بهترین و باالترین سرویس وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، عنوان کرد: مانصراهلل پژمانفر در گفت

دهیم در فضای مجازی هم بهترین طور که در فضای فیزیکی خدمات مختلف آب، برق، گاز، راه و تلفن را در اختیار مردم قرار میمردم قرار دهیم، ما وظیفه داریم همان

 .قرار دهیمها را در اختیار مردم ترین سرویسو باکیفیت

باند خارجی تهیه کنیم،  او از سرعت کم اینترنت در کشور انتقاد کرد و گفت: اینترنت با سرعت کمی که دارد، مورد انتظار مردم نیست. مشکل ما این نیست که پهنای

 .توانیم تأمین کنیمالیی تمامی خدمات مورد نیاز مردم را میسرباری بر کشور ما تحمیل شود، با سرعت با که هزینهاگر شبکه ملی اطالعات را راه بیاندازیم، بدون این

درصد به اینترنت خارجی نیاز داریم که بنابر برآوردها  13شود و درصد نیاز مردم به اطالعات از طریق این شبکه ملی تأمین می 83به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی، 

 .و نیازهایی که کاربران دارند تأمین خواهد شد

های اجتماعی کنند، ما با شبکههای اجتماعی تعامل میهای اجتماعی یک واقعیت است که وجود دارد و بسیاری از افراد در فضای شبکهنفر خاطرنشان کرد: شبکهپژما

که اگر به مردم گفتیم به خاطر مسائل اندازی کند هایی راههای اجتماعی باید گذاشته شوند منتها وزارت ارتباطات باید شبکههای این شبکهمخالف نیستیم. سرویس

 .های سالم و مفید و با هزینه کمتر و سرعت باالتر در اختیار افراد وجود داشته باشدها نروند، شبکهامنیتی به برخی شبکه

وزارت ارتباطات باید پاسخ بدهد که چرا  این عضو کمیسیون فرهنگی درباره مباحث تکنولوژیک مرتبط با این موضوع، گفت: این ضعفی است که من نباید پاسخ دهم؛

 .گوییم وزارت ارتباطات نباید فرار به جلو کندکند، به همین دلیل هم هست که ما امروز میاین کار را می

های گذشته خود که سرپوشی بر ضعفایناندازی نکرده برای او ادامه داد: وزارت ارتباطاتی که در ارائه خدمات مختلف به مردم کوتاهی کرده، شبکه ملی اطالعات را راه

دانیم نیاز دارند اما من به عنوان مصرف کننده و وزیر ارتباطات به عنوان کسی که متولی است هردو نباید یک حرف را گوید مردم نیاز دارند. ما هم میداشته باشد، می

 ها اقدامی انجام نداده است؟اندازی این سرویسط با راهبزنیم، او باید پاسخ دهد که چرا تا به حال این کار را نکرده و در ارتبا

 

  

http://isna.ir/fa/news/93072513753/%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/93072513753/%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/hermes/isna1/isna1-93072513753.jpg
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 14:41 - 1333مهر  24نجشنبه پ

 لینک خبر | تسنیم: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 :رئیس شورای عالی اطالع رسانی کشور

های ها و شبکهفیلترینگ سایت

اینترنت را پاکسازی مستجهن، 

 کندمی

خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای عالی اطالع رسانی 

کشور گفت: ابتدا باید شبکه ملی اطالعات را بسازیم 

اکنون در دست آمریکاست هم و انحصار اینترنت که

 .را از بین ببریم تا در جهت پاکسازی اینترنت قدم برداریم

های روز و مسائلی که با کرد: فناوریاالسالم حمید شهریاری ظهر امروز در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور، اظهار ، حجتقم از خبرگزاری تسنیم به گزارش

 .آن در ارتباط هستیم از نگاه فقهی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است

 131های مثبت و منفی فناوری در جامعه افزود:برای پاسخ به این سؤال باید به تاریخ رجوع کنیم و ببینیم در رئیس شورای عالی اطالع رسانی کشور با اشاره به جنبه

 .تر کرده استسال اخیر که فناوری در جامعه در اختیار مردم قرار دارد به چه میزان روح جامعه را به خداوند نزدیک

 .وساز است و فناوری باید به عنوان یک دانش در به حل مشکالت کمک کننداالسالم شهریاری با ارائه تعریفی از فناوری تصریح کرد: فناوری به معنای ساختحجت

 .کنند بحثی جداست که باید مورد توجه قرار گیردای میبا بیان اینکه فناوری در ذات خود اقتضائاتی دارد گفت: اینکه افراد از فناوری چه استفاده وی

فرد دانش آن را نداشته باشد  کند افزود: فناوری علمی است که اگررئیس شورای عالی اطالع رسانی کشور با تأکید بر اینکه ارزش و مقام انسان را دانش تعیین می

 .رودتواند در راستای آن حرکت کند و به بی راهه مینمی

د را تقویت کنید و این یک حجت االسالم شهریاری با اشاره به اینکه فناوری ابزاری برای توانمند سازی است عنوان کرد:در قرآن کریم توصیه شده است که توانمندی خو

 .تواند به عنوان ابزار توانمند سازی مشکالت بسیاری را در جامعه حل کندواجب شرعی است و فناوری می

  .توان نمونه ای از آن دانستوی تصریح کرد: همه پیامبران ما در فناوری پیشرو بودند و ساخت کشتی توسط حضرت نوح )ع( را می

های اجتماعی گسترش یابد تصریح کرد: باید فضای اینترنت واسطه شبکها در جامعه بهرئیس شورای عالی اطالع رسانی کشور با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فحش

 .های اجتماعی با توانایی مدیریت داخلی بسازیم که اگر کسی قصد تخریب و ایجاد ناهنجاری داشت جلوی آن گرفته شودمدیریت شود و شبکه

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/529897
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/529897
http://www.tasnimnews.com/Home/Category/62/
http://www.tasnimnews.com/Home/Category/62/
http://sahebkhabar.ir/hermes/tasnim/tasnim-529897.jpg
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فساد در جامع باید سه اقدام را انجام دهیم تصریح کرد: ابتدا باید شبکه ملی اطالعات را بسازیم و انحصار  االسالم شهریاری با عنوان اینکه برای جلوگیری از ایجادحجت

 .اکنون در دست آمریکاست را از بین ببریماینترنت که هم

سازی فضای اینترنت اقدام های مستهجن در جهت پاکوی افزود: در مرحله بعد باید امکان احراز هویت افرادی که کاربر اینترنت هستند را ایجاد و با فیلترینگ شبکه

 .کنیم

مجازی را با اجرای این سه رئیس شورای عالی اطالع رسانی کشور با اشاره به اینکه با فناوری مخالف نیستیم تبیین کرد: باید جلوی انتشار محتوای مجرمانه در فضای 

 .پروژه گرفت
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 11:33 - 1333مهر  23چهارشنبه 

 لینک خبر | مشرق: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 کند؟چرا دولت غفلت می

 ماه تأخیر در برگزاری جلسه یک شورای راهبردی 4

اما تداوم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی نیز دوام نیاورد و رئیس 

ماه است  4ماه نخست آغاز کار دولت، این جلسات را برگزار کرده و بیش از  دولت یازدهم تنها در چند

 .که این جلسات برگزار نمی شود

اجتماعی را پیش  به گزارش مشرق، حکم رهبر انقالب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور برگ روشنی از اهمیت فضای مجازی و تأثیر آن در زندگی فردی و

سال از زمان تشکیل این شورا، به نظر می رسد دولتها  3داد و مسیر روشنی را برای لزوم برنامه ریزی در این فضا تبیین کرد. اما با گذشت نزدیک به روی مسئوالن قرار 

  .در عمل اعتقاد چندانی به این مهم نداشته و تشکیل جلسات منظم این شورا مورد غفلت واقع شده است

رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور را صادر و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین  مقام معظم 31اسفندماه سال  17

  .کردند

سرمایه گذاری جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم  فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه رهبر انقالب گسترش فزاینده

ار گوناگون مردم و وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقش

ل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی را از دالیل اصلی ضرورت تشکی

گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید و به این مناسبت شورای کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم با تشکیل این شورا الزم است نقطه"کردند: 

  ".ی شود و الزم است به تمامی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شودریاست رئیس جمهور تشکیل م÷ 3ییعالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به 

 

  چه کسانی عضو شورای عالی فضای مجازی هستند؟

کنند. براساس حکم رهبر انقالب، اعضای حقوقی این شورا را رئیس قوه عضو آن هستند و حکمشان را رهبری ابالغ می 3در اهمیت این شورا همین بس که روسای 

یس مرکز، )رئیس شورای عالی(، رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، دبیر شورای عالی و رئجمهور 

مجلس شورای اسالمی، رئیس وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطالعات، رئیس کمیسیون فرهنگی 

این شورا افرادی چون دکتر سازمان تبلیغات اسالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تشکیل می دهند و در 

یلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی، مهدی اخوان حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جل

  .شوندبهابادی و رضا تقی پور نیز عضو حقیقی هستند که برای مدت سه سال تعیین می

  های حاکمیتیوظایف مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/354230/%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/354230/%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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است، باید مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ذیل این شورا ایجاد شود  طبق وظیفه شورای عالی فضای مجازی که در پیوست حکم رهبری به آن تاکید شده

موضوع از حیث سخت تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این 

 3بات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح داشته باشد. براین اساس مرکز ملی فضای مجازی افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصو

  .به استحضار رهبر انقالب رسید و ابالغ شد 31ماه پس از حکم رهبری ایجاد و آیین نامه آن در تیرماه 

  .جانبه با این مرکز شدنددر این حکم تمامی دستگاههای حاکمیتی کشور موظف به همکاری همه 

  دولت دهم و نبود انسجام در جلسات شورای عالی فضای مجازی

به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و پس از آن رئیس جمهور وقت، مهدی  1331نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای اسفندماه سال 

  .طات و فناوری اطالعات بود به دبیری این شورا منصوب کرداخوان بهابادی را که قائم مقام وزیر ارتبا

احمدی نژاد آنچنان  جلسات شورای عالی فضای مجازی که طبق حکم رهبری قرار بود هر یک ماه یکبار با حضور رئیس جمهور و سایر اعضا برگزار شود در دولت محمود

ه دولت را تحویل داد تنها موفق به تصویب آئین نامه داخلی شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، ک 32که باید منظم برگزار نشد و رئیس دولت دهم تا مرداد سال 

  .های کالن مرکز ملی فضای مجازی و سیاست های حاکم بر راه اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی شدطرح

اختالفات میان مرکز ملی فضای مجازی به ریاست مهدی اخوان بهابادی با وزارت در این دوران، برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی درگیر حاشیه هایی به دلیل 

ن ایجاد مرکز ملی فضای ارتباطات و فناوری اطالعات بود و به نوعی می توان گفت وظایف شورا در این دوران به فراموشی سپرده شد و اختالفاتی چون دعوا برسر مکا

  .دمجازی، مسئولیت این شورا را به حاشیه بر

  دولت یازدهم و بی نظمی در برگزاری جلسات

برگزار شد. با تشکیل این جلسه و  32ماه وقفه در آبان ماه  3با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی پس از 

هور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، کارشناسان تعامل سازنده این شورا با وزارت انتصاب محمود واعظی به عنوان سرپرست دبیرخانه این شورا از سوی رئیس جم

حوزه سیاستگذاری فضای ارتباطات و فناوری اطالعات و رفع اختالفات گذشته میان دبیرخانه این شورا و وزارت ارتباطات در دولت قبل و نیز رفع موازی کاریها در 

  .مجازی کشور را پیش بینی کرده بودند

ز کار دولت، این جلسات اما تداوم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی نیز دوام نیاورد و رئیس دولت یازدهم تنها در چند ماه نخست آغا

  .ماه است که این جلسات برگزار نمی شود 4را برگزار کرده و بیش از 

  .عنوان دبیر این شورا منصوب کرد تا مدیریت مرکز ملی فضای مجازی و مصوبات این شورا را برعهده گیردمحمدحسن انتظاری را به  32حسن روحانی در بهمن 

وحانی به تصویب کلیات شبکه ملی اطالعات را شاید بتوان مهمترین موضوعی عنوان کرد که طی چند جلسه تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن ر

  .سرانجام رسیده است

  ها در تحقق مطالبات رهبریلتغفلت دو

این است که اختالف  ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری غیرقابل انکار است اما آنچه که به نظر می رسد

  .اعث شده این مهم به نحو درست تحقق نیابدمیان مسئوالن در اجرای مسئولیتهای ذیل این شورا چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم، ب

جمهور خواستار طی هفته گذشته مسئوالن مختلفی در زمینه عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهارنظر کرده و برخی از اعضای این شورا از رئیس 

ای مجازی حاکی از آن است که عدم برگزاری جلسات این شورا از سوی رئیس برگزاری این مهم شده اند. به نحوی که شنیده ها از سوی یکی از اعضای مرکز ملی فض

  .قوه قضاییه و دادستان نیز در حال پیگیری است و نیز قرار است گزارشی از وضعیت این شورا از سوی دبیر به مقام معظم رهبری ارائه شود

و دستور جلسه شورا را به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده  در همین حال دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اعالم کرده که درخواست
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  .طرح ملی در حوزه فضای مجازی در انتظار تصویب رئیس جمهور است 31اند و این در شرایطی است که با برگزاری این جلسه 

  هاها و واکنشبهانه

برغم اینکه تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی با من نیست اما باید "متفاوتی را در این باره بیان کرده و گفته است: اما وزیر ارتباطات به نمایندگی از دولت، نظر 

ور کز ملی فضای مجازی کشبگویم که رئیس جمهور خواستار تغییراتی در دستور جلسه مربوط به این شورا بود که تاکنون انجام نشده است؛ آقای روحانی از دبیرخانه مر

ده بود؛ آقای رییس جمهور خواسته بود تا تغییراتی را در دستور جلسه اعمال کنند اما دو هفته گذشته که این موضوع را جویا شدم تا آن زمان این تغییرات اعمال نش

 ".ملی شسته و رفته و قابل قبول داشته باشدوقتی می خواهد موضوعی را در شورای عالی فضای مجازی که تمامی مقامات در آن حضور دارند مطرح کند باید دستورالع

 

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی تاکنون زمانی را برای تشکیل جلسه این شورا "اما دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در واکنش به این اظهارات اعالم کرد: 

که محتوای یکی از دستورات پیشنهادی از طرف وزارت ارتباطات و فناوری دریافت نکرده است. درخصوص دستور جلسه اخیر، طبق نظر ریاست جمهوری مقرر شد 

هوری نیز در مورد اینکه اطالعات تهیه و ارائه شود که تاکنون وزارت مزبور هیچگونه محتوایی در این باره به مرکز ملی فضای مجازی ارایه نکرده و دفتر ریاست جم

ر را به آن دفتر ارسال کرده است اطالعی به دبیرخانه اعالم نکرده و زمانی را نیز برای تشکیل جلسه اعالم نکرده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات محتوای مذکو

ا تأیید ریاست جمهوری عالوه بر دستور جلسه یاد شده، در خالل تاخیر ایجاد شده، مرکز ملی موضوعات مهم دیگری را نیز آماده طرح در شورای عالی کرده است که ب

  ".به اعضای شورا ابالغ خواهد شد

و نیز برنامه زمان  به این ترتیب دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اهمال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در عدم ارسال پیوست فرهنگی سرویس های ارتباطی

  .بندی برای اجرای شبکه ملی اطالعات را از جمله دالیل این تأخیر عنوان کرده است

این شورا و  نظر از بهانه هایی که برای تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی شنیده می شود؛ به نظر می رسد دولتها آن طور که باید اهمیت صرف

 .تصمیمات اتخاذ شده در آن را درک نکرده و با دیده اهمال به آن می نگرند
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 11:11 - 1333مهر  23جمعه 

 لینک خبر | ایکنا: منبع 

 گفت و گو: خبر نوع

  دیتایی: گیریجهت

 :موسویان

ایجاد درگاه قرآنی منوط به ایجاد شبکه ملی 

 اطالعات است

های دیجیتال وزارت فرهنگ و گروه فضای مجازی: رئیس مرکز رسانه

ارشاد اسالمی گفت: درگاه قرآنی زیرمجموعه درگاه ملی فرهنگ است که 

 .اندازی آن منوط به ایجاد شبکه ملی اطالعات خواهد بودراه

اندازی درگاه ملی المللی قرآن)ایکنا(، با اشاره به راهوگو با خبرگزاری بینگفتهای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در سیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز رسانه

 .های خوبی برداشته شده استاندازی درگاه ملی فرهنگ آماده شده و خوشبختانه تا کنون قدمفرهنگ اظهار کرد: مقدمات راه

برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باید  46عات است که طبق ماده اندازی شبکه ملی اطالوی ادامه داد: ارائه درگاه ملی فرهنگ منوط به راه

 .یابداندازی شود. این درگاه بر روی شبکه ملی اطالعات معنا میراه

ها در پنجره واحدی به نام درگاه گنجد و همههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: درگاه قرآنی هم در درون درگاه فرهنگ میرئیس مرکز رسانه

 .گیرددرگاه فرهنگی قرار می

های درگاهی در یک درگاه واحد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه خواهد سازی است وهمه سرویسوی بیان کرد: مقدمات ایجاد درگاه قرآنی هم در حال آماده

 .شد

 .رآنی تا برگزاری نمایشگاه قرآن به اتمام برسدسازی درگاه قموسویان اظهار کرد: امیدواریم آماده

 

  

http://www.iqna.ir/fa/News/1460641
http://www.iqna.ir/fa/News/1460641
http://sahebkhabar.ir/hermes/iqna/iqna-1460641.jpg?ts=1413542344000


   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  

                 

86 
 

 18:18 - 1333مهر  22شنبه سه

 لینک خبر | ایسنا: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

روزه قوه قضائیه به وزارت ارتباطات  31یک هفته به پایان مهلت 

پاالیش و فیلترینگ مسدودسازی یا »مانده است تا فکری برای 

آپ مانند وایبر و واتس« های اجتماعیهوشمند فضای برخی شبکه

 .و تانگو کند

مسدودسازی یا »روزه قوه قضائیه به وزارت ارتباطات مانده است تا فکری برای  31یک هفته به پایان مهلت 

 .آپ و تانگو کندواتسمانند وایبر و « های اجتماعیپاالیش و فیلترینگ هوشمند فضای برخی شبکه

ماه تکلیف برخی ای به وزیر ارتباطات نوشت و خواست ظرف یکهای اجتماعی موضوع جدیدی نیست؛ اما از وقتی سخنگوی قوه قضائیه نامهها و شبکهفیلترینگ سایت

 .خالف از سوی کاربران، کارشناسان و مسئوالن منتشر شدآپ و تانگو را روشن کند، انواع و اقسام نظرهای موافق و مهای اجتماعی از جمله وایبر، واتسشبکه

در اجرای دستور ریاست »از سوی وزارت ارتباطات در مهلت سه ماه گذشته اشاره کرده و آورده بود:  "اقدام مؤثر"ای که سخنگوی دستگاه قضا در آن به انجام ندادن نامه

های آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطالعاتی مؤثر شبکهماه نسبت به فرآهماهلل آملی ظرف مدت حداکثر یکمحترم قوه قضائیه حضرت آیت

های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام یادشده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه

 «.ای طبق قانون برخورد خواهد نمودبا متخلفین از دستورات قضایی در هر رده مقتضی به عمل آورده و

اند آیا قرار ای هر بار که با خبرنگاران روبرو شده در این باره توضیح داده و وقتی از او پرسیدهاالجل دوباره دادن به وزارت ارتباطات، محسنی اژهبا انتشار این نامه و ضرب

های مربوط به فضای مجازی و اقدامات اجرایی را تدوین تشکیل شده است سیاست 31اسفند سال  17شورای عالی فضای مجازی که "، گفته: است وایبر فیلتر شود؟

ات اساسی در این راستا شاءاهلل تصمیمها که دارای مسئولیت هستند مانند وزارت ارشاد، وزارت اطالعات و قوه قضائیه ندارد. انکند، البته این منافاتی با سایر دستگاهمی

برداری را ما قائل به این هستیم که از تکنولوژی نهایت بهره گرفته شود تا شاهد برخی از این مسائلی که این روزها مطرح است نباشیم و یا کمتر با آن مواجه شویم. همه

 ".که متناسب با نظام ماست فراهم شودهایی های فرهنگی، امنیتی و زیرساختما قائل هستیم که پیوست کنیم، این را هم همه

ظهارنظری به آن اشاره کرده اختالف نظر بین مسئوالن در کمیته مصادیق مجرمانه آنچنان آشکار است که از دید کاربران پنهان نمانده و علی جنتی، وزیر ارشاد هم در ا

 ".آپ یا وایبر به عنوان یک شبکه ارتباطی باید بسته شود یا نشودبگوید واتسممکن است در جزئیات اختالف سلیقه وجود داشته باشد که مثالً یکی "و گفته: 

 ."ممکن است من نظری شخصی داشته باشم اما به عنوان دستگاه اجرایی ملزم به اجرای قانون هستیم و مسئولیت اجرایی باید مطابق قانون باشد"وی افزوده که 

میلیون نفر از  3تا  4.3زان استفاده از وایبر در دنیا را به خود اختصاص داده است. وزیر ارشاد در این باره گفته که بیش از بر اساس آمار سایت اَلکسا، ایران باالترین می

سخنرانی  های زنان و اهمیت نقش آنهاکنند. علی ربیعی، وزیر کار هم وقتی درباره توانمندیآپ استفاده میهای ارتباطی چون وایبر و واتسمردم در کشور از شبکه

 ".های اجتماعی مانند وایبر هستندزنان بیشترین کاربران شبکه"کرد گفت که می

http://isna.ir/fa/news/93072212548/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/93072212548/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/hermes/isna1/isna1-93072212548.jpg?ts=1413301215000
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تولید و بازنشر مطالب "تن به دلیل  11های اجتماعی کم نبود؛ چنانکه فرمانده سپاه ناحیه ثاراهلل شیراز از بازداشت ها در حاشیه موضوع شبکهحرف و حدیث

های های اجتماعی تلفن همراه خبر داده و گفته بود که این اشخاص توسط نیروهای امنیتی سپاه پس از رصد سایبری شبکههبه امام خمینی در شبک "آمیزتوهین

 .اندآپ، الین، وایبر، تانگو و تلگرام شناسایی و دستگیر شدهاجتماعی تلفن همراه نظیر واتس

قتصادی در دستورالعملی خطاب به کارمندان و مدیرانش اعالم کرد رد و بدل کردن هرگونه اطالعات و های اها در این باره به جایی رسید که یکی از وزارتخانهحساسیت

 .ها ممنوع است و خاطیان طبق مقررات مربوط به تخلفات اداری جریمه خواهند شدتصمیمات اداری از طریق این شبکه

نیز با اشاره به انتشار برخی مطالب درباره امام خمینی)ره(، درباره توانایی پلیس برای نظارت بر  فر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات کشورسردار کمال هادیان

 .آپ توسط این نیروی پلیس قابل کنترل استهای اجتماعی مانند وایبر و واتسهای خصوصی در شبکههای اجتماعی گفت: پیاموایبر و سایر شبکه

نامه جدید برای کمیته تعیین ها سخن نگفته است. در یکی از اظهارنظرها، او از تدوین آیینرباره موضوع فیلترینگ این شبکهوزیر ارشاد هم در چند هفته گذشته کم د

 ".منطق خواهیم ایستادجلوی فیلترینگ بی"مصادیق مجرمانه خبر داده و تاکید کرده که 

نفره سپرده شده بود که در این باره  ها از اختیارات خاصی بود که به هیأتی پنجرخی سایتدر گذشته مسئولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن ب"علی جنتی توضیح داده: 

عضو یا اکثریت اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت  13تجدیدنظر صورت گرفته و از این پس فیلتر یا رفع فیلتر هر نوع صفحه یا سایتی باید ضمن اخذ نظر 

شود اما باز سائل اخالقی جامعه دیده میم و عمومی عفت ٬سائل اتفاق نظر بین اعضای کمیته بویژه در مسائل مربوط به امنیت ملی کشوربگیرد. هر چند در بسیاری از م

 ".هم برخی از آرای متضاد وجود دارد

یا سایتی نخواهد شد و اگر اکثریت مطلق اعضاء  درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از این پس منجر به رفع یا فیلتر صفحه"جنتی اضافه کرده 

 ".است تصویب حال در که است اینامهآیین طبق این البته ٬رای به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی دهند این موضوع اعمال خواهد شد

تری با تر و دقیقگرفته باید با احتیاط برخورد کرد و تصمیمات پخته ها که مورد اقبال میلیونی مردم قراربا این حال او تاکید کرده که در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه

 .حضور همه اعضای اصلی این کمیته گرفت

ای که برای انجام آن بدست آورده توضیح دهد. وزیر های اجتماعی و امکانات فنییک هفته دیگر وزارت ارتباطات باید تصمیم خود را درباره فیلترینگ هوشمند شبکه

ها اعالم های اینترنتی بود، درباره فیلترینگ این شبکهکه هنوز در تب و تاب پاسخ دادن به انتقادات تند مطرح شده نسبت به ورود نسل سوم و چهارم شبکه ارتباطات

ریزی اکز علمی جهت بررسی ابعاد و طرحهایی با مؤسسات و مرنامهاندازی فیلترینگ هوشمند، اقداماتی از قبیل امضای تفاهمکرده که وزارت ارتباطات در راستای راه

 .انجام داده است

کنیم و ممکن است نتوانیم مثل اگرچه دیر شروع می"های مجلس گفته روش مقابله با وسایل ارتباط جمعی نباید فقط سلبی باشد و افزوده بیژن نوباوه، یکی از نماینده

 ."ناامید باشیم جا شروع کنیم و نبایدوایبر سرویس دهیم اما باید از همین

های اجتماعی چیست؟ آیا سازوکار مربوط به فیلترینگ هوشمند های گذشته رخ داده، به نظر شما راه برخورد درست با موضوع شبکهبا این تفاسیر و شرح آنچه در هفته

 تواند به خوبی عمل کند و رضایت کاربران را به همراه داشته باشد؟می
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 11:11 - 1333مهر  24نجشنبه پ

 لینک خبر | روزنامه ایران: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 یک هفته با آی تیگزارش 

 از تحول در فیلترینگ تا رتبه پانزدهم در فضای مجازی

امروز « تییک هفته با آی»کنیم با و ارتباطات با رویدادهای مهمی روبه رو بوده است که برای اطالع از این رویدادها پیشنهاد می هفته گذشته حوزه فناوری اطالعات

 .همراه ما باشید

ای بزودی برنامه پیشرفت منطقهنخستین خبر اینکه نصراهلل جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطالعات از ورود شبکه ملی اطالعات به مرحله اجرایی خبر داد و گفت که 

دهی شبکه ملی اطالعات طبق برنامه پنجم توسعه به اجرا معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه خدمات .شوداین طرح اعالم و نقاط آماده ارائه خدمات مشخص می

های هر منطقه اجرا کامل شود اما درصورت آماده شدن زیرساخت هدف این است که تا پایان برنامه این شبکه در کل کشور از نظر»درخواهد آمد خاطرنشان کرد: 

که باعث بروز « 4نسخه »های اینترنتی دهیم. جهانگرد همچنین با مطرح کردن موضوع کمبود آدرسخدمات مورد نیاز از جمله امکانات پرظرفیت و پرسرعت را ارائه می

های های اینترنتی عضو هستیم و با هماهنگی سازمانآدرس« 6نسخه »ا در کارگروه جهانی مهاجرت به م»برخی اختالالت در شبکه دسترسی اینترنت شده است گفت: 

 «.دهی خواهیم بودالمللی در حال انجام این تغییرات در نظام آدرسبین

بخشی از ترافیکی که از »شود گفت: متحول می این هفته همچنین محمد حسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعالم این خبر که سیستم فیلترینگ کشور

کنند که سیستم فیلترینگ هوشمند روی این بخش در حال تست ها از این اینترنت استفاده میشود بدون فیلتر است و برخی سازمانهای اصلی وارد میطریق درگاه

کیفیت از نقاط مختلف به کشور، پیشنهاد انتقاد از افزایش ورود تجهیزات الکترونیکی بییک خبر دیگر اینکه محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با  «.است

های گذشته افزایش یافته و از ایجاد گمرک تخصصی برای ورود کاالهای الکترونیکی را به عنوان راهکار موجود اعالم و تأکید کرد که ورود تجهیزات الکترونیک در سال

طلبد، نیازمند همکاری نزدیک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وزارت های ذیربط را میبه یک دستگاه نیست و همکاری همه دستگاهآن جا که این مباحث مربوط 

 .صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و گمرک است

فیبر نوری را در کشور بر عهده دارد از ارائه اینترنت نسل چهارم تا دو سال سازی که وظیفه شبکه« ایرانیان نت»این هفته محسن باقری چناری، مدیرعامل اپراتور چهارم 

خورد و قرار است اینترنت نسل چهارم در شهرهای تهران، مشهد، البرز، تبریز، شیراز، از سال آینده نسل چهارم ارتباطات در کشور کلید می»آینده خبر داد و گفت: 

های کسب و کار را به پهنای باند درصد محیط 111ها و درصد خانواده 61بایست باقری چناری، بر اساس قانون، اپراتور چهارم میبه گفته « اندازی شود.اصفهان و قم راه

 «.ئه کندمگابیت بر ثانیه ارا 21باید ظرف هشت سال آینده، هشت میلیون پورت با پهنای باند حداقل مگابیت بر ثانیه تجهیز کند و بر اساس تعریف قانونگذار،  21

فضای مجازی در  یکی دیگر از اخبار این هفته به موضوع علت تأخیر در برگزاری جلسه شورای فضای مجازی اختصاص داشت. بر همین اساس، دبیرخانه شورای عالی

محتوای یکی از دستورات پیشنهادی از طرف  ای اعالم کرد که طبق نظر ریاست جمهوری مقرر شدپاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با صدور اطالعیه

و دفتر ریاست  گونه محتوایی در این باره به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نکردهوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و ارائه شود که تاکنون وزارتخانه مزبور هیچ

مذکور را به آن دفتر ارسال کرده است، اطالعی به دبیرخانه اعالم نکرده و زمانی را نیز برای جمهوری نیز در مورد اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات محتوای 

است. این هفته همچنین رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات با اعالم خبر جایگاه پانزدهم ایران در فضای  تشکیل جلسه اعالم نکرده

طات میزان قدرت و مرز منوط به فضای مجازی است و هر کشوری که فضای مجازی بیشتری در اختیار داشته باشد، قدرت و مرز بیشتری در عصر ارتبا»مجازی گفت: 

  «.در جایگاه پانزدهم قرار دارد 2114دارد که ایران در سال 

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/5769/19/33992/0
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/5769/19/33992/0
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 16:38 - 1333مهر  22شنبه سه

 لینک خبر | فارس: منبع 

 گفت و گو: خبر نوع

 تایید:  گیریجهت

 :معاون وزیر ارتباطات

همراه بر اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی  3خدمات نسل 

 ارائه شد

های ابالغی از سوی معاون وزیر ارتباطات گفت: سیاست

شورای عالی فضای مجازی در پیاده سازی شبکه ملی 

توان به توسعه اطالعات اعمال شده که از جمله آن ها می

 .دپهن باند در کشور اشاره کر

خبرگزاری فارس، نصراله جهانگرد در پنجمین نشست معاونان حقوقی و امور مجلس  به گزارش

غ کرده است که معماری دستگاهای اجرایی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی، تعدادی الزام را به عنوان سیاست کلی تدوین و برای اجرای شبکه ملی اطالعات ابال

 .پنج سطح اصلی و با در نظر گرفتن الزامات ابالغ شده از سوی شورای عالی فضای مجازی تدوین و طراحی شدشبکه ملی اطالعات مبتنی بر 

مراکز داده و توسعه ظرفیت پهن باند از جمله الزاماتی هستند که تحرک،وی افزود: داشتن قابلیت هایی نظیر مدیریت مستقل، حفاظت شده، تعامل با شبکه های جهانی،

 .ی عالی فضای مجازی ابالغ شده استاز سوی شورا

از  "توسعه ظرفیت پهن باند"و  "قابلیت تحرک"وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه قانونی و زیرساختی ارائه خدمات نسل سوم همراه در جهت عملی کردن دو بند 

 .اجرایی شده است الزامات شورای عالی فضای مجازی،

ویژگی های معماری شبکه ملی اطالعات تصریح کرد: عالوه بر الزامات شورای عالی فضای مجازی، طرح مفهومی و معماری شبکه ملی  نصراله جهانگرد با اشاره به دیگر

اعه ای طراحی شده که امکان پیاده سازی شبکه اختصاصی دستگاه ها فراهم شده و شرایط الزم برای اقتصادی کردن هاستینگ اطالعات در داخل و اشاطالعات به گونه

 .محتواهای علمی و فرهنگی کشور به نقاط مختلف دنیا در آن دیده شده است

ابر ارتباطی و اطالعاتی ایجاد می شود که روی آن انواع شبکه های اختصاصی جهت ارائه سرویس به مردم فعال وی تا کید کرد: با پیاده سازی شبکه ملی اطالعات،

 .خواهد بود

ین مطلب که برای تکمیل روند طراحی شبکه ملی اطالعات، تدوین چندین پیوست در حوزه های مختلف تدوین می شود اظهارداشت: معاون وزیر ارتباطات با بیان ا

حاضر مسوول هر  خدمات قابل ارایه، زیست محیطی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی، فناوری و تولید داخل از جمله پیوست هایی هستند که درحال

 .شخص شده و اجرای ان آغاز شده استبخش م

درصد  111درصد خانوارها و  61رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به قانون برنامه پنجم در خصوص شبکه ملی اطالعات گفت: تا پایان برنامه می بایست 

 .میلیون پورت پرسرعت راه اندازی شود 18ست کسب و کارها به پهنای باند پرظرفیت دسترسی داشته باشند که برای این منظور می بای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930722001311
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930722001311
http://sahebkhabar.ir/hermes/fars/fars-13930722001311.jpg
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ه، طی یک سال گذشته، چهار وی ادامه داد: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، سه و نیم میلیون پورت راه اندازی شده بود که با برنامه ریزی و تالش های صورت گرفت

 .زیرساخته ای موردنیاز در این حوزه مهیا شود میلیون پورت جدید نیز نصب شده که امیدواریم در زمان باقی مانده بقیه

ی و نظارت راهبردی ریاست معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه توسعه دولت الکترونیکی دولت اظهار داشت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در معاونت برنامه ریز

 .خدمت احصاء شده است 411جمهوری، حدود یک هزار و 

خوشه دسته بندی شده اند افزود: به منظور اجرایی  14ای که داشتند در مطلب که این خدمات بر اساس همگن بودن نوع خدمت و داده های مشابهوی با بیان این 

اداری و پیاده  ختارشدن دولت الکترونیکی در کشور، تا کنون دو مصوبه شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطالعات کشور در این خصوص به منظور اصالح سا

 .سازی فنی سرویس ها ابالغ شده است
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 11:16 - 1333مهر  23چهارشنبه 

 لینک خبر | مشرق: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

علت عدم تشکیل جلسه شورای عالی 

 فضای مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: روحانی برای تشکیل 

فضای مجازی منتظر دستوالعمل مورد نظرش شورای عالی 

 .است

به گزارش گروه احتماعی مشرق، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در پاسخ به این 

شود، البته میسوال که چه زمانی جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور برگزار خواهد شد، گفت: جلسه شورای عالی فضای مجازی قطعا برگزار 

  .بستگی به دستور العمل جلسه دارد که باید آماده شود و بفرستند

  .وی افزود: رئیس جمهور منتظر است دستوالعملی که مدنظرش بوده به دستش برسد تا این جلسه را تشکیل دهد

  .شوداین دستورالعمل توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی تهیه و به رئیس جمهور اعالم می 

 منظور به شما درخواست برای پاسخی جمهور رئیس آیا که سئوال این به پاسخ در مراسمی حاشیه در کشور کل دادستان رئیسی ابراهیم االسالم حجت  پیش از این نیز

داده است یا خیر، اظهار داشت: تاکنون جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده و در تالش هستیم که رئیس جمهور این جلسه  مجازی فضای عالی شورای تشکیل

  .را تشکیل دهد

الی فضای مجازی عهمچنین رئیسی اعالم کرده بود: بنده از زمانی که به عنوان دادستان کل کشور مشغول به فعالیت شدم از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای 

س جمهور درخواست خواستم که این جلسه تشکیل شود زیرا این جلسات باید هر ماه برگزار شود که مدتی است که این جلسات تشکیل نمی شود و همین جا هم از رئی

  .شوند تا تصمیم مناسب اتخاذ شود داریم هر چه زودتر این جلسه را تشکیل دهند و بسیاری از دغدغه هایی که اکنون وجود دارد در این جلسات مطرح

 

  

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/354207/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/354207/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/hermes/mashreghnews/mashreghnews-354207.jpg
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 21:36 - 1333مهر  22شنبه سه

 لینک خبر | روزنامه کیهان: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 ()یادداشت روزصندلی خالی تدبیر 

کردند اشغال این کشور ریختند که در آن سعی میهایی را بر سر مردم عراق میو در کشاکش حمله نظامی به عراق نیروهای آمریکایی با بالگرد اعالمیه 1382فروردین 

ها باشد. مسلما اگر آن روز در دوران گسترش درآوردن ذهن انسانترین نمونه از یک جنگ روانی برای به تسخیر را برای مردم توجیه کنند. این شاید بارزترین و ظاهری

  .تر انجام دادشد با هزینه بسیار کمتر و البته آسانهای نوین ارتباط جمعی قرار داشتیم چنین کاری را میهای هوشمند و فناوریگوشی

ی ارتش رژیم صهیونیستی در فضای سایبری داد و چیزی نگذشت که یورونیوز در گذار( روزنامه یدیعوت آحارانوت خبر از سرمایه1331)آبان 2112در اول نوامبر 

های نظامی پشت ای در ارتش اسرائیل را منتشر کرد؛ یگانی که در آن سربازان ارتش هر روز با لباسوگو با یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل خبر تاسیس یگان ویژهگفت

های مجازی با یورونیوز پرداختند. آویتال لیبویچ که به عنوان سخنگوی ارتش اسرائیل در واحد ویژه شبکهحتوا در فضای مجازی مینشستند و به تولید مهایشان میرایانه

کنند های معمول دریافت نمیهدف ما در حال حاضر پوشش مخاطبان در سراسر دنیاست. مخاطبانی که شاید اخبار و اطالعاتشان را از رسانه»کرد گفت: مصاحبه می

( تقریبا در همان ایام بود 2112نوامبر  21)یورونیوز؛ « ساله و دوستانشان نیز در آن حضور دارند. 18های مجازی[ در این است که حتی افراد ]...[ اما مزیت اصلی ]شبکه

  (1331مهر  23)رادیو فردا؛ « های نبرد آینده خواهد بود.فضاهای مجازی خط مقدم جبهه»تا وزیر دفاع وقت آمریکا گفت: که لئون پانه

با واگذاری »ژنرال کیث الکساندر فرمانده امور سایبری ایاالت متحده اعالم کرد  2111تر اینترنت آنقدر اهمیت داشت که در اکتبر عرصه مجازی و یا به عبارت رایج

آمریکا با صراحت  2112ر از یک سال بعد در سپتامبر کمت (october 20 ،Washington Times 2111« )کنترل اینترنت به سازمان ملل موافق نیست.

این کنترل را نه به سازمان ملل و نه به هیچ سازمان و نهاد دیگری واگذار »بیشتری ضمن خودداری از واگذاری کنترل شبکه جهانی اینترنت به سازمان ملل تاکید کرد: 

 )1331شهریور  12)همشهری آنالین؛ « نخواهد کرد.

ترین بانک اطالعاتی اینترنت جهان شود کنترل مهمگذاران ایاالت متحده، اکنون شرکت آمریکایی آیکان که زیر نظر دولت آمریکا اداره میرویکرد سیاستبر مبنای این 

کف مطالبات اتحادیه اروپا و  رادیو دولتی آلمان واگذاری آیکان را (NSA) را در انحصار خود دارد تا جایی که پس از رسوایی اینترنتی آژانس امنیت ملی آمریکا

های مجازی به کاخ سفید و ها و شبکه( فارغ از چنین اطالعاتی حتی نگاه مختصری به رفت و آمد مدیران وبسایت2114مارچ  4کشورهای دیگر عنوان کرد. )دویچه وله؛ 

نمونه نگاه کنید به انتقال مگان اسمیت از گوگل به پست مشاور فناوری اوباما در گذاری عظیم جبهه مقابل در این حوزه پی ببریم. )برای پنتاگون کافی بود تا به سرمایه

 )2111 سال در گوگل اجرایی مدیریت پست به پنتاگون به وابسته  و یا انتقال رجینا دوگان از انستیتو دارپا 2114سال 

ای که مطابق با را منتشر کرد. نقشه NSA ای از اهداف عملیات سایبریگاردین نقشهروزنامه  (NSA) پس از افشای پروژه پریسم و رسوایی آژانس امنیت ملی آمریکا

به این معنی که آژانس امنیت ملی  (june Guardian,9 2113آن جمهوری اسالمی ایران در وضعیت قرمز و در ردیف اول فهرست کشورهای هدف قرار داشت. )

  .و مراقبت اینترنتی را از ایران به عمل آورده است آمریکا در میان تمام کشورهای جهان بیشترین نظارت

ازی بوده و در عین حال با این مقدمه الزم است نگاه کوتاهی به عرصه فضای مجازی در کشورمان بیندازیم. کشوری که طعمه اصلی نهادهای امنیتی آمریکا در فضای مج

جمهور در این شود. )تارنمای شورای عالی فضای مجازی آخرین حضور رئیست که تشکیل نمیماه اس 3اش بیش از با کمال تاسف جلسات شورای عالی فضای مجازی

  .اثر مانده استاعالم کرده است( بدین ترتیب این شورا که با هوشیاری مسئوالن نظام تشکیل شده تقریبا ساکت و بی 1333اردیبهشت  21شورا را 

آید و از سوی دیگر وزیران و ساز برای فضای مجازی شدیدا به چشم میترین شورای تصمیمو امید در اصلیکشوری که از یک سو صندلی خالی رئیس دولت تدبیر 

  .اندترین مشوقان مردم برای حضور در این فضا تبدیل شدهحساب خود در فضای مجازی به یکی از موثرترین و اصلیدولتمردانش با فعالیت بی

کند و گاهی پا را از حیطه قانونی خود فراتر نهاده و درباره گیری میهای اجتماعی موضعبار نسبت به رفع فیلتر شبکه 7ماه بیش از  3تنها وزیر محترم ارشاد در کمتر از 

های متعدد کاربری در ای از مشاوران و وزرا حسابجمهور و تعداد قابل مالحظه( رئیس1332آبان  24نماید. )خبرآنالین؛ تعیین مصادیق مجرمانه آنها نیز اظهار نظر می

http://kayhan.ir/fa/news/26791/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://kayhan.ir/fa/news/26791/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2
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کند که چطور در اند تا جایی که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تعجب میفعال در این عرصه شدههای اجتماعی دارند و برخی وزیران تبدیل به کاربری بیششبکه

 )1332مهر 3د! )آلن ایر؛ کننهای اجتماعی را پیدا میحجم باالی کاری اجالس عمومی سازمان ملل، فرصت ارسال مطلب در شبکه

انتظار بهبود وضعیت ای تبدیل شده و مردمی که چشمافزارهای اجتماعی هر هفته به تیتر روی جلد نشریات دولتی و زنجیرهها و نرمبحث درباره مسدودسازی شبکه

  .همراه هستندافزار اند تقریبا هر هفته شاهد کشمکش مسئوالن درباره چند شبکه مجازی و نرممعاش خود نشسته

افزارهای فضای مجازی بهتر نبود با تشکیل جلسات شورای عالی های اجتماعی و نرمای درباره فیلترینگ و استفاده از شبکهاما به جای این همه بحث و هیاهوی رسانه

ر کنیم؟ بهتر نبود با حضور در جلسات این شورا به عنوان گیری در این زمینه را به نهاد قانونی مربوطه و متخصصان امر واگذافضای مجازی به صورت منظم، تصمیم

توانستیم به جای ای در مقابل چشم مردم خاتمه دهیم؟ مسلما در این صورت میها جدل و جنجال رسانهساز در حوزه فضای مجازی به ماهترین نهاد تصمیماصلی

گیری از توانستیم با بهرهحلی بنیادین در این زمینه باشیم. میفضای مجازی به فکر راهاثر با نگاهی کالن ضمن در نظر گرفتن وسعت های مقطعی و کمتصمیم

های بومی، راهبرد استقالل ملی در فضای مجازی را دنبال کنیم و... شبکه های مجازی و تامین زیرساختکارتهای نوینی چون سیمهای داخلی و حمایت از طرحظرفیت

جمهور محترم کشورمان به عنوان رئیس این شورا نیست. ی است که خبری از تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی و حضور رئیساما اکنون تقریبا ششمین ماه

اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی بسیار مهم است، باید معتبر شناخته و بر »شورایی که رهبر انقالب در اولین دیدار با هیئت دولت یازدهم درباره آن فرمودند: 

( با این حساب شایسته است آقای روحانی با برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و حضور در آن، بیش از 1332شهریور  6)رهبر معظم انقالب، « آن عمل شود.

  .این صندلی تدبیر را خالی نگذارند
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 11:31 - 1333مهر  22شنبه سه

 لینک خبر | عصر ایران: منبع 

 گفت و گو: خبر نوع

 :انتقادی گیریجهت

های اجتماعی اقدام دادستان کل: اگر دولت نسبت به کنترل شبکه

 شودنکند، دستگاه قضا وارد عمل می

تعیین فرمودند تشکیل سید ابراهیم رئیسی در ادامه اظهار کرد: ساز و کاری که مقام معظم رهبری 

تر این شورا تشکیل شود زیرا قانون جمهور است و باید سریعشورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس

 .تعیین شده و نیازمند نقد و بررسی است

  .های اجتماعی اقدام کندمانده نسبت به تعیین تکلیف شبکهدادستان کل کشور گفت: دولت در مهلت باقی

ها اقدام نکند، ها در فضایی سالم مخالفت نداریم اما اگر دولت نسبت به کنترل اطالعاتی و مسدودسازی این شبکهافزود: با فعالیت شبکه«نسیم»با  رئیسی در گفتگو

  .شوددستگاه قضا وارد عمل می

جمهور است و باید ی عالی فضای مجازی به ریاست رئیسسید ابراهیم رئیسی در ادامه اظهار کرد: ساز و کاری که مقام معظم رهبری تعیین فرمودند تشکیل شورا

  .تر این شورا تشکیل شود زیرا قانون تعیین شده و نیازمند نقد و بررسی استسریع

شد نسبت به  قضائیه تشکیل و در این جلسه تأکیدای با حضور وزرای مربوطه، مسئولین عالی قضایی و با حضور ریاست قوهوی ادامه داد: طی چند روز اخیر جلسه

های نظام ناساگار است، طبق قوانین و مقررات باید کار ایجابی و سلبی صورت بگیرد و خوب است این کار از های اجتماعی که واقعا مفسده دارد و با موازین و ارزششبکه

  .سوی مسئوالن وزارت ارتباطات و دست اندرکاران مربوطه انجام شود

ه امیدواریم در این مهلتی که مقرر شده است هم اقدامات ایجابی و هم سلبی ازطرف دست اندرکاران دولت انجام بگیرد و نیاز به این نباشد کدادستان کل کشور افزود: 

ه کنند مشکلی ندارد و های اجتماعی در یک فضای سالم استفادکار با اقدامات قضایی دنبال شود. آنچه که از سوی قوه قضائیه اعالم شد این بود که اگر مردم از شبکه

  .کنندگیرد و امور خصوصی مردم را بدون اجازه در این شبکه های منتشر میهای نظام، امام راحل)ره( و مقدسات اهانت صورت میمشکل ما وقتی است که به ارزش

ها منتشر فراد، اطالعات شخصی آنها را بر روی سایتها مخصوص اشخاص است که بدون رضایت اایم که این شکایتهای زیادی داشتهرئیسی اظهار داشت: شکایت

 .گونه اقدامات جرم و قابل پیگیری استکردند و این

 

  

http://www.asriran.com/fa/news/360362
http://www.asriran.com/fa/news/360362
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 18:27 - 1333مهر  21دوشنبه 

 لینک خبر | فارس: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 معاون شبکه شرکت مخابرات ایران خبر داد

گیگابایتی تا  3621عرضه پهنای باندی 

 37پایان سال 

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به بحث 

پهنای باندی در حدود  37سال شبکه ملی اطالعات تا پایان 

 گیگابایت بر ثانیه نیاز داریم تا اینترنت، اینترانت و 3621

MPLS خود را پاسخگو باشیم. 

 خواهد نیاز بیشتری بسیار باند پهنای ، اطالعات ملی شبکه برای چند هر:  گفت محمدی حاجی محمدرضا ایران، مخابرات شرکت به گزارش خبرزگاری فارس به نقل از

 .یع استانی خود را با لحاظ کردن این چشم انداز به سرانجام برسانیمتجم شبکه بتوانیم که هستیم اطالعات فناوری سازمان با مذاکره حال بود،در

صدا نخواهیم داشت، گفت: بوده و در آینده تمایز دیتا و  IP بر مبتنی و واحد شبکه یک صدا و دیتا شبکه اینکه بیان با همچنین معاون شبکه شرکت مخابرات ایران

ها باشد و تالش داریم یک شبکه کر استانی راه ، محور انتقال IP دهند و سیستم به این سمت می رود کهانتقال می IP بسیاری از اپراتورها هم اکنون صوت را روی

 .ها و تکنولوژی روز دنیاستاندازی کنیم که این شبکه کامال بر اساس استاندارد

ها هنوز در حال راه اندازی و گذراندن مراحل نهایی است و تاییدات آن کمی زمان بر است گفت : فعال سه استان خراسان ، ا بیان اینکه سافت سوئیچحاجی محمدی ب

 .اندازی این سیستم هستندشیراز ، آذربایجان غربی و بخش هایی از تهران در حال راه

را در سراسر کشور راه اندازی کنیم تا به اصطالح یک کر یا هسته داشته باشیم که در حال حاضر  IP دا باید یک شبکهوی افزود: فرآیند گذار به این صورت است که ابت

 . پیمانکار آن انتخاب و طراحی کلی انجام شده است

راکز استانها مشغول به کار است گفت : در حال حاضر معاون شبکه شرکت مخابرات ایران در ادامه با بیان اینکه پیمانکاری که در این زمینه با ما همکاری می کند در م

است، این کار به این منظور است که  IP دارد و شبکه دیتای ما نیز مبتنی بر TDM است ولی مخابرات شبکه سوئیچ IP شرکت ارتباطات زیرساخت دارای یک شبکه

 . ی ارائه خدمات به سایر اپراتورها می دهیم نیز فراهم شودبستری فراهم کنیم تا دیتا و صدای ما را پوشش دهد و زیرساخت هایی که برا

 

  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930720001187
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930720001187
http://sahebkhabar.ir/hermes/fars/fars-13930720001187.jpg
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 18:33 - 1333مهر  22شنبه سه

 ینک خبرل | ایسنا: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 اعالم شد IP Media شروط دریافت پروانه

 اندازی تلویزیون اینترنتیهای راهپیچ و خم

به منظور انتشار محتوای صدا و  IP Media بود که نخستین تلویزیون اینترنتی یا 32شهریورماه سال 

 .اندازی شدبر بستر باند پهن راهویدئوی مجازی، مبتنی بر پروتکل اینترنت و 

به منظور انتشار محتوای صدا و ویدئوی مجازی، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن  IP Media بود که نخستین تلویزیون اینترنتی یا 32شهریورماه سال 

 .اندازی شدراه

، ایجاد امکان ارائه کلیه IP Media محتوای صوتی و تصویری مبتنی بر پروتکل اینترنت یا همانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، خدمات پخش 

ساعت به  12های در حال پخش تا یا )ماشین زمان( با قابلیت برگرداندن زمان برنامه Time Shifting های تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما به همراه امکانکانال

 .های مورد عالقه را در کاربران شبکه از بین برده و محدودیت زمانی را بی معنا می کندبرنامه عقب، نگرانی از دست دادن

ها های سیما تا یک ماه گذشته با قابلیت دریافت و ذخیره برنامههای پخش شده شبکهاین است که آرشیوی جامع از کلیه برنامه IP TV یا IP Media هدف از ایجاد

 .ر بگیرددر اختیار مخاطبان قرا

تواند بستر مناسبی برای تولید و انتشار محتوای داخلی باشد و مسئله محتوای داخلی نیز مدتی است در راس صحبتهای مسئوالن قرار در حالیکه تلویزیون اینترنتی می

ین شبکه به دالیل مختلف نتوانسته مخاطبان چندانی را ، اIP Media اندازی شبکهگرفته و همه بر آن تاکید دارند اما پس از گذشت بیش از سه سال از زمان طرح راه

 .به خود جذب کند و شاید همچنان در مرحله پایلوت و آزمایشی مانده است

رانت های اینتشد و با تاکید براینکه رسانه ملی با استفاده از تکنولوژی روز و سیستم IP Media شرکت سروش رسانه بود که برای نخستین بار در کشور مجری طرح

وعده داد که کاربران می توانند از این تلویزیون ملی  32امکان دریافت صدا و تصویر را از خط تلفن ثابت و با استفاده از فیبر نوری فراهم کرده است در شهریورماه سال 

 .)شیما( استفاده کنند

 .و قرار شد که ثبت نام این افراد در روزهای پایانی بهمن ماه همان سال انجام شوداما ثبت نام برای متقاضیان استفاده از این شبکه در زمان اعالم شده صورت نگرفت 

هایی رود و کانالهای تخصصی و اختصاصی شبکه سروش است که امکانی ویژه به شمار میدسترسی مخاطبان برای نخستین بار به کانال IP های دستگاهاز ویژگی»

ها که هر کدام به صورت تخصصی به موضوعی خاص خواهند پرداخت، از جمله امکانات این دستگاه است که در خش ماهوارهنظیر زندگی، کودک و نوجوان، شادی و بازپ

 «.خواهد رسید، کلیه نیازهای مخاطبان، با هر سن و جنس و سلیقه در نظر گرفته خواهد شد 411ها به ها که تعداد آناین کانال

 تلویزیون های ویژگی درباره –بندی محتوای شبکه سروش صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران مدیر تامین، تولید و بسته -ی اصغر صدیقاینها بخشی از صحبتهای علی

 .است شده داده ارائه صداوسیما و رسانه سروش شرکت سوی از حال به تا که است اینترنتی

 های پیش روی تلویزیون اینترنتیچالش

http://isna.ir/fa/news/93072211980/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/93072211980/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
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مانند تلویزیون و اینترنت در زندگی مردم امروزه غیرقابل انکار است اما با توجه به بررسیهای صورت گرفته این تلویزیون اینترنتی به هایی درحالیکه تاثیرگذاری رسانه

 .ر گرفته شودی در نظخوبی نتوانسته است جای خود را بین مردم باز کند و به نظر می رسد برای افزایش تشویق به تولید محتوا در این زمینه الزم است سیاستهای

نیازمند  ADSL نیز به وجود بیاید. چراکه دریافت سیگنال بر روی سیستم اینترنت و IP Media عالوه بر آن الزم است بسترهای مناسب برای ارائه محتوا از طریق

 .شودافزایش دسترسی مشترکان به شبکه اینترنتی است که این امر نیز می تواند با گسترش فیبر نوری در کشور محقق 

نیازمند اتصال به پهنای باند اینترنت جهانی نیست و محتوای آن می تواند روی اینترانت قرار گیرد که این مزیتی برای تولید محتوای  IP Media همچنین پخش

 .داخلی روی شبکه ملی اطالعات به حساب می آید

ضر در شهرهای مختلفی مانند تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، یزد و قزوین راه اندازی شده تلویزیون اینترنتی که محتوای آن را صدا و سیما تهیه می کند در حال حا

 .است

باید از سوی کمیسیون  IP Media از سوی دیگر با توجه به اینکه انحصار پخش صدا و تصویر فراگیر در اختیار سازمان صداوسیما است، مجوز برای ارائه امکانات

 .کتهای مایل به ارائه این امکانات اعطا شودتنظیم مقررات ارتباطات به شر

نویس اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات پخش محتوای صوتی و تصویری مبتنی بر پروتکل در هر حال دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از تصویب پیش

 .خبر داد (IP Media) اینترنت

های ارتباطی ایجاد شده از سوی تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکهبراساس این مصوبه دارنده پروانه میاصغر عمیدیان درباره این پیش نویس گفت: علی

 .کنندگان شبکه، نسبت به انتشار تعاملی محتوای صدا و ویدئوی مجاز، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن اقدام کندفراهم

دا و ویدئوی موضوع پروانه، باید در داخل کشور بوده و در مواردی که طبق قوانین و مقررات کشور درباره محتواهای صدا و تصویر، اخذ به گفته وی میزبانی محتوای ص

ئه محتوا، مبتنی بر بل از ارامجوز از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر مراجع الزامی باشد، دارنده پروانه موظف است ق

 .پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن، مجوزهای الزم را دریافت کند
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 11:11 - 1333مهر  22شنبه سه

 لینک خبر | نیوزخراسان: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 واکنش دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی به اظهارات وزیر

دبیرخانه شورا وزارت ارتباطات را عامل 

 تاخیرجلسه معرفی کرد

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات درباره دالیل تاخیر  -فاطمی

درخصوص دستور جلسه اخیر، طبق نظر  "اعالم کرد:در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی 

ریاست جمهوری، مقرر شد محتوای یکی از دستورات پیشنهادی از طرف وزارت ارتباطات تهیه و ارائه 

خانه شورای عالی فضای بدین ترتیب در واقع دبیر"شود که تاکنون وزارت خانه مزبور، هیچ گونه محتوایی در این باره به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نکرده است.

در پاسخ به خراسان  مجازی، وزارت ارتباطات را عامل تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی معرفی کرد.این در حالی است که وزیر ارتباطات روز شنبه

هور داشته ایم، آقای رو حانی خواسته بودند دستور درباره دلیل تشکیل نشدن جلسه شورای عالی فضای مجازی اعالم کرد : طبق آخرین صحبتی که با رئیس جم

ل کند، اما این که برای تشکیل جلسه شورا به ریاست جمهوری فرستاده شده بود تغییر کند و قرار بود دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی این تغییرات را اعما ایجلسه

  .هوری ارسال نشده استتغییرات هنوز اعمال نشده و دستور جلسه تغییر یافته به ریاست جم

نه شورای عالی فضای به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات اعالم کرد: دبیرخا

باتوجه به اظهاراتی که روز گذشته در انتساب به وزیر ارتباطات "در این اطالعیه آمده است:  .مجازی تاکنون زمانی را برای تشکیل جلسه این شورا دریافت نکرده است

رساند براساس آیین نامه موجود دستور جلسه پیشنهادی ها انعکاس یافت، به اطالع میدرخصوص تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، در برخی رسانه

شود و جلسات در زمان تعیین شده تشکیل قدیم و با تایید ایشان به اعضای شورا ابالغ میاز طرف دبیر شورا به رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورا ت

ارائه شود که  شود.درخصوص دستور جلسه اخیر، طبق نظر ریاست محترم جمهوری مقرر شد که محتوای یکی از دستورات پیشنهادی از طرف وزارت ارتباطات تهیه ومی

محتوایی در این باره به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نکرده و دفتر ریاست جمهوری نیز در مورد این که وزارت ارتباطات محتوای تاکنون وزارت خانه مزبور هیچ گونه 

ه، در خالل تاخیر تور جلسه یاد شدمذکور را به آن دفتر ارسال کرده است، اطالعی به دبیرخانه اعالم نکرده و زمانی را نیز برای تشکیل جلسه اعالم نکرده اند.عالوه بر دس

 ".را ابالغ خواهد شدایجاد شده، مرکز ملی فضای مجازی موضوعات مهم دیگری را نیز آماده طرح در شورای عالی کرده است که با تایید ریاست جمهوری به اعضای شو

به سوال خراسان مبنی براین که چرا با وجود در و استاندارد ، در پاسخ  ICT شایان ذکر است که در همین رابطه وزیر ارتباطات روز شنبه درحاشیه همایش

شود وآیا شما به عنوان یکی از اعضای شورا از تصمیم رئیس جمهوری در این خصوص متعدد ، جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنان تشکیل نمی هایخواست

که برای تشکیل جلسه شورا به  ایم آقای روحانی خواسته بودند دستور جلسهاطالعی دارید یا خیر ، اعالم کرد : طبق آخرین صحبتی که با رئیس جمهوری داشته ای

هفته پیش که  2ند، اما ریاست جمهوری فرستاده شده بود تغییر کند و قرار بود دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ومرکز ملی فضای مجازی این تغییرات را اعمال کن

به ریاست جمهوری ارسال نشده  ایتغییراتی که رئیس جمهور خواسته بودند اعمال نشده و دستور جلسه تغییر یافته این موضوع را پیگیری کردم ،متوجه شدم هنوز

کنم این سوال را نباید از رئیس جمهوری پرسید بلکه این سوال را باید از مرکز ملی فضای مجازی است.وزیر ارتباطات در ادامه تاکید کرد : بنابراین من فکر می

ماه است جلسات شورای عالی فضای مجازی  4شایان ذکر است که بیش از  که آیا درخواست رئیس جمهوررا مبنی بر تغییر دستور جلسه اجرایی کرده اند ؟بپرسید

  .هفته یک بار برگزار شود 4تشکیل نشده ،این در حالی است که طبق آیین نامه، جلسات این شورا باید حداقل هر 

http://khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1393&month=7&day=22&id=6488735
http://khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1393&month=7&day=22&id=6488735
http://sahebkhabar.ir/hermes/khorasannews/khorasannews-6488735.jpg
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 21:27 - 1333مهر  21دوشنبه 

 لینک خبر | روزنامه کیهان: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 (جیب سوراخ سایبر ایرانی! )یادداشت روز

امروز تالش « فضای مجازی به اندازه انقالب اسالمی اهمیت دارد.»خورد: در صدر سایت مرکزملی فضای مجازی کشور کالمی از رهبر انقالب با این مضمون به چشم می

  .نظیر میان بزرگی انقالب اسالمی و اهمیت فضای مجازی را کشف کنیمبیکنیم علت این مقایسه می

ها در سرزمینی که پیش از این فتح نشده بود با فضا برای رشد سایه مجازی حاکمیت« دولت الکترونیک»با حرکت اجتناب ناپذیر کشورهای مختلف به سمت تشکیل 

یابیم ای را میمالی گرفته تا کل ارتباطات آنالین ساکنین مرزهای حقیقی! کمتر حوزه -بانکداری و تبادالت پولیها همچون ترین حیطهرود. از حیاتیسرعت به پیش می

ها به مردم عالوه بر کاهش میزان بوروکراسی های الکترونیکی به ثبت نرسیده باشد. مجازی شدن خدمات دهی دولتهای آن در درگاهکه دست کم بخشی از سامانه

های انسانی در اغلب موارد میزان رضایتمندی جامعه از سرعت و های اجتماعی نیز افزوده است. همچنین به واسطه حذف واسطهکیفیت و کمیت انواع سرویساداری، بر 

در دنیای حقیقی، با هیچ دقت خدمات نیز افزایش یافته است. این ظاهر زیبای دنیای جدید مجازی است که به واسطه خدمات متنوع و متفاوت و غیر قابل دستیابی 

شود امید به بازگشت های سایبری اداری، اجتماعی و ارتباطی در زیست بوم جدید بشری بیشتر میشکل دیگری از زندگی قابل مقایسه نیست. پس هر چه نفوذ سرویس

  .بازدسوز قدیمی نیز رنگ میساز و فرصتکیفیت، هزینهبه شیوه زندگی در فضای بی

تر در فضایی که به علت رشد بدیلی زیست بوم جدید حیات بشری است. به مفهوم سادهها در فضای مجازی نشات گرفته از بیخاطرات نقض حاکمیتبخش مهمی از م

تصور نیست! تصور ها مهای الکترونیکی بانکشد، امکانی برای قطع شبکه شتاب یا درگاه« اعتبار مجازی»تبدیل به « پول ملی»بانکداری الکترونیک حجم وسیعی از 

شان میسر نباشد، های مالیها و اندوختهروزی که به علت درگرفتن حمله چند ساعته هکرها یا یک روز جنگ سایبری، دسترسی بخشی از شهروندان یک کشور به داشته

  !هم هولناک است

های کشف نشده متنوع باشند؟ طبیعتاً همه کسانی که پیش از ما جازی با داالنشوند که به دنبال تسلط بر این مرز جدید و دنیای ماما آیا حقیقتاً دیگرانی یافت می

از آنها با حداقل هزینه دعوت نمودند از بیشترین میزان تسلط بر مرزها و امکانات « قرض توسعه جدید»های دنیای جدید مجازی را ابداع نموده و دیگران را به زیرساخت

روند و حتی دقیقاً دهی رایگان به جهانیان به شمار میخدمات« 1شماره »تند. همه برندهای مشهوری که در فضای مجازی و اختیارات سیستم جدید برخوردار هس

اند. آنها از خدمات دهی تقریباً رایگان به دیگران چند هدف مهم را دنبال مشخص نیست وابسته به کدام دولت هستند، بر تخت سلطنت بر محیط سایبر تکیه زده

  .حصول درآمد کالن از صنایع جنبی تبلیغاتی و تکنولوژیک -کسب اطالعات د -استعمار مجازی ج -سازی بوابسته -د: الفکننمی

 -بهای ملی سازی زیرساختتوجهی به بومیقرض توسعه خارجی و بی -رسان از این قرار خواهد بود: الفبه این ترتیب بدترین رفتارها در برابر این موج فزاینده خدمات

تأیید حضور انحصاری سایرین در حیاط خلوت اقتصاد  -اجاره دادن فضای ارتباطات کشور به بیگانگان د -های چند ملیتی جهان اول و خدمات آنها جاستقبال از شرکت

  !ایرانی

گیرد. به این ترتیب حاکمیت دولت ه صورت میهای بیگاناکنون هنگامه محاسبه است. در حال حاضر حجم عظیمی از ارتباطات آنالین ایرانیان از مسیر سرویس

های سایبری آینده را تا ترین عنصر برتری در جنگهای ملی ارتباطی نسل جدید مورد نیاز مردم، مهمجمهوری اسالمی ایران به واسطه دیرکرد در تأمین زیرساخت

ک ایرانیان در زیست بومی ارتباطی جدید در سرورهای ذخیره اطالعات وایبر و واتس شخصی تک ت« های اطالعاتبسته»اینجای کار در اختیار دشمنان قرار داده است! 

شود. متأسفانه افزارهای جاسوسی دیگر که به همین منظور به رایگان در اختیار جهانیان قرار داده شده، برای روز مبادا، نگهداری میاپ و تانگو و انواع و اقسام نرم

  !سوز ادامه داردکماکان این پروسه فرصت« انت از حریم شخصی ایرانیانصی»برخالف شعار دولت در حیطه 

دهی چند شرکت معین است که هنوز از سرورهای ذخیره اطالعات کشورهایی همچون بخش قابل توجهی از خدمات بانکداری الکترونیک کشورمان وابسته به سرویس

  !کندهای کشور را مستقیم از لندن تغذیه میافزارهای موبایلی بانکخشی از نرمها ببرند! حتی یکی از این شرکتمالزی و امارات بهره می

http://kayhan.ir/fa/news/26685/%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://kayhan.ir/fa/news/26685/%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2
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های چند های گسترده به تقویت حضور شرکتانگاریاندازی شبکه ملی اطالعات در کشورمان وجود ندارد و مسئولین نیز بعضاً با سهلهنوز هیچ برنامه مدونی برای راه

ای با ترین کشورهای جهان نیز حاضر به پذیرش مخاطرات تجاری چنین معاملهدشمنرسانند! حتی بیات کشور کمک میملیتی در شاهراه اطالعات و ارتباط

زینه تأمین در شغل در استعمارگران مجازی نیستند! به قول معروف مگر خودمان دهان نداریم که دیگران سهممان از بازار پر سود فناوری اطالعات را نوش کنند؟! ه

های چند ملیتی به بازار پرسود ارائه ای از شرکتبرنامگی دولت در این حوزه هم اکنون شاهد هجوم مجموعهمیلیون تومان است اما به علت بی 11کمتر از  IT فضای

  انگاری اقتصادی عظیم برعهده کیست؟میلیونی ایران هستیم. محاسبه خسارات ناشی از این سهل 73خدمات نوین به جامعه 

افزارهای ارتباطات آنالین بومی تهیه شده توسط جمعی از نخبگان دانشگاهی کشور خودمان بودیم اما در آغاز افتتاح نمایشگاه تلکام شاهد رونمایی از نرم این هفته

رقبای خارجی که هم اکنون عالوه بر دزدی متأسفانه در نطق ابتدایی وزیر ارتباطات هیچ خبری مبنی بر تسریع در جایگزینی این نرم افزارهای قدرتمند و بروز ایرانی با 

به منتقدین « مخالفت با تکنولوژی روز»زنی زنند، نبودیم! خوشبختانه تاکتیک برچسبرایگان اطالعات ایرانیان، سود هنگفتی نیز از بازار ارتباطات کشور به جیب می

تواند به محض اند، میسر نیست. در چنین فضایی قوه قضائیه نیز میرا رونمایی نمودهدر شرایطی که نخبگان ایرانی ابداعات خود « اشغال سایبری ایران»بسط طرح 

  .افزارهای ارتباطی بیگانه را در دستور کار قرار داده و راه را بر نقض حریم خصوصی ایرانیان و حاکمیت کشور ببنددهای بومی، فیلترینگ نرمانتشار وسیع نسخه

های ضد حاکمیتی امنیتی و فرهنگی؛ مسیری دور و دراز در پیش داریم اما حرکت طرات دنیای کشف نشده سایبر با انواع تلههر چند همچنان برای توفق بر مخا

استه ترین خوزاد حداقلیشک انتظار برای همراهی مسئولین با موج ایرانی پیشرفت درونای روشن است. بیپرشتاب جوانان نخبه ایرانی، نویدی دلگرم کننده برای آینده

  .ملت شریف است
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  11:31 - 1333مهر  21دوشنبه 

 لینک خبر | تسنیم: منبع 

 گفت و گو: خبر نوع

 تایید:  گیریجهت

 :قائم مقام دبیر شورای عالی فناوری اطالعات کشور

کسب و کارهای نوپای حوزه 

فناوری در سراسر کشور حمایت 

 شودمی

خبرگزاری تسنیم: قائم مقام دبیر شورای عالی 

گفت: کلیه کسانی که در فناوری اطالعات 

افزارهای دیجیتال، توسعه محتواها و بازارهای نرم

کنند مورد توسعه کسب و کارهای نوپا فعالیت می

 .گیرندحمایت ویژه قرار می

، با اشاره به برنامه دولت برای شبکه ملی ارتباطات اظهار کرد: برنامه دولت در حوزه شبکه ملی ارتباطات براساس اراک گو با خبرنگار تسنیم دراصل در گفترضا باقری

جازی تصویب کرده در حال تدارک است و در عنوان کرده و الزامات و مصوباتی که شورای عالی فضای م 46تکالیفی که قانون برنامه پنجم توسعه کشور در ماده 

 .هایی که انجام شده تمرکز دولت بر تدوین ضوابط این برنامه جامع بوده استریزیبرنامه

کنند، ت را تدوین وی افزود: مقرر شده تا سازمان فناوری اطالعات با محوریت و همکاری شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات الگوی توسعه شبکه ملی اطالعا

 .برنامه جامعی بر این اساس تدوین شده است

های خانه برای توسعه شبکه و استفاده از ظرفیت بخش دولتی انجام شده و گاممعاون توسعه الکترونیک سازمان فناوری و اطالعات تصریح کرد: تقسیم کار داخل وزارت

پردازند در دستور کار هی حوزه دولت الکترونیک که در ذیل شبکه ملی اطالعات به فعالیت میهای دستگاهای شبکهاولیه آن نیز برداشته شده است، توسعه زیرساخت

 .جدی دولت قرار گرفته است

از  ها نیازهای خود را به سازمان فناوری اطالعات اعالم کنند و پسماه دستگاه 3ها به شبکه ملی گفت: مقرر شده در ظرف مدت اصل با اشاره به دسترسی دستگاهباقری

 .آن دسترسی برای آنها فراهم شده تا ذیل دستورالعمل که مصوب سازمان فناوری اطالعات است به تبادل اطالعات بپردازند

تدوین کرده  افزار و محتوا را دستور کار دارند، برنامه جامعیوی افزود: در حوزه کسب و کارهای نوپا سازمان فناوری اطالعات با دستور وزیر که نهضت تولید خدمات، نرم

 .که در این برنامه جامع کسب نظر و مساعدت تمامی کسب و کارهای نوپا انجام شده است

های کسب و کارهای نوپا از سوی دولت قائم مقام دبیر شورای عالی فناوری اطالعات تصریح کرد: اتفاقات مثمر ثمری در برنامه دولت قرار گرفته از جمله اینکه زیرساخت

 .های دولت در توسعه کار خود را داشته باشندهای دسترسی و زیرساخت میزبانی اطالعات آنها و حمایتاختتهیه شود، زیرس

http://sahebkhabar.ir/print/1724648/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/print/1724648/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/526869
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/526869
http://www.tasnimnews.com/Home/Category/73/
http://www.tasnimnews.com/Home/Category/73/
http://sahebkhabar.ir/hermes/tasnim/tasnim-526869.jpg
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افزارهای دیجیتال توسعه محتواها و توسعه کسب و اصل با اشاره به حمایت از کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات گفت: کلیه کسانی که در بازارهای نرمباقری

گیرند کنند از سوی وزارت ارتباطات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت کار و امور اجتماعی مورد حمایت ویژه قرار میا فعالیت میکارهای نوپ

 .رسدای هم به این منظور تدوین شده که به تصویب شورای فناوری اطالعات میکه برنامه

های مردم به خدمات ور کردن دولت، تسهیل دسترسیسازی دولت، بهرهدولت مبنای خود را چند الگوی اصلی قرار داده کوچکوی افزود: در توسعه دولت الکترونیک 

 .دهندو استعالمات خود را به صورت الکترونیکی انجام می G to G ها خدماتدولتی که در این راستا با استفاده از شیکه ملی اطالعات دستگاه

های واحدی که ایجاد آنها در دستور کار دولت قرار گرفته ای عالی فناوری اطالعات تصریح کرد: مردم برای دسترسی به خدمات از طریق پنجرهقائم مقام دبیر شور

 .شودهای دولت تسهیل میرسانی و پورتالهای اطالعهای مختلف از جمله موبایل، پیامک، سایتدسترسی آنان از طریق کانال

خدمات ه به مدت زمان اجرای برنامه تحول الکترونیک دولت گفت: بر اساس ضوابط فنی و اجرایی ابالغی شورای فناوری اطالعات و آئین نامه توسعه اصل با اشارباقری

های تحول الکترونیک دولت تماهه زیرساخ 18دهند که در برنامه ها تکالیفی به آنها ابالغ شده که در دستور کار خود قرار میالکترونیکی، شورای عالی اداری دستگاه

 .شودانجام می

 .شودمی انجام هاساخت زیر است است پنجم  شهریورماه صادر شده و الزم االجرا است و پایان سال آینده که همزمان با پایان برنامه پنجساله 11وی افزود: ابالغیه از 
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 13:31 - 1333مهر  21کشنبه ی

 لینک خبر | ایسنا: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 رشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون تلفن همراه

توان کاربر با وجودی که هنوز بر سر این مساله که چه کسی را می

های وجود دارد اما رقابت میان روشهایی حقیقی اینترنت دانست بحث

های ارایه اتصال به شبکه اینترنت برای جذب کاربران بیشتر میان شرکت

یابد و در آمارهای اعالمی از سوی کننده اینترنت هر سال افزایش می

 .مرکز توسعه ملی اینترنت )متما( نیز تاثیرگذار است

هایی وجود دارد اما توان کاربر حقیقی اینترنت دانست بحثمیبا وجودی که هنوز بر سر این مساله که چه کسی را 

یابد و در آمارهای اعالمی از سوی مرکز رقابت میان روشهای اتصال به شبکه اینترنت برای جذب کاربران بیشتر میان شرکتهای ارایه کننده اینترنت هر سال افزایش می

 .توسعه ملی اینترنت )متما( نیز تاثیرگذار است

هزار نفر کاربر اینترنت تا پایان سال  318میلیون و  36ارش خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، مرکز توسعه ملی اینترنت آماری اعالم کرده که بر اساس آن به گز

ر نوری به شبکه جهانی اینترنت متصل های اتصالی مختلف از جمله وایمکس، دایل آپ، ای دی اس ال، تلفن همراه و در نهایت فیبگذشته در ایران با استفاده از راه

 .دهنددرصد جمعیت کل کشور را تشکیل می 43اند که این آمار حدود شده

بود اما بر اساس آمار همین مرکز، کاربران شبکه ای دی  از سایر کاربران پیشی گرفته 31اگرچه طبق آمار مرکز توسعه ملی اینترنت تعداد کاربران تلفن همراه در سال 

 .داشتند 32یا اینترنت تلفن همراه بیشترین تعداد کاربر را در سال  GPRS با فاصله کمی از کاربران اس ال

درصدی پهنای باند به گفته وزیر ارتباطات ضریب نفوذ اینترنت نیز در کشور افزایش پیدا  27و افزایش  (LXP) با افتتاح پروژه مرکز تبادل ترافیک اینترنت کشور

های همراه به اندازی نسل سوم ارتباطی از سوی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل مسئوالن انتظار دارند که کاربران اینرنت که از طریق تلفندیگر با راه خواهد کرد. از سوی

 .انجامدشوند نیز افزایش یابد که این امر نیز به نوبه خود به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور میشبکه متصل می

تواند بستر مناسبی را برای آید و در عین حال نیز مییافتگی کشورها به حساب مید اینکه میزان نفوذ اینترنت در هر کشور شاخصی از میزان توسعهبا وجو

 .گذاری در این حوزه به وجود آورد اما افزایش ناگهانی تعداد کاربران شبکه تبادل اطالعات مخالفانی هم داردسیاست

اندازی کردند، اظهار کرد که مدت کوتاهی پس از آنکه دو اپراتور اول کشور نسل سوم ارتباطی را راه -عضو شورای عالی فضای مجازی  -میرزایی علیرضا شاهدر این باره 

 .اربران را امری نامتعارف تلقی کردبا این مجوز ناگهانی وزارت ارتباطات تعداد کاربران اینترنت پهن باند حدود صد برابر شده است و این فزایش ناگهانی تعداد ک

سازی در حوزه چگونگی استفاده از گذاری و فرهنگمیرزایی افزایش پهنای باند را که افزایش تعداد کاربران اینترنت را در پی خواهد داشت مستلزم داشتن سیاستشاه

 .این تکنولوژی دانست

شود میلیون کاربر اینترنت پرسرعت خبر داد. با این حال این سوال مطرح می 3از افزایش  -ری اطالعات معاون وزیر ارتباطات و فناو -چندی پیش اما محمود خسروی 

 .استکه چه شاخصی برای محاسبه یک فرد به عنوان کاربر اینترنت در این سرشماری مورد استفاده قرار گرفته

http://isna.ir/fa/news/93072011078/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://isna.ir/fa/news/93072011078/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://sahebkhabar.ir/hermes/isna1/isna1-93072011078.jpg
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 .است میلیون نفر رسیده 42به  33وی پیش از این اعالم کرده بود که تعداد کاربران اینترنت در سال 

گیگابیت بر  611کشور  خسروی همچنین درباره ظرفیت پهنای باند داخلی کشور با اشاره به اینکه در گذشته و تا پیش از شروع دولت یازدهم ظرفیت پهنای باند داخل

 .برابر کردن این ظرفیت هستیم 11ای است که ما حتی به دنبال ها به گونهگیگابیت رسید گفته بود: اکنون برنامه 1211ثانیه بود که طی یک سال گذشته این عدد به 

 اندکاربرانی که تنها یک بار به اینترنت متصل شده

اینترنت متصل شود شود این است که اگر فرد با استفاده از هر روشی یک بار به شبکه شاخصی که در ایران برای شناسایی فرد به عنوان کاربر اینترنت در نظر گرفته می

باشند که کاربران دائمی شبکه اینترنت  گیری وجود داشتهشود ممکن است عده چشمتوان گفت در تمامی آمارهایی که ارائه میآید بنابراین میکاربر به حساب می

ها وقت خود را در روز  کاربران دائمی اینترنت هستند که ساعتاند و تعدادی نیز احتماالنیستند بلکه به هر نحو و دلیلی به تعداد محدود از این شبکه استفاده کرده

 .کنندصرف گشت و گذار در فضای مجازی می

درصد از افراد جامعه را تحت پوشش قرار  13.36است که  هزار نفر بوده 331میلیون و  11تعداد  ADSL تعداد کاربران شبکه 31ها در سال بر اساس همین شاخص

 .دهدهزار نفر در کشور خدمات اینترنتی ارائه می 217میلیون و  3درصد به  12.23اینترنت تلفن همراه قرار داد که با پوشش  ADSL عدی پس ازدهد. در رتبه بمی

ی از آنها استفاده هایی هستند که کاربران اینترنتشیوه 3.27و  8.13،  3.23های اتصالی دایل آپ، فیبر نوری و وایمکس به ترتیب با ضریب پوشش پس از آن راه

 .کنندمی
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 11:11 - 1333مهر  13شنبه 

 لینک خبر | تسنیم: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 :معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران

شود/ تقسیم کار شبکه ملی اطالعات میتولید برنامه موبایل حمایت 

 انجام شد

بیان اینکه برای خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر ارتباطات با 

اجرای شبکه ملی اطالعات تقسیم کار ملی صورت گرفته و 

کنیم، گفت: ای را اعالم میمنطقهبه زودی برنامه پیشرفت 

ای که های این شبکه به تدریج و در هر منطقهسرویس

 .آماده شود به مردم ارائه خواهد شد

به نقل از روابط عمومی  خبرگزاری تسنیم به گزارش سرویس فناوری اطالعات و ارتباطات

های شبکه ملی اطالعات اظهار کرد: از نظر اجرایی مشارکت ملی و تقسیم کار در حوزه زیرساختوزارت ارتباطات وفناوری اطالعات. نصراهلل جهانگرد درباره وضعیت 

های اینترنتی با سازمان فناوری اطالعات انجام شده و جداول تقسیم کار نیز در شبکه ملی اطالعات میان شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت

 .های هماهنگی ترسیم شده استکمیته

 .دهی هستند را مطابق ضوابط مدنظر اعالم کنیمای این طرح و نقاطی که آماده سرویسوی افزود: از این رو امیدواریم به زودی برنامه پیشرفت منطقه

ن مرکز ملی فضای مجازی او خاطر نشان کرد: طراحی کالن شبکه ملی اطالعات با ضوابطی که شورای عالی فضای مجازی ابالغ کرده به انجام رسیده و در شورای معی

 .طی چهار جلسه گزارش و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

ین این برنامه کالن را در معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه نکات مدنظر اعضای شورای معین مرکز ملی فضای مجازی در این برنامه ملی لحاظ شده است، افزود: همچن

ایم و بر این اساس آمادگی داریم این مدل کالن ملی را میسیون صنایع و فرهنگ ارائه کرده و نظرات نمایندگان را نیز جویا شدههای مختلف مجلس مانند ککمیسیون

 .در شورای عالی فضای مجازی عرضه کنیم

تر خواهد فنی نیز به تدریج در این شبکه کامل هایایم و قسمترئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: در همین حال تعدادی جلسه نیز با نخبگان فناوری داشته

 .شد

 داخل به بزرگ هایدیتابیس آمدن به ترغیب و بومی و ملی محتوای تولید برای جامعی و کامل برنامه نیز کاربردی قسمت در ملی شبکه با همراه: داد ادامه  جهانگرد

 .داریم کشور

آن است که مصرف اینترنت داخل کشور به بیرون از کشور هدایت نشود و دیتاسنترهای بومی مورد حمایت قرار های حمایتی و تشویقی دولت بر وی اظهار کرد: سیاست

 .دهند، حمایت خواهیم کردکنند و در اختیار مردم قرار میآوری میافزارهای موبایل و کسانیکه دیتاهای بومی را جمعگیرد. در همین راستا از تولید نرم

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/524751
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/524751
http://sahebkhabar.ir/hermes/tasnim/tasnim-524751.jpg
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 21:31 - 1333مهر  18جمعه 

 لینک خبر | ایلنا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 ای به رییس جمهور؛در نامه

الریجانی قانون عضویت نمایندگان در برخی شوراهای عالی و مجامع را 

 ابالغ کرد

ای به حجت االسالم والمسلمین در نامه« علی الریجانی»

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان « حسن روحانی»

 .مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

شورای اسالمی در نامه ای به رییس جمهوری، قانون عضویت و لغو عضویت رییس مجلس 

 .نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

قانون « حسن روحانی»ای به حجت االسالم والمسلمین در نامه« علی الریجانی»به گزارش ایلنا، 

 .عالی و مجامع را ابالغ کرد عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای

 :متن کامل نامه الریجانی به روحانی به شرح زیر است

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

مجلس شورای اسالمی در برخی از شوراهای  ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان123در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم )

مجلس که با عنوان طرح اصالح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت  1333/  1/  24عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت ها مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به 112مطابق اصل یکصدودوازدهم ) ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسالمی به مجلس شورای اسالمی تقدیم و

 .مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابالغ می گردد

 رئیس مجلس شورای اسالمی

 علی الریجانی

عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برخی از شوراهای عالی، قانون »در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در « شوراها، مجامع و سایر هیئت ها

مجلس  1333/  7/  6مورخ  44778/123نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره از سوی مجمع تشخیص مصلحت  1333/  6/  13تاریخ 

 .شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابالغ می گردد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=212501
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=212501
http://sahebkhabar.ir/hermes/ilna1/ilna1-212501.jpg?ts=1413092555000
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 رئیس جمهوری

 حسن روحانی

 ها، مجامع و سایر هیئت هاقانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برخی از شوراهای عالی، شورا

ی اسالمی در آنها ـ از تاریخ تصویب این قانون عالوه بر سایر شوراهای عالی، شوراها، مجامع و هیئت هایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورا 1ماده 

یون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر عضویت دارند، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیس

 :عضویت می یابد

 :الف ـ شوراهای دارای یک نماینده ناظر

 1382/  3/  13( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب 4ـ شورای عالی فناوری اطالعات موضوع ماده ) 1

 1382/  3/  13( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب 8ماده )ـ شورای عالی فضایی موضوع  2

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و تشکیل شورای 4( و )2( قانون اصالح مواد )3ـ شورای عالی انرژی موضوع ماده ) 3

 1381/  4/  31عالی انرژی کشور مصوب 

 1382/  11/  23( قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3ـ شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده ) 4

 1371/  7/  24( قانون اصالح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند ) 5

 شورای انقالب 1333/  4/  4( الیحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب 2کشور موضوع ماده )ـ شورای عالی انفورماتیک  6

 1372/  12/  8( قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده ) - 7

 1378/  2/  13( قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 3موضوع ماده )ـ شورای عالی صنایع دریایی کشور  8

 :ب ـ شوراهای دارای دو نماینده ناظر

 ( قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب11ـ شورای عالی بیمه موضوع ماده ) 1

30 / 3 / 1350 

 1331/  12/  11ب ( قانون برنامه و بودجه مصو2ـ شورای اقتصاد موضوع ماده ) 2

 1384/  3/  1( قانون بازار اوراق بهادار مصوب 3ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ) 3

 1383/  11/  1( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 32ـ شورای عالی سالمت و امنیت غذایی موضوع ماده )4

 1371/  11/  23( قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 13موضوع ماده )ـ شورای عالی استاندارد  5

 :ـ از تاریخ تصویب این قانون عضویت نمایندگان مجلس در شوراها، مجامع و هیئت های زیر لغو می شود 2ماده

( قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با 3( ماده )8( و )7شرع مقدس موضوع بندهای ) ـ شورای عالی انطباق اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین 1

 1377/  8/  11موازین شرع مقدس اسالم مصوب 

 1373/  2/  12( قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 3( ماده )7ـ شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع بند ) 2

 1381/  3/  11( قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران مصوب 18( ماده )2کزی نظارت بر انتخابات پرستاری موضوع بند )ـ هیئت مر 3
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 6اشت مصوب ( قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهد1( ماده )1ـ کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشموالن وظیفه موضوع تبصره ) 4

 /8  /1373 

( قانون نحوه ایجاد تسهیالت الزم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان 3ـ کمـیسیون نظارت بر حـُسن اجرای احداث نود و شش بیمارستان موضوع تبصره ) 5

 1363/  6/  23های نودوشش شهر کشور مصوب 

 1383/  12/  11دهی مـُد و لـباس مصوب ( قـانون سامـان1ـ کمیته مُد و لـباس موضـوع مـاده ) 6

 1371/  3/  23( قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنائی مصوب 3( ماده )11ـ شورای آموزش و پرورش استثنائی موضوع بند ) 7

 1374/  6/  14آموزش و پرورش مصوب  ( قانون گزینش معلمان و کارکنان7( بند )الف( ماده )1ـ هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش موضوع تبصره ) 8

ارکت جمهوری ـ ستاد چگونگی هزینه کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسالمی ایران در بازسازی کشور افغانستان موضوع ماده واحده قانون مش 9

 1381/  3/  13اسالمی ایران در بازسازی کشور افغانستان مصوب 

 1388/  7/  13جرای قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ـ هیئت نظارت بر حُسن ا 10

 ( قانون مذکور13موضوع ماده )

 1373/  7/  13ن مصوب ( قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایرا4( بند )الف( ماده )8ـ مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران موضوع جزء ) 11

 ( ماده واحده قانون مذکور3موضوع تبصره ) 1373/ 2/  28ـ هیئت نظارت بر اجرای قانون تأمین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور مصوب  12

ضور دارند وظایف نماینده ناظر مجلس شورای ـ رؤسای کمیسیون ها و نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی که در مجامع، شوراها و هیئت ها به عنوان عضو ح3ماده

 .اسالمی را نیز بر عهده داشته و موظف به انجام آن وظایف طبق آئین نامه داخلی مجلس می باشند

فرعی نمایند، موظفند ـ در صورتی که هر یک از شوراها، مجامع و هیئت هایی که طبق قانون دارای نماینده ناظر می باشند، اقدام به تشکیل کمیته یا شورای 4ماده

 .آن شرکت می نماید مراتب را به نماینده ناظر و مجلس شورای اسالمی اطالع دهند. نماینده مذکور، عضو ناظر کمیته یا شورای فرعی است و عنداللزوم در جلسات

ب می شوند و روش های تعیین شده برای انتخاب نمایندگان ـ کلیه نمایندگان ناظر طبق آئین نامه داخلی مجلس از ابتدای هر دوره برای مدت دو سال انتخا 3ماده

 .ناظر در سایر قوانین و مقررات به روش پیش بینی شده در آئین نامه مذکور اصالح می شود

 .یین می نمایدـ در قوانینی که برای انتخاب نماینده ناظر، کمیسیون تخصصی تعیین نشده است، هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی ذی ربط را تع 6ماده 

از سوی مجمع  1333/  6/  13مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1333فروردین ماه  24قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

 .تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
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 12:43 - 1333مهر  13شنبه 

 لینک خبر | تسنیم: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 :وزیر ارتباطات

داخلی است/  3Gپهنای باند 

دکل های موبایل هیچ ضرری 

 برای سالمتی ندارند

خبرگزاری تسنیم: وزیر ارتباطات گفت: پهنای 

باندی که در اختیار موبایل و نسل های سوم و 

چهارم ارتباطی قرار گرفته. داخلی است و هیچ 

 .ربطی به بین الملل ندارد

درباره افزایش ورود  "استاندارد و فناوری اطالعات و ارتباطات"محمود واعظی در حاشیه همایش  ,خبرگزاری تسنیم العات و ارتباطاتبه گزارش خبرنگار فناوری اط

نیازمند همکاری نزدیک تری با وزارت صنعت. سازمان  تجهیزات الکترونیکی طی سال های گذشته به کشور. اظهار کرد: این افزایش وجود داشته است و از این جهت

 .استاندارد و گمرک هستیم

الکترونیکی تولیدی وی افزود: برای ورود کاالهای پیچیده الکترونیکی اگر کمرگ تخصصی داشته باشیم. بسیاری از مشکالت حل خواهد شد زیرا هم اکنون کاالهای 

 .خوبی داخل کشور داریم

ن الملل را سخ به این سوال که گفته شده بیشتر استفاده از پهنای باند مربوط به دریافت محتوای ویدئویی می شود و از این جهت نباید پهنای باند بیوزیر ارتباطات در پا

 .افزایش داد گفت: آنچه امروزه در موبایل و نسل های سوم و چهارم ارتباطی شاهد هستیم مربوط به پهنای باند داخلی است

رسیده است. از این حیث نیازمند مقررات خاصی در این زمینه نیستیم زیرا  1231گیگا بیت بر ثانیه بوده که اکنون به  311سال گذشته این پهنای باند وی افزود: 

 .پهنای باند داخلی است

 .نیستاو خاطر نشان کرد: میزان پهنای باند بین الملل تغییری نداشته است زیرا زیرساخت های آن هم اکنون فراهم 

این شورای شهر هم در این  واعظی درباره اینکه آیا صحت دارد که برخی تجهیزات از استاندارد مجوز نمی گیرند اما از طرق دیگر وارد چرخه کشور می شوند و عالوه بر

کجا آورده است زیرا طی بررسی های ما از دکل های  درصد دکل های ارتباطی مجوز گرفته اند؟. گفت: نمی دانم شورای شهر این اطالعات را از 31زمینه گفته است که 

 .مخابراتی به این نتیجه رسیده ایم که به اندازه ای موج پایین دارند که تهدیدی برای شهروندان به حساب نمی آیند

 .وی گفت: در تمام دنیا این دکل ها وجود دارد و ما هم راه ارتباطی دیگری جز استفاده از اینها نمی بینیم

می گیرد. سازمان تنظیم ارتباطات یادآور شد: اگر هم منظور این شورا. جانمایی دکل ها بوده که ارتباطی به ما ندارد زیرا این کار با هماهنگی اپراتورها صورت  وزیر

 .کند مقررات بخشی را دارد که تشعشعات را اندازه گیری می کند و در صورتیکه جایی خالف استانداردها باشد با آن برخورد می

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/525059
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/525059
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
http://sahebkhabar.ir/hermes/tasnim/tasnim-525059.jpg
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 13:13 - 1333مهر  13شنبه 

  لینک خبر | موج: منبع 

 پوششی: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 

 :معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی

تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در ارتباط با شبکه ملی نسبت به 

 اطالعات اهتمام داریم

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از کسب و 

خصوصی فعال در  کارهای دانش بنیان و بخش غیردولتی و

عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و بهره گیری از تولیدات 

 .داخلی از جمله اولویت های وزارت ارتباطات است

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی راسخ در اختتامیه نشست آموزشی تخصصی مدیران کل و 

ای به منظور تحقق استان ها اظهار داشت: وزارت ارتباطات اهتمام ویژه  ICT عاملین ذیحسابی

  .اهداف برنامه پنجم توسعه در ارتباط با شبکه ملی اطالعات بوده که برنامه ریزی الزم برای این امر صورت گرفته و در دست اجرا است

همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وی با اشاره به به جایگاه فاوا در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و اهمیت و ضرورت و تأثیرات روز افزون این بخش در 

است که امکانات و سیاسی و امنیتی گفت: خوشبختانه این جایگاه مورد توجه جدی مقام معظم رهبری، قوای سه گانه و مردم بوده و هست؛ و این توجهات سبب شده 

مایه گذاری ها و صرف منابع، انجام امور در کلیه بخش های ذی ربط شتاب منابع خوبی به این بخش اختصاص داده شود که البته الزم است ضمن توجه به اثربخشی سر

  .گیرد

راهبری و هدایت بخش راسخ ادامه داد: در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز توسعه ساختاری و جغرافیایی واحدهای نظارت حاکمیتی خود با هدف 

مایه گذاری ها،جلب مشارکت ها و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و بخش خصوصی و همچنین کنترل و های اجرایی و فعالین بخش خصوصی، هدایت سر

در شهرستانهای کشور اتخاذ تصمیم و اقدام  ICT نظارت حاکمیتی بر آنها و پاسخ گویی به مطالبات مردم و مسؤولین در اقصی نقاط کشور، نسبت به ایجاد نمایندگی

  .کند

ر برنامه های تباطات افزود: توسعه خدمات الکترونیکی و اینترنتی به روستاها و مناطق محروم، ایجاد تحول و توسعه خدمات پستی و پست بانک نیز از سایمعاون وزیر ار

مات شایسته ای در این زمینه مهم وزارتخانه است که الزم است همه همکاران جهت تحقق اهداف برنامه های با هماهنگی، همدلی، تالش، جدیت و مدیریت جهادی، اقدا

 .انجام دهند

  

http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1463150
http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1463150
http://sahebkhabar.ir/hermes/mojnews/mojnews-1463150.jpg?ts=1413032722000
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 14:18 - 1333مهر  13شنبه 

 لینک خبر | پارسینه: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

فیلترینگ  اینترنت ملی،

همه جانبه یا دسترسی 

 تر ؟آسان

اجرای آن که ی های نحوهپیچیدگی

تواند طرح را از حالت مفید و می

سودمند به زندانی تملم عیار تبدیل 

 .کند

به گزارش پارسینه ، حال آن که اینترنت ملی به فاز اجرایی 

رسیده است مستلزم بررسی دقیق می باشد ، به عالوه با 

توجه به پیچیدگی های نحوه ی اجرای آن که می تواند طرح 

 . تواند سودمند باشدحالت مفید و سودمند به زندانی تملم عیار تبدیل کند قطعا شفاف سازی و ارائه اطالعات توسط مقامات مسئول و دست اندر کاران اجرایی می  را از

 . پیش از آنکه به بیان محدودیت های ممکن از اجرای طرح بپردازیم به تعریف کلی از اینترانت را ارائه می دهیم

 ت )شبکه ملی اطالعات( چیست؟اینتران

شود. تمام خدمات قابل ها در آن شبکه خاص استفاده میای محلی و محدود بوده برای تبادل دادهای شبیه اینترنت است که مبتنی بر شبکهای رایانهاینترانت شبکه

شود. هدف ، تله کنفرانس و ... در این شبکه اختصاصی به کاربران عرضه میدسترس در اینترنت، مانند پست الکترونیکی، دسترسی به نرم افزارهای داخلی، انتقال فایل

 . اصلی از ارائه این سرویس ایجاد زیرساختی اختصاصی و مستقل از اینترنت جهت تبادل اطالعات و به اشتراکگذاری است

 . کنند شبکه ی اینترا نت تشکیل داده اندبه زبان ساده تر مجموعه ای از کامپیوتر ها که با هم به هر واسطه ای ارتباط برقرار می

 مزایای اینترنت ملی

و مدارس ، و حتی  وقتی صحبت از اینترنت ملی می شود یعنی شبکه ای عظیم در سر تا سر کشود شامل تمام کامپیوتر های ادارات ، وزارت خانه ها ، دانشگاه ها

راحتی قادر به برقراری ارتباط هستند ، که با توجه به بومی بودن این شبکه و سرعت باالی آن نکات مثبتی کاربران عادی کامپیوتر که به یکدیگر اتصال داده شده و به 

 .مانند امنیت در ارسال اطالعات و همچنین سرعت باال را داراست

را در چند ثانیه دانلود کرده و فایل های حجیم را به آسانی در نگاه اول این شبکه داخلی مزیت های فراوانی دارد ، برای مثال در نظر بگیرید میتوانید آهنگ و یا فیلمی 

ته و حتی نه چندان پیشرفته در این شبکه آپلود و ارسال نمایید ، تلوزیون اینترنتی با قابلیت باز پخش برنامه ها و هر آنچه که اینترنت پرسرعت در کشور های پیشرف

 . داراست از دیگر مزیت های شبکه ملی است

http://www.parsine.com/fa/news/202273/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-
http://www.parsine.com/fa/news/202273/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-
http://sahebkhabar.ir/hermes/parsine/parsine-202273.jpg?ts=1413291659000
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مسائل امنیتی در ترنت ملی مزیت چندانی بر اینترنت پر سرعت به معنای واقعی که در اکثر نقاط دنیا استفاده می شود برای کاربران عمومی آن ندارد ، اما هر چند این

اخیر صورت گرفته ارزش و اهمیت ارتباط بین دستگاه های دولتی و همچنین مراکز نظامی با توجه به تهدیدات و نفوذ هایی که از سمت کشور های دشمن در چند سال 

 . پیاده سازی این طرح را آشکار می سازد

 نحوه اجرای این طرح و محدودیت های ناشی از آن

ه ای که ر طرف کند ، اما مسئلبا تمام آنچه گفته شد ، حال اگر اینترنت ملی در کنار اینترنت ارائه شود و می تواند نواقص مربوط به سرعت ارتباطات را تا حد زیادی ب

  .ئه خواهد شدباعث مخالفت ها و شک و تردید در سودمند بودن این طرح می شود آن است که ، اینترنت ملی نه به صورت موازی بلکه در راستای اینترنت ارا

هستید درخواست به موتور جست و جو گر تصویری که در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار داده شده ، بیان گر آن است که ، اگر شما به دنبال مطلبی 

زبان ساده تر در مقابل جست و ملی ارسال می شود ، این سیستم پس ار یافتن اطالعات مورد نظر در اینترنت اگر صالح دانست آن را در اختیار شما قرار خواهد داد !! به 

 .ه نمی شود که فیلتر باشد یا نهجوی اطالعاتی که در گذشته فیلتر بود ، اصال صفحه ای برای شما نمایش داد

 .یردبه این معنا که تمامی صفحات فیلتر شده به طور کل از دسترس خارج می شود و شبکه اینترنت ملی مانند فیلتری در مقابل اینترنت قرار میگ

اگر بیشتر مردم بدانند اینترنت ملی یعنی چه با آن  "گوید :از سوی دیگر دکتر شهشهانی، رئیس دانشکده ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف درباره اینترنت ملی می

 ".مخالف خواهند بود

های خارجی ای داشته باشیم، ولی همه اتصالجریانی که واقعیت دارد و از آن به اینترنت ملی یاد می شود یعنی اتصالهای داخلی خوب و گسترده»دهد: وی ادامه می

درصد اتصال ایران از طریق مخابرات انجام می شود، با فیبر نوری، بنابراین وقتی وارد  33به گفته شهشهانی اکنون شاید  «های قابل کنترل عبور کند.مان از یک کانال

 .بسیاری از سایت ها می شوید فیلتر شده است. در واقع اینترنت ملی یعنی همین! پس چندان نمی تواند مورد توجه واقع شود

ازی مسئولین دولت جدید در این رابطه و اصالح طرحی که در دولت احمدی نژاد پایه ریزی شد می تواند به ابهام زدایی کمک البته همان طور که گفته شد ، شفاف س

دانی اهد آمد بلکه با قدر کند و با ارائه روشی مناسب برای دسترسی هم زمان به اینترنت و اینترانت ملی به صورت موازی نه تنها هیچ نارضایتی و اعتراضی وجود نخو

  جامعه و کاربران پر شمار اینترنت از مسئولین مواجه خواهد می شد
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 12:32 - 1333مهر  18جمعه 

 برلینک خ | ایسنا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 گذشت 2114مروری بر آنچه در تله کام 

 از کندی وایبر تا جوایزی از جنس مازراتی و ام.وی.ام

 .مهرماه کار خود را پایان داد 17روز گذشته  2114نمایشگاه تله کام 

 .مهرماه کار خود را پایان داد 17روز گذشته  2114نمایشگاه تله کام 

کام روز گذشته به پایان رسید و طی مدت چهار روز فعاالن صنعت مخابرات کشور سعی گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، پانزدهمین نمایشگاه تله به

 .کردند با ارائه توانمندی های خود به رقابت با یکدیگر بپردازند

های مختلف کام، مسووالن مختلف کشور در حوزه ارتباطات راهی این نمایشگاه شده و به بازدید از غرفهتله از سوی دیگر طی روزهای برگزاری پانزدهمین نمایشگاه

ل های فعاالن این عرصه نشستند. مسووالنی از وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی گرفته تا معاونان وزیر ارتباطات، مدیران عامپرداخته و پای صحبت

 .ندمخابرات، برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، استاندار تهران و نماینگان مجلس از جمله بازدیدکنندگان نمایشگاه تله کام امسال بوداپراتورها و 

زاری تنها سه تن از اعضای توان به اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد، چرا که طی روزهای برگالبته این نمایشگاه غایبانی هم داشت و در میان آنها می

کام آمدند. همچنین از میان مسئوالن مختلفی که هر از چندگاهی به انتقاد از وضعیت این حوزه می پردازند نفر می شوند به دیدار نمایشگاه تله 11این شورا که بالغ بر 

 .نیز بازدیدکننده ای برای این نمایشگاه وجود نداشت

 .گذشته مسئوالن مختلف با حضور در این نمایشگاه درباره وضعیت آتی این حوزه اظهارنظرهایی داشته و گاه وعده هایی نیز دادنداما امسال نیز مانند سال های 

 چه کسی وایبر را کند کرد؟

تتاحیه با اشاره به ورود نسل سوم خدمات در اولین روز برگزاری این نمایشگاه که با افتتاح و بازدید چهار ساعته وزیر ارتباطات همراه بود، محمود واعظی در مراسم اف

 امروز ارائه اینترنت پهن باند توسط موبایل به حالت گسترده درآمده و برای فاز بعدی به دنبال آن هستیم که شبکه پهن باند ثابت را نیز"ارتباطی به کشور اظهار کرد: 

 ".راه کشور راه اندازی کنیم

از نظر ما باید تمام امور به بخش خصوصی سپرده "ن از تاکید وزارت ارتباطات بر حمایت از بخش خصوصی یاد کرد و گفت: آوری اطالعات همچنیوزیر ارتباطات و فن

 ".شود ورود پیدا کندهای باال دارد یا به مسائل امنیتی مربوط میگذاریشود و دولت تنها در مواردی که نیاز به سرمایه

بخشی از این مبلغ تاکنون "ها و مراکز تحقیقاتی خبر داد و افزود: میلیارد تومانی از پژوهشکده 31های ر راستای حمایتواعظی همچنین به توافقات صورت گرفته د

 ".ها باشددراختیار این نهادها قرار گرفته و مابقی آن نیز به تدریج واریز خواهد شد و البته قرار نیست این رقم تمام حمایت ما از این شرکت

خطی از تهران تا اصفهان در نظر گرفته "های مختلفی که در وزارت ارتباطات طراحی شده است اظهار کرد: های خود با اشاره به پروژهری از صحبتوی در بخش دیگ

یت بر ثانیه دیتا منتقل می میگاب 633دهد و حدود هزار کیلومتر فیبر نوری را پوشش می 11ای به نام توانا طراحی شده است که مسیری حدود شده و عالوه بر آن پروژه

 ".هزار مگابیت بر ثانیه ظرفیت انتقال دارد 111کند و حدود 

http://isna.ir/fa/news/93071810169/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88
http://isna.ir/fa/news/93071810169/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88
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ش داده است، توضیح داد: وزیر ارتباطات در همان روز در جمع خبرنگاران نیز درباره صحبتهایی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات طی روزهای گذشته سرعت وایبر را کاه

توان گفت آن که هیچ کندی روی وایبر ایجاد نشده و ما چنین اخباری را در این باره در یک یا دو سایت مطالعه کردم اما آنچه می من چنین موضوعی را شنیده و"

 ".قصدی نداریم

از سوی ما کندی خاصی روی این شود اما با این حال های وایبر ادامه داشته باشد درآمدهای ما کم میالبته از نظر منافع اقتصادی اگر قرار باشد فعالیت"وی افزود: 

 ".شبکه ایجاد نشده است

 قانون گذاری برای سرعت باالی اینترنت

 ه های مختلف اظهار کرد:دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از دیگر بازدیدکنندگان تله کام امسال بود که در سومین روز برگزاری این نمایشگاه ضمن بازدید از غرف

های کافی شود که الزم است دراین زمینه مقررات مربوطه تدوین شود و نظارتدرصد مصرف مربوط به بخش ویدئویی می 63تا  61نترنت در سرعت های باالی ای"

 ".صورت گیرد

مثال زمانی که در رایتل گذارد. به عنوان پهنای باند بسته به ظرفیتی که دارد آثار اجتماعی و اقتصادی متنوعی بر جای می"محمد حسن انتظاری همچنین یادآور شد: 

کند. حال های ویدئویی اختصاص پیدا میدرصد از این ظرفیت به فایل 63تا  61شود مگابیتی فراهم می 111ظرفیت دسترسی  LTE مگابیت یا در شبکه 21ظرفیت 

ها تنظیم ررسی قرار گرفته و قوانین و مقررات متناسب با آنشوند باید از نظر فرهنگی و محتوایی مورد بهایی که به صورت ویدئویی منتقل و منتشر میآن که سرویس

 ".شود

شود و با وجود ها این مقررات تدوین نشود، کشور با مشکل مواجه میاگر پیش از ارائه این سرویس"دبیر شورای عالی فضای مجازی در عین حال تصریح کرد: 

اکنون ما نمی خواهیم اتفاقی مشابه آنچه در نسل سوم رخ داد تکرار شود و برای همین الزم است  ماند.های صورت گرفته تکمیل پروژه نامشخص میگذاریسرمایه

 ".قوانین و مقررات مربوط به این بخش در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد تا در این زمینه به یک تفاهم ملی برسیم

 توسعه اینترنت همراه با ضوابط امنیتی

گفت و گویی با  رد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات نیز از دیگر بازدیدکنندگان نمایشگاه تله کام بود که در حاشیه بازدید خود درنصراهلل جهانگ

 ".توسعه حاکم باشد سیاست کالن کشور این است که ضوابط امنیتی بر"ها نسبت به توسعه اینترنت در کشور خاطر نشان کرد: خبرنگاران در خصوص مخالفت

طراحی کالن شبکه ملی اطالعات با ضوابطی که شورای عالی فضای مجازی ابالغ کرده به انجام رسیده و در "وی درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات نیز گفت: 

 ".شورای معین مرکز ملی فضای مجازی طی چهار جلسه گزارش و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

این برنامه کالن را در کمیسیون های مختلف مجلس مانند کمیسیون صنایع و فرهنگ ارائه کرده و نظرات نمایندگان را نیز گرفته ایم. "همچنین عنوان کرد: جهانگرد 

ن فناوری داشتیم و قسمت های بر این اساس آمادگی داریم این مدل کالن ملی را در شورای عالی فضای مجازی عرضه کنیم. در همین حال تعدادی جلسه نیز با نخبگا

 ".فنی نیز به تدریج در این شبکه کامل تر خواهد شد

از نظر اجرایی نیز مشارکت ملی و تقسیم کار در حوزه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات میان شرکت ارتباطات "رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران ادامه داد: 

تی با سازمان فناوری اطالعات انجام شده و جداول تقسیم کار نیز در کمیته های هماهنگی ترسیم شده است. از این رو زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت های اینترن

 ".اهیم کردامیدواریم به زودی برنامه پیشرفت منطقه ای این طرح را اعالم کنیم و نقاطی که آماده سرویس دهی هستند را مطابق ضوابط مدنظر اعالم خو

سیاست این است که ضوابط فرهنگی و امنیتی بر توسعه پهنای "صوص توقف در توسعه پهنای باند به دلیل نبود پیوست فرهنگی خاطرنشان کرد: وی همچنین در خ

ین موضوع نیز در ود که اباند اینترنت حاکم شود. در تمام دنیا ارتباطات هر کشوری به عنوان مرز امنیت ملی است و باید ضوابط فرهنگی و امنیتی برای آن اعمال ش

 ".دستور کار قرار دارد و رعایت می شود

 ".این مسئله به معنای توقف توسعه پهنای باند نیست و همچنان به موازات ضوابط فرهنگی و امنیتی، توسعه نیز انجام می شود"جهانگرد تاکید کرد: 
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 وعده پایان انحصار

برای دریافت مجوزهای ارائه رسمی خدمات نسل های باالتر "ی نمایشگاه تله کام در نشستی خبری اظهار کرد: مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز در اولین روز برگزار

بینم و ارتباط ما با وزارتخانه کامال منطقی، دوستانه و روان است و اعطای مجوز پایلوت به شرکت همراه اول نیز گویای هیچ مانعی بین وزارت ارتباطات و مخابرات نمی

 ".وضوع استهمین م

های مختلفی بر روی این سرویس صورت گرفته و ها صورت گیرد که اکنون تستاما برای ارائه مجوز رسمی الزم است برخی تست"کاظم ابراهیمی صدرآبادی ادامه داد: 

شهرهای مختلف وجود ندارد و بر همین اساس در  طبق مذاکراتی که با وزارتخانه صورت گرفته به طور تلویحی گفته شده است که مشکلی برای فعالیت این سرویس در

 ".ها آغاز شده استهایی که تجهیزات مورد نظر نصب شده ارائه این سرویسکلیه استان

ها را برای کتما آمادگی کامل داریم که برخی تجهیزات شرکت مخابرات از جمله شبکه کابل، کانال و دا"وی در عین حال به بحث انحصار مخابرات اشاره و عنوان کرد: 

گر از نظر ما فراهم بوده اما الزم ارائه خدمات به تمام اپراتورها و به خصوص اپراتورهای تلفن همراه ارائه کنیم. اکنون امکان استفاده از این خدمات برای اپراتورهای دی

ها امکانات مورد درخواست در اختیار همکاران تا ما با توجه به این تعرفههای مربوطه تدوین شود است در این زمینه با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه

 ".خود قرار دهیم

شود برای مخابرات وجود دارد برطرف خواهد شد؛ البته به شخصه این انحصار اعتقاد قطعا با رخ دادن این اتفاق، انحصاری که گاهی گفته می"ابراهیمی تاکید کرد: 

 ".ندارم

از ابتدای "عامل همراه اول نیز در نشستی خبری در نمایشگاه تله کام از کاهش قیمت سیم کارت های اعتباری همراه اول خبر داده و عنوان کرد: وحید صدوقی، مدیر

 ".تومان شده و در آینده نزدیک سیم کارت دائمی نیز به صورت اقساطی فروخته خواهد شد 3111کارت اعتباری همراه اول پائیز امسال قیمت سیم

 حضور خودروهای خارجی از مازراتی ایتالیا تا ام.وی.ام چینی

ص خود به معرفی محصوالت اما طی روزهای برگزاری این نمایشگاه اپراتورهای تلفن همراه نیز تمام تالش خود را به کار گرفتند تا با در اختیار داشتن غرفه های خا

آشنا کنند. در این میان طبق عادت سال های گذشته خودروهایی که برخی اپراتورها برای مسابقات و یا قرعه پرداخته و مراجعه کنندگان را با آخرین سرویس هایشان 

ویژه مازراتی مشکی رنگی که یکی از اپراتورها آن را در این کشی های خود در نظر گرفته بودند توجه بسیاری از بازدیدکنندگان نمایشگاه را به خود جلب می کرد. به

 .به نمایش گذاشته بود تا در آینده با برگزاری مراسم مربوطه آن را به قید قرعه واگذار کندنمایشگاه 

دهد نیز در آخرین روز نمایشگاه مراسم اعطای این اپراتور دیگری که برای مسابقات تلویزیونی رقابت های ورزشی وعده داده بود سه خودروی ام.وی.ام جایزه می

 .خودروها را برگزار کرد

هزار بازدید کننده مردمی دارد امسال از میان مدیران حوزه و مسئوالن میزبان افرادی  211تا  131گزارش ایسنا، در نمایشگاه تله کام که گفته می شود ساالنه حدود به 

و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت(، همچون علی اصغر عمیدیان )معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات(، محمود خسروی )معاون وزیر ارتباطات 

وادی )رئیس قبلی حسین مهری )معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست(، رضا تقی پور )وزیر سابق ارتباطات و عضو شورای عالی فضای مجازی(، علی حکیم ج

 .راتورهای تلفن همراه و شرکت های خصوصی بودسازمان فناوری اطالعات و عضو هیات مدیره اپراتور چهارم(، مدیران مختلف مخابرات و اپ
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 12:18 - 1333مهر  13شنبه 

 لینک خبر | افکارنیوز: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 االجل فیلترینگپاسخ وزیر ارتباطات به ضرب

های اجتماعی و فیلترینگ آنها گفت: ما معتقدیم تا جایی که از همه درباره وضعیت شبکهوزیر ارتباطات 

ها به محتوای مجرمانه توجه کنند دولت از این ابزارهای موجود استفاده مفید بشود و اعضای آن شبکه

 .کنداستفاده حمایت می نحوه

گیرد خاطر نشان کرد: در بسیاری جتماعی ابزارهای جدیدی هستند که ارزان قیمت در اختیار مردم قرار میهای اافکارنیوز، محمود واعظی با بیان اینکه شبکه به گزارش

آورند. اما از نظر دولت چون این ابزار از نظر اقتصادی از کشورها وزارت ارتباطات مانع اصلی استفاده از این ابزارهاست چون درآمد وزارت ارتباطات را به شدت پایین می

  .های اجتماعی رعایت شوداستفاده مردم است تنها از مردم خواهش داریم تالش کنند فرهنگ استفاده از این شبکهمورد 

شود باید مورد توجه مردم باشد گفت: مردم باید خودشان به های اجتماعی مسائلی مورد مخدوش شدن اخالق اجتماعی میواعظی با بیان اینکه در استفاده از شکه

ای هستند که از این موضوع رضایت ی سالم داشته باشیم چون یک طرف قضیه استفاده کنندگان از این ابزار هستند و طرف دیگر دستهدهند تا یک شبکه یکدیگر تذکر

  .ندارند

مناسب نیست و گفت: ما همواره از های اجتماعی از نظر فنی و تکنولوژیکی با توجه به اینکه تعداد آنها زیاد است، راه حل وی با بیان اینکه مسدود شدن شبکه

  .های اجتماعی داخلی را به وجود آورندایم با حمایت ما شبکههای خصوصی خواستهالتحصیالن پژوهشگران و بخشدانشگاهیان فارغ

شود بنابراین کاری که از سال قبل همراه یپیوست فرهنگی در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی انجام م وزیر ارتباطات در جواب سوالی درباره پیوست فرهنگی گفت:

ایم که البته در چند بند اقتصادی و امنیتی آن که ربطی ایم، امسال نتیجه آن نهایی شده و برای دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی فرستادههای شروع کردگروه مشاوره

  .اختالف نظرها آماده است تا در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسدبه پیوست فرهنگی نداشت اختالف نظرهایی پیش آمد اما االن با همان 

های اجتماعی داخلی ایجاد شود گفت: این اتفاق دو مزیت ها و پژوهشگران و بخش خصوصی در تماس هستیم تا با حمایت دولت شبکهواعظی با بیان اینکه با دانشگاه

شود و از طریق های دنیا رفتار اجتماعی مردم رصد میشود و از طرف دیگر با توجه به اینکه در بسیاری از دانشگاهکم میرود و قطعی دارد اول آنکه سرعت بسیار باال می

  .توانیم مانع این کار شویمهای اجتماعی داخلی میهای اجتماعی خارجی این امکان درباره جامعه ایران نیز وجود دارد با ایجاد شبکهاستفاده از شبکه

 .ها از این اطالعات انجام خواهد شدشود و انواع استفادهیح داد: وقتی میزبان یک شبکه اجتماعی خارج از کشور ما باشد تمام اطالعات در سرور آن ها ضبط میوی توض

ا ممنوع کنیم اما همواره از مردم خواهش های اجتماعی راما ما نخواستیم تا قبل از آنکه در کشور شبکه داخلی اجتماعی داشته باشیم به این دلیل استفاده از شبکه

  .ترین بهره برداری را داشته باشندهای اجتماعی طوری عمل کنند تا دیگران کمداریم که در نحوه استفاده از شبکه

های در ایران شاهدیم که افراد در صفحهدهند اما های اجتماعی مردم کشورهای دیگر نیز صفحه دارند اما اطالعات کمی در آن قرار میوی افزود: در بسیاری از شبکه

  .سازی شوددهند که باید در این زمینه فرهنگشان اطالعات بسیاری را قرار میشخصی

امیدواریم بتوانیم های اجتماعی کارهایی انجام شده است و شود افزود: روی برخی شبکهبرداری میکام در ایران بهرهمهر نمایشگاه تله 14وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه 

  .تر داشته باشیمهای موجود البته با سرعت بهتر و قیمت ارزانهایی با کارایی شبکهشبکه

http://www.afkarnews.ir/vdchw6nxz23n-xd.tft2.html
http://www.afkarnews.ir/vdchw6nxz23n-xd.tft2.html
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های اجتماعی خطاب به وزیر ارتباطات گفت: همواره بین ما و ای در مورد وضعیت شبکهبه گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، وی همچنین در رابطه با نامه آقای اژه

ا را بهتر پیش ببریم وای دیگر در مسائل فرهنگی و اجتماعی تعامل نزدیک وجود دارد چون این موضوعات دغدغه یک قوه نیست و تالش داریم تا با کمک یکدیگر کارهق

  .ز فضای مجازی برطرف و پاک شودام اما همه تالش ما این است که محتوای مجرمانه اای در این زمینه داده باشم را مطرح نکردهاما اینکه من قول سه ماهه

ت، نیست، گفت: واعظی با بیان اینکه هیچ کس در کشور مخالف فیلتر شدن آنچه که عفت عمومی، اخالق عمومی را خدشه دار می کند و ضد دین و امنیت کشور اس

های اجتماعی بدون آلودگی استفاده مندند که از شبکهران عالقهبین همه اعضای دولت، قوه قضاییه و مجلس در این مورد اختالف نظری وجود ندارد و همه مردم ای

  .کنند. پس هیچ اختالف نظری با قوای دیگر در این مسایل وجود ندارد

های بسیار مثبتی ها فعالیتاو ادامه داد: اما اختالف سلیقه در این است که چون ما تخصص مان در این حوزه است معتقدیم با بستن دو یا سه شبکه اجتماعی که در آن

ها کاربران میلیونی دارند و در گذشته شاهد بودیم که با فیلتر شدن وی توان به نتیجه مطلوب رسید. چرا که این شبکههایی هم دارند نمیشود و البته آلودگیانجام می

های دیگر مثل تانگو و وایبر و نصب کردند و همچنین استفاده از شبکه هایشانساعت برای اولین بار حدود دو میلیون از کاربران فیلترشکن بر روی موبایل 48چت ظرف 

  .... مورد توجه قرار گرفت

های اجتماعی ایجاد کنیم خاطرنشان کرد: در این رابطه از های اجتماعی این است که در داخل کشور شبکهوی با تاکید بر اینکه به نظر من راه حل مشکل شبکه

های برداری مثل دیگر شبکهاندازی شود که از نظر کیفیت و بهرههای اجتماعی ملی راهواسته ایم تا اقدامات الزم را انجام دهند تا شبکهپژوهشگران و بخش خصوصی خ

  .اجتماعی باشند

عی است پس در مورد محتوای مجرمانه های اجتماهای اجتماعی با دیگر قوا در مورد مسدود کردن شبکهوی تاکید کرد: تنها اختالف سلیقه در مورد استفاده از شبکه

  .های اجتماعی اختالف نظری وجود نداردشبکه

سال است که این موضوع در کشور مطرح است و این دولت از ابتدا تصمیم گرفت در دو سال اول  11وی همچنین در رابطه با راه اندازی شبکه ملی اطالعات گفت: 

شبکه ملی  34ایم و امید است تا پایان سال کند بنابراین در اولویت کار خود قرار داده است و االن کارمان را شروع کرده برنامه پنج ساله پنجم این موضوع را اجرایی

ی به نتیجه نهایی نیز ایم و باید اقدامات الزم را برای دستیابهای زیرساختی را شروع کردهایم و برنامهاطالعات را اجرایی کنیم البته ما قم را به عنوان پایلوت انتخاب کرده

  .به انجام برسانیم

ها داریم تولید محتوا و اپلیکیشن است چون معتقدیم آنچه جایش در فضای مجازی خالی است تولید محتوا و اپلیکیشن وی اضافه کرد: اولویت دیگری که با دانشگاه

  .بومی است

باند داخلی به سرعت در حال افزایش است و در یک سال گذشته دو و نیم برابر شده یعنی از آغاز وی همچنین درباره وضعیت سرعت اینترنت و پهنای باند گفت: پهنای 

رسیده است اما در مورد پهنای باند خارج باید همزمان با فیلترینگ هوشمند انجام شود تا بر محتوای مجرمانه نظارت  1211مگابیت بر ثانیه بود به  311کار دولت که 

  .الزم انجام گیرد

  .ی تاکید کرد: در فیلترینگ هوشمند ما به دنبال حذف محتوای نامناسب هستیمو

 ICT هایسال گذشته شبکه 7های ارتباطی هستیم چرا که در طول گفت: ما حتما نیازمند توسعه شبکه 3Gوی همچنین در رابطه با ارائه نسلهای باالتر اینترنت و 

و توجه به این مطلب  ICT این زمینه رشد داشته است و ما باید به این نکته توجه کنیم که توسعه کشور بدون توسعه مهری بوده در حالی که دنیا درکشور مورد بی

  .مند هستنداتفاق بزرگی نیست و بسیاری از کشورهای دنیا در حال حاضر از آن بهره 3Gامکان پذیر نیست و البته باید بدانیم که 

وقفه تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: چند پیشنهاد در این زمینه مطرح شده است که قرار است مورد بررسی قرار وی همچنین در جواب سوالی در مورد 

  .کنم در آینده نزدیک این جلسه تشکیل شودگیرد و فکر می
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که میزبانی داخلش را داشته باشد چون باعث افزایش سرعت های اجتماعی در داخل و خارج گفت: هر کشوری به دنبال این است وی همچنین در رابطه با میزبانی شبکه

  .درصد رسیده است 33درصد میزبانی داخلی را داشتیم اما امروز به  11شود و سال گذشته با شروع فعالیت وزارت ارتباطات در دولت جدید تر میو استفاده ارزان

میلیاردی که همراه  8اپراتورها از مردم گفت: دو اپراتور که دریافت اضافی از مردم داشته اند یعنی میلیارد دریافتی اضافی برخی  14واعظی همچنین در مورد بازگشت 

  .میلیاردی که ایرانسل در این زمینه داشته است به مردم برگشت داده شده است 6اول و 

قوه قضاییه کارگروهی برای تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان وزیر ارتباطات همچنین در جواب سوالی در مورد ارتباط قوه قضاییه با فضای مجازی گفت: در 

های شورای عالی فضای مجازی اند و قرار است کارگروه تحت سیاستتشکیل شده است و ایشان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی را مطرح کرده

  .تصمیم گیری کند

اظهار کرد: در طول سالیان گذشته از سوی طرفین  3+1ای ایران و گفت، در مورد نتایج مذاکرات هستهولت سخن میمحمود واعظی که در حاشیه جلسه امروز هیات د

ای شده دانند و این موضوع باعث پیچیده شدن مذاکرات هستهنشینی از آن را حیثیتی میاند و هر کدام از این هفت کشور عقبهایی مطرح شدهگیریمذاکرات موضع

  .است

های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است، گفت: انتظار نداشته ترین پروژهترین و سختای ایران یکی از پیچیدهر ارتباطات با بیان این که مذاکرات هستهوزی

  .ای با یک مذاکره و رفت و برگشت قابل حل باشدای مثل مذاکرات هستهباشیم پروژه

های خوبی در این مذاکرات برداشته شده است و به عنوان شخصی که سالها از سوی مقام معظم رهبری باید بگویم که قدم های مشخص شدهوی افزود: براساس سیاست

 ام نسبت به آینده مذاکرات خوشبین هستم. چرا که معتقدم با روند یک سال گذشته بر آینده با حفظ حقوق مردم ایران در مذاکرات به نتیجهدر این حوزه فعالیت داشته

  .خواهیم رسید

رود و رویکرد به خوبی پیش می 3+1بینیم که مذاکرات ایران با هایش در مورد ایران گفت: میاو همچنین در مورد عصبانیت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و صحبت

اند و جمهوری اسالمی ایران جایگاه های دنیا قرار گرفتهها به نحوی بوده است که مورد استقبال بسیاری از رسانهها و مذاکرات و مالقاترئیس جمهورمان در سخنرانی

اند. پس آنها که تالش دارند تصویر جمهوری اسالمی ایران را در دنیا مخدوش کنند امروز به نتیجه دلخواه خود دست نیافتند و جدیدی در دنیا و منطقه پیدا کرده

 .مبارزه با رادیکالیسم و تروریسم دست به دامان ایران شدند شاهدیم که برای ثبات منطقه و ایجاد صلح و آرامش و همینطور
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 11:11 - 1333مهر  17نجشنبه پ

 لینک خبر | روزنامه ایران: منبع

 گفت و گو: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 :برخی از نمایندگان مجلس بررسی شد با« ایران»گوی ودر گفت

 جای خالی محتوای مناسب در فضای مجازی

 صادق سلمانی 

برداری از نسل سوم و چهارم تلفن همراه، موضوع ارائه پیوست فرهنگی همچنین تولید محتوای مناسب با با افزایش پهنای باند اینترنت همچنین ارائه مجوز بهره

 اساس همین بر. گرفت قرار ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه اندرکاران دست و مجازی فضای عالی شورای مسئوالن کار دستور در دیگر بار ایرانی، –های اسالمی آموزه

های توسعه مرکز عالی فضای مجازی با اشاره به تشکیل جلسه آتی این شورا در آینده نزدیک از بحث و بررسی سیاست شورای دبیر معاون مهدیون، سعید پیش، هفته

های مورد نیاز برای باند یکی از الزامات شبکه ملی اطالعات است اما در حال حاضر زیرساختتوسعه پهن »داده داخلی و انتقال مراکز محتوا به داخل خبر داد و گفت: 

 «.شودگذاری پهن باند بررسی میها در دستور کار تعرفهولید محتوا در کشور وجود ندارد و ایجاد این زیرساختت

 فضای مجازی و نگرانی تولید محتوای مناسب

ار مسئوالن وزارت ارتباطات و فناوری ک دستور در ایرانی –های اسالمی هاست که با ورود اینترنت به کشورمان، موضوع تولید محتوای فضای مجازی مطابق با آموزهسال

سیاری از کارشناسان و فعاالن اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و... قرار گرفته است اما متأسفانه تا به امروز اقدام درخور توجهی برای آن صورت نگرفته است. ب

پیوست فرهنگی برای افزایش پهنای باند و ارائه مجوز نسل سوم و چهارم را از جمله دالیل اندازی شبکه ملی اطالعات و ارائه نکردن حوزه فضای مجازی، تأخیر در راه

اندازی شبکه ملی اطالعات و همچنین ارائه پیوست فرهنگی، به جای استفاده از محتوای دانند و معتقدند که با راهناکامی در تولید محتوای مناسب در فضای مجازی می

 .شودگیرند و با این کار نیاز کاربران داخلی تأمین میدر داخل کشور شکل می خارجی، مراکز تولید محتوا

وگو با ایران با تأکید بر اینکه پیوست فرهنگی نسل سوم و بر همین اساس احمد سالک کاشانی، نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در گفت

پس از طی کردن این مرحله، موضوع تولید محتوا و تشکیالت مربوط به آن »ید تصویب و ابالغ شود، تصریح کرد: چهارم تلفن همراه همچنین افزایش پهنای باند با

شود و اگر این وظیفه به شود که جای نگرانی خواهد داشت. به عنوان مثال این نگرانی شامل واگذاری موضوع تولید محتوا به بخش دولتی یا خصوصی میمطرح می

 «.تواند تولید کندهایی تولید کرده است یا میر شد، باید مشخص شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چه محتوایی و در چه زمینهبخش دولتی واگذا

ان ی و غیره عنوسالک، مبنای عملکردی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در موضوع تولید محتوای فضای مجازی را مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعت

های ارتباطی کشور منوط به ارائه پیوست فرهنگی است و خوشبختانه امروزه در کشور به موازات درک جوانان و مردم از بخش سایبری و افزایش زیرساخت»کرد و افزود: 

قالب اسالمی که نزدیک به دو ماه پیش در تهران های دیجیتال انمجازی، تولیدات خوبی هم در این زمینه صورت گرفته است و به عنوان مثال در دومین نمایشگاه رسانه

 «.کننده محتوای فضای مجازی شرکت کردند که آثار فاخری هم از سوی آنها به نمایش گذاشته شده بودشرکت و تشکل فرهنگی تولید 311برگزار شد بیش از 

توان آنها را از هم جدا کرد. ارائه پیوست فرهنگی به هم مربوط هستند و نمیبه اعتقاد نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس، مسائلی نظیر شبکه ملی اطالعات و 

گو با ایران با بیان اینکه یکی از وهمچنین سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم گرگان، گلستان و آق قال در مجلس شورای اسالمی در گفت

ها و دسترسی ن بار در قالب جلسات کمیسیون فرهنگی یا حتی به صورت انفرادی مطرح شده مسأله توسعه زیرساختهای اصلی اعضای این کمیسیون که چندیدغدغه

ها برای دسترسی آسان به فضای مجازی، امر مطلوبی است اما گاهی اوقات محتواهایی در عرصه فضای مجازی آن توسعه زیرساخت»آسان مردم به اینترنت است گفت: 

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/5764/19/33039/0
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/5764/19/33039/0
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ها موظف هستند ای است که همه دستگاههای ما سازگاری ندارد. بنابراین موضوع تصویب و ارائه پیوست فرهنگی مسألهشود که با ارزششور تأمین میهم از خارج از ک

 «.دهند آن را مد نظر قرار دهنددر هر کاری که انجام می

اگر »ارهای اصلی برای تولید محتوای مناسب در فضای مجازی عنوان کرد و افزود: اندازی شبکه ملی اطالعات را یکی از راهکسخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، راه

ها در این زمینه ها و بر اساس مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطالعات توسعه پیدا کند، در حقیقت بخشی از نگرانیریزیطبق برنامه

 «.شودبرطرف می

کلیات پیوست فرهنگی تصویب شده و نیازمند یک سری »اقدامات صورت گرفته برای تصویب و ارائه پیوست فرهنگی خاطرنشان کرد:  طاهری همچنین درباره آخرین

های مختلف را تصویب های مربوط به دستگاههای اجرایی است که بر همین اساس کارگروهی در شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است تا آیین نامهآیین نامه

 «.دکن

 حضور جدی در فضای مجازی

یل تا افراد میانسال و دنیای امروز، دنیایی است که از موضوع ارتباطات عبور کرده و به فضای مجازی تبدیل شده است، این دنیا به نحوی برای کودکان زیر سن تحص»

های مختلفی برای استفاده از فضای مجازی و محتوای ن اساس دیدگاهکهنسال قابل دسترسی است و بین یک کاربر روستایی و شهری هم تفاوتی وجود ندارد. بر همی

کنند. افراد حامی این تفکر، با ایجاد واهمه در کاربران، مدام های تنگ نظرانه، افراد را از ورود به فضای مجازی منع میتولید شده در آن وجود دارد که برخی از دیدگاه

گذار های مهمی از جامعه و کسانی که در مباحث علمی و فرهنگی اثرام معنا آسیب زننده است و همین امر باعث شده که بخشکنند که ورود به این فضا به تمعنوان می

 «.طور که باید و شاید نتوانند از این فضا استفاده کنندهستند، آن

وگو با ایران با بیان مطلب فوق و با اشاره به ی مجرمانه در گفتمحمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو کمیته تعیین مصادیق محتوا

راهکار برون رفت از این »شود تصریح کرد: طور که باید و شاید از آن استفاده نمیاینکه اگر چه در حال حاضر، پهنای باند اینترنت در حد قابل قبولی است اما آن

شود براحتی به این فضاها ، دنیای فضای مجازی است و امروز با یک دستگاه تلفن همراه، لپ تاپ یا تبلت و غیره میوضعیت این است که باید باور کنیم که دنیای آینده

شود تر و بیشتر میروز بازتر شده و دسترسی به آنها راحتجو و کسب اطالعات پرداخت و بر همین اساس، فضای مجازی روزبهوها در آن به جستورود پیدا کرد و ساعت

« تری برای همه کاربران، قابل دسترسی خواهد بود.افزارها و فضاهای مجازی به نحو آسانکارگیری نرمهای بهه نحوی که بزودی شاهد خواهیم بود که در آینده، روشب

واهیم، کاربران به فضای مجازی وارد خواهند به هر حال چه بخواهیم و چه نخ»اسفنانی با تأکید بر اینکه باید به طور جدی در فضای مجازی حضور داشته باشیم گفت: 

ین فضا، برنامه و محتوای شد و آنهایی هم که قائل بر این هستند که محتوای فضای مجازی، گاهی آسیب زننده است باید این موضوع را در نظر بگیرند که ما باید در ا

شوند، اهل تحقیق، طبیعتاً بسیاری از افرادی که وارد این فضا می»مجرمانه افزود:  عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای« مناسب و حرفی برای گفتن داشته باشیم.

شود، لذا ما هر چقدر در فضای مجازی کمتر ورود کنیم هایی است که در این فضا منتشر میکنند، شامل ارزشمقایسه و بررسی هستند و در نهایت آنچه که انتخاب می

های دینی، فکری و های خودمان را به عنوان ارزشها و داشتهتوانیم بسیاری از دانستهی کمتری داشته باشند. ما میتولید محتواشود که فضاهای نامطلوب، باعث می

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه، ارائه نکردن « های غلط در فضای مجازی بشویم.جامعه در فضای مجازی ارائه کنیم و مانع گسترش فرهنگ

ما »اندازی شبکه ملی اطالعات را از جمله دالیل ضعف در تولید محتوا عنوان کرد و گفت: یوست فرهنگی برای نسل سوم و چهارم تلفن همراه همچنین تأخیر در راهپ

اگر چه « توانیم این کار را انجام بدهیم.می توانیم آنچه مورد نیاز ما در فضای مجازی است را تولید کنیم و در شرایط فعلی هم با امکانات موجوداگر اراده کنیم، می

وجه به روند رو به هاست موضوع تولید محتوای مناسب برای کاربران داخلی به دغدغه اصلی مسئوالن فرهنگی، فناوری و ارتباطاتی کشور تبدیل شده است اما با تسال

توان گفت که درصد باالیی از محتوای مورد استفاده ماندگی قابل توجهی شده است و می رشد تکنولوژی بویژه در حوزه فضای مجازی، تولید محتوای داخلی دچار عقب

 .شود و باید اقدامات فوری و مؤثر از سوی مسئوالن ذیربط برای حل و فصل این موضوع صورت گیردکاربران داخلی از خارج کشور تأمین می
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 18:46 - 1333مهر  17نجشنبه پ

 لینک خبر | فارس: منبع

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 در بیانیه اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان تاکید شد

هشدار نسبت به وابستگی فناوری ارتباطات کشور به بیگانه/در فضای 

 مجازی، امنیت اطالعات نداریم

ای اقدام اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با صدور بیانیه

اندازی نسل وزارت ارتباطات در توسعه اینترنت وارداتی و راه

توجهی به ارتباطات همراه بدون پیوست فرهنگی و بی 3

اطالعات را مغایر با قانون خوانده و نسبت به شبکه ملی 

 .اندعواقب آن هشدار داده

اندازی های همراه و افزایش پهنای باند و عدم راهخبرگزاری فارس، اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان پیرامون مسائل مربوط به فضای مجازی، نسل سوم تلفن به گزارش

 .ای منتشر کردای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان فناوری اطالعات، بیانیهشبکه ملی اطالعات خطاب به شورای عالی فض

ریزی، طرح و اجرای عالمانه برای استفاده از فناری ایم، یک مجموعه منسجم از برنامهدر این بیانیه عنوان شده است: آنچه که ما اکنون در جامعه خود با آن مواجه

 .نظمی، هرج و مرج و افسارگسیختگی در این حوزه استو محصوالت آن در چهارچوب تامین نیازها و منافع ملی نیست؛ بلکه یک بی اطالعات و ارتباطات

بط در رهای مسئول و ذیدر بخش دیگر بیانیه دانشجویان تاکید شده است: شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری، سازمان فناوری اطالعات و دیگر نهاد

 .شندنظمی، افسارگسیختگی و هرج و مرج حاکم در این حوزه باید پاسخگو بوده و برای افکار عمومی نسبت به مسائل مطروحه جوابی منطقی داشته باقبال این بی

نادرست شبکه، با تکیه بر افزایش صرف حجم  شبکه اینترنت وارداتی بر اساس معماری افزاید: متأسفانه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری در توسعهاین بیانیه می

های نسل چهارم و باالتر که بر اساس تقلید بی چون و چرا از الگوهای های همراه و در افق نزدیک، اجرای پروژهالملل و برقراری ارتباطات نسل سوم تلفنارتباطات بین

مندان را به خود مشغول کرده است و بسیاری از کارشناسان فناوری هن دلسوزان و دغدغهگیرد و اموری از این دست، ذالقائی اتحادیه جهانی مخابرات صورت می

ی را در رابطه با تبعات اطالعات و ارتباطات، علما و مراجع تقلید و متخصصان حوزه خانواده، کارشناسان و مشاوران روابط اجتماعی و خانواده در این خصوص تذکرات

 .اندهای آن با نصوص قانونی داشتهی امنیتی این اقدامات و یادآوری مغایرتاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حت

ها، تر با اصالح رفتار و برنامهاند تا از ارتکاب اینگونه اقدامات صرف نظرکرده و هرچه سریعاتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان سراسر کشور از وزارت ارتباطات خواسته

 و دانش مخالف و  های قانونی و منطقی کشور متمرکز کند و به جای تخریب و تشویش اذهان عمومی از طریق متحجرن و زیرساختتالش خود را برای عمل طبق قوانی

 .خود را متوقف کند غیرقانونی اقدامات کشور، گرپرسش دلسوزان و متخصصان نخبگان، کردن معرفی علم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930717000106
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930717000106
http://sahebkhabar.ir/hermes/fars/fars-13930717000106.jpg
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های گذشته در پیش گرفته است، چیزی جز در دوره جدید در ادامه برخی از رویکردها و اقدامات اشتباه دولتاند: آنچه که وزارت ارتباطات این دانشجویان تاکید کرده

قویت و حمایت از حرکت در راه گسترش وابستگی فناوری ارتباطات کشور به بیگانه، خروج شدید ارز و گسترش بیکاری و تورم به خاطر تضعیف تولید ملی و عدم ت

 .و دامن زدن به میل و اشتیاق برای واردات دائمی به جای تولید و صادرات در میدان فناوری اطالعات نیستتولیدکنندگان بومی 

 در  اند: وزارت ارتباطات قبل از آنکه چهارچوب و مدل مفهومی شبکه ملی اطالعات را به تصویب شورای عالی فناوری اطالعات برسانددر بخشی از این بیانیه یادآور شده

 تجهیزات روی خارجی مخابرات نشده کنترل ارتباطات برای سازی زمینه و برقراری و فعلی معیوب معماری با روستاها، تا المللبین آلوده اینترنت روزافزون بسط پی

اندازی نسل سوم بدون مجوز قانونی از شورای عالی فضای مجازی و حتی با مخالفت صریح و مکرر شورا اقدام به راه که نحوی به است، فعلی یضابطهبی شکل به همراه

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی های همراه کرده است و در مقابل کنترل و مسدوسازی سوء استفاده اپراتورهای غیرمجاز بیگانه در سرقت سرمایهتلفن

 .دهد، بلکه در مقابل هرگونه اعمال نظارت و کنترل و یا مسدودسازی آنها مقاومت نیز می نمایدترین تحرکی از خود نشان نمییران کوچکملت ا

ی است: طبق الزامات افزاید: همه این اقدامات در حالی است که طبق قوانین و مقررات موجود اقدامات وزرات ارتباطات در این مورد کامال غیرقانونبیانیه یاد شده می

اندازی طرح به از راهقانون پنجم توسعه تمام طرح های کالن کشور باید دارای پیوست فرهنگی مصوب بوده و فاقد تبعات منفی فرهنگی باشد و این پیوست باید قبل 

 .گی دارد و نه مراحل قانونی خود را طی کرده استربط ارائه و به تصویب آنان برسد. این درحالی است که نسل سوم تلفن همراه نه پیوست فرهنمراجع ذی

تی امنیتی بر آن حاکم در این بیانیه تاکید شده است: وجود اینترنت معیوب فعلی که هیچ ساز و کار مدیریتی موثر در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ح

گونه امنیت اطالعاتی برخوردار نیست و همه وطنان ما در فضای مجازی از هیچاطالعات همکند. در حال حاضر دار مینیست، غرور دانشمندان جوان کشور را جریحه

 .گیرداطالعات رسمی و حتی حکومتی کشور به راحتی در دست دشمنان ما قرار می
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 14:33 - 1333مهر  17نجشنبه پ

 لینک خبر | رسا: منبع

 پوششی: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

محورهای همایش مدیریت فضای مجازی اعالم 

 شد

مدیریت فضای مجازی در مهرماه امسال از خبرگزاری رسا ـ همایش 

سوی مؤسسه طهورا و با حمایت مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سالن 

 .شوداجتماعات مدرسه فیضیه برگزار می

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محورهای مهم همایش مدیریت فضای مجازی که قرار است با اهداف مطالبه 

، اعتراض به توسعه خالف قانون و تضییع حقوق مردم در فضای مجازی و «عاتشبکه پیشرفته ملی اطال»تحقق 

 .ای نزدیک برگزار شود، اعالم شداز سوی مؤسسه طهورا و با پشتیبانی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در آینده« استعمار اطالعاتی نوین»افشای 

بدون ایجاد  3Gوسعه عجوالنه و خالف قانون اینترنت پرسرعت خارجی با عناوینی همچون محورهای مهم همایش مدیریت فضای مجازی عبارت از مواردی همچون ت 

آپ، اینستگرام، تلگرام و های اجتماعی تلفن همراه شامل وایبر، تانگو، الین، واتسهای ارتباطی و شبکهو کنترل برنامه« شبکه پیشرفته ملی اطالعات»های زیرساخت

 .فیسبوک است

، مقابله با خروج اطالعات مردم از کشور «شبکه ملی اطالعات»ویری از طریق تلفن همراه و ثابت، لزوم ساماندهی کاربری اینترنت در کشور در قالب ممنوعیت تماس تص 

حیث برخی دیگر از محورهای در ایران مانند تمام کشورهای پیشرفته از این  (ip)پی آی و اینترنتی هایآدرس در داخل و ساماندهی (data) از طریق مسیریابی داده

 .مهم این همایش است

رایانه و گوشی همراه منطبق با نیاز جامعه، تولید و ترویج سیستم  قبیل از بومی افزارهای سخت توان به مواردی از قبیل تولیداز دیگر محورهای مهم این همایش می 

 .ی غربی اشاره کردای مروج سبک زندگهای رایانهعامل امن و ایرانی و مقابله با بازی

مندان عرصه مدیریت فضای مجازی یاری رساند آوردن فرصتی است تا با دریافت مقاالت تخصصی در این زمینه، به دغدغههمایش مدیریت فضای مجازی در پی فراهم 

 .و در نهایت بتواند زمینه ایجاد دبیرخانه اتاق فکر مدیریت فضای مجازی را در حوزه محقق کند

مدرسه ت، همایش مدیریت فضای مجازی قرار است در مهرماه امسال از سوی مؤسسه طهورا و با حمایت مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سالن اجتماعات گفتنی اس 

 فیضیه برگزار شود

 

  

http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=224691
http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=224691
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 11:11 - 1333مهر  17پنجشنبه 

 لینک خبر | روزنامه رسالت: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی

مطرح است، ظرفیت آن را یافته تا به یکی از نقاط اصلی و  "فضای مجازی"مطلب اول آن چه به عنوان 

های اجتماعی و سیاسی جامعه ما بدل شود. انگار، دولت، تشخیص داده است که شکافتعیین کننده در 

خواست اینترنت پر سرعت و متحرک )نسل سوم و چهارم( برای طبقه متوسط شهری، به یک مطالبه 

رسد که یک بازی دو جانبه را آغاز کرده است. از کارکردی و جدی بدل شده است. از این رو، به نظر می

های جدید همچون تبلت که متکی بر مبادله ابری اطالعات ، به تناسب فراگیری تکنولوژییک سوی

هستند، و به اینترنت با سرعت باال و در عین حال با قابلیت تحرک فیزیکی کاربر احتیاج دارند، در اعطای 

بران قرار مجوز نسل سوم و چهارم، شورای عالی فضای مجازی را در وضع انفعال و رویاروی خواست کار

اندازی اینترنت ملی را که بستر مناسب و امن برای تکنولوژی ابری است را داد، و در سوی دیگر، تاریخ راه

دهد که در این موضوع، طبقه متوسط شهری پشت دولت و اندازد. محاسبه دولت، نشان میبه تعویق می

 .گیرند، قرار میدر مقابل علما که از گسترش نسنجیده و ناامن شبکه بیمناک هستند

شود که در نهایت برای های اجتماعی تبدیل می، این سوژه، به یک نقطه تقویت شکاف"فضای مجازی"رسد که با حرکات شطرنجی دولت در موضوع پس، به نظر می

ملی است که نتیجه هم نخواهد داد، چرا که در این رقابت، دولت کارکرد انتخاباتی خواهد داشت. البته، به گمان من، این بازی انتخاباتی، نحوی مصادره منافع و امنیت 

 .رفته استسوی مقابل دولت، نه یک جناح سیاسی رقیب، بلکه در درجه اول علما هستند، و دولت برای رویارویی با علما، موضوع را بیش از حد دست کم گ

 مطلب دوم

مبدل گردد، روشن ساختن و  "فضای مجازی"باتی عبور دهد، و به یک گام نافذ برای تعیین نسبت ما با های موقت انتخاطلبیتواند ما را از نفعآن چه به گمان من، می

اقشات اصولی جامعه، توضیح محل نزاع است. یکی از موانع اصلی بر سر راه وفاق نخبگان در این جامعه، کمبود مطالعات نظری بسنده است، با این معیار که در من

 .گیردهای نظری از این جا ریشه میوانند درک مشترکی از موضوعات محل مناقشه بیابند. بخش مهمی از درگیریتهای مناقشات نمیطرف

های جدید و از جمله فضای سایبر، دچار فقر مطالعات نظری هستیم و تا این مطالعات نظری های قدیمی، ما در حیطهبه رغم تراکم مطالعات نظری در برخی حیطه

زد و خورد به خود خواهد گرفت. جایی که مواد اولیه حرف برای گفتگو نیست،   زار مفاهمه تدارک نشود، جدال نخبگان بر سر این موضوعات، شکلصورت نگیرد و اب

 .روندها باال میچوب

 مطلب سوم

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=186869
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=186869
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ن چیزی است که در کشور ما و بسیاری ممالک دیگر، به سازی آشناسان و عالمان علوم ارتباطات، در نسبت با مفهومترین دشواری جهانی در میان جامعهاز قضا، مهم

 .مشهور شده است "فضای مجازی"عنوان 

 "واقعی"رسد با بیشتر روشن شدن ابعاد این پدیده کامالً نوظهور، دیگر پسوند مجازی برای آن صحیح نباشد، چرا که در واقع، این فضا، بیش از حد هذا، به نظر میمع

 ."ایجامعه شبکه"و  "فضای سایبر/هوشمند"به فضای اینترنتی، عناوین دیگری اطالق شده است. عناوینی چون  است. از این قرار، نسبت

بدانیم، یا  "ایشبکه"بدانیم،  "مجازی"؛ بسته به اینکه فضای ارتباطات متکی بر بستر اینترنت را "سایبر/هوشمند"و  "ایشبکه"و  "مجازی"خب، فرق بسیار هست بین 

از سوی وزارت ارتباطات و  "شورای عالی فضای مجازی"، نحو برخورد و مواجهه ما با آن تفاوت خواهد داشت. شاید از این روست که جدی نگرفتن "شمندسایبر/هو"

 .قبیح نیست "مجازی"انگاری در رابطه با یک امر کنند که سهلشود. چون همه گمان میفناوری اطالعات، از سوی سیاستمداران و مردم جدی گرفته نمی

 مطلب چهارم

سابقه توان تحرک اند: باال رفتن بیتغییر مهمی که در فضای اینترنت رخ داده است، همان چیزی است که امروز، نسل سوم و چهارم و تکنولوژی ابری سمبل آن شده

ها عبور کرده و کیفیت توان بدون قطع ارتباط از محدوده آنتنمیکاربر هم در فضای اینترنت و هم فضای فیزیکی، ویژگی موج جدید تکنولوژی اینترنت است. کاربر 

افزار ابری به اشتراک گذاشته شده، حجم افزار سبک و با اتکاء به سختتواند با استفاده از یک سختارتباط اینترنتی خود را با سرعت باال حفظ کند. با این کار او می

 .های تقریباً نامحدود استین، یک کاربر تمام وقت و توانمند رایانه با قابلیتجا کند. اعظیمی از توانمندی را با خود جابه

شد، امروز و حتی همان تلقی می (Virtual Community) "اجتماع مجازی" 1331با این تحوالت عظیم، برداشت من این است که برای اشاره به آنچه در دهه 

، اشاره به خصلت تعامل "جامعه سایبر"خواهد بود. مفهوم  "ایجامعه شبکه"یا  "جامعه سایبر"تعبیر، چیزی شبیه روز، تعبیر دیگری الزم و مناسب بود و هست. این 

کند، طوری که انگار در این ، اشاره به خصلت عمیقاً متحرک فضای سایبر می"ایجامعه شبکه"فعال و بسیار فعال اعضای این فضا با محیط و یکدیگر دارد؛ و مفهوم 

کنند، همان طور که در شبکه تار عنکبوتی ها حرکت میتنها خطوط به مثابه مسیرهای حرکت، واقعیت و جدیت دارند که افراد مختلف و گوناگون در درون آنجامعه، 

 .نقاط، تنها تقاطع خطوط و تارها هستند و آنچه واقعیت قابل لحاظ دارد، تارها هستند، نه نقاط برخورد تارها

کستلز در مقابل  "سیالن"است. مفهوم  (flow) "سَیَالن"ای، اصطالح نوئل کستلز از توان عظیم تحرک اینترنتی و فیزیکی در بستر جامعه شبکهتر ماتعبیر ملموس

شوند، با فاصله وارد میهای تاریخی است. به این معنا که افرادی که رفته رفته به اینترنت ، مخالف تشکل فضایی ریشه"سیالن"گیرد. مفهوم مکان و استقرار قرار می

 .شوندهای فربه با تجربیات مستقل تبدیل میگرفتن از تجربه مشترک ساکنان یک جغرافیا، به فردیت

ه ای است. در این حال، تفکر، تجزیها در یک فضای کنترل رایانهدهد، حضور کاربران در محیط محلی و جذب شدن آناینترنت روی می "سیالن"چه در واقع توسط آن

شود. توان ای هدایت میها و تصمیمات افراد در موقعیت محلی، نه بر مبنای میراث تاریخی و تجربیات محلی، بلکه بر مبنای منابع غالب تأمین اطالعات رایانهو تحلیل

گردد، و عمالً مفهومی به نام ری محدود میهای مشترک بیش از پیش، و به میزان غیر قابل تصوای از معانی و آرماندولت یا ترتیبات محلی برای حفظ مجموعه

 .شودحاکمیت ملی مستحیل می

 مطلب پنجم

تر است. در واقع، فرد در یک فضا مهم "سیالن"از خود  "فضای سیالن"دهد که نشان می "سیالن"ساز پردازی خود در اطراف مفهوم سرنوشتکستلز در استمرار مفهوم

 :کندرا به صورت چند الیه هدایت میپردازد که آن سیالن او به سیالن می

های همراه ساده به کند. برای ما که از تجربه زندگی با گوشیدر الیه اول، پروتکل مادی ارتباط است که جدا و مستقیماً نحو زیست افراد در شبکه را تعیین می (1)

یم، درک این ادعای کستلز آسان است. این ابزارها نحو زندگی ما و حتی نحو تفکر ما را اها تغییر مسیر دادههای هوشمند به تبلتهای همراه هوشمند، و از گوشیگوشی

 .کنیم که قبالً با گوشی ساده خود، تصور آن را هم نداشتیماند. ما اآلن با تبلت خود، به نحوی زمان را صرف میعمیقاً تغییر داده

ا یا نقاط مبدل، مراکز اطالعات و ابزارهای انتقال است که انتقال ما از یک سطح از کاربری شبکه را به ه"هاب"در اینترنت، شامل  "فضای سیالن"در الیه بعد،  (2)

بندی کند. این تواند کاربران را سطحها، شبکه می"هاب"بر افراد است. با استفاده از  "فضای سیالن"سازند. اینجا نیز مکان دیگری برای کنترل سطح دیگر میسر می

 .گر تمایز در قدرت سایبر و تمایز در قدرت نظارت و کنترل استدهد که نشاناربران را در یک قشربندی اجتماعی در مقیاس جهانی قرار میبندی، کرده
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هانی را ایجاد کند که با هایی نفوذناپذیر از نخبگان جتواند الیهها، می"هاب"های مادی ارتباطات، و همچنین معماری به اتکاء پروتکل "فضای سیالن"در الیه سوم،  (3)

 .سازندطلبند، بلکه یکسره مضمحل میهای محلی را نه تنها به چالش میتوش و توان دولت  کنند وای بر جهان نظارت میسابقهکارآیی بی

ش از زوال حسنی مبارک، زوال اخوان المسلمین های این ایده جدید جهانی از کنترل بود. آن چه در رویدادهای مصر مهم بود، بیرویدادهای مصر، یکی از نخستین نمونه

ترین تشکل سیاسی جهان بود. اینترنت، نه فقط به یک دولت ضعیف و وابسته، بلکه به نیرومندترین و توانمندترین شبکه سازمان حزبی به عنوان نیرومندترین و گسترده

 .جهان غلبه کرد؛ به اخوان المسلمین

 

  



   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  

                 

127 
 

 شناسه11:11 - 1333مهر  17نجشنبه پ

 لینک خبر | روزنامه رسالت: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 :انتظاری

 طرح ملی فضای مجازی در انتظار تصویب رئیس جمهور است 30

مجازی خبرداد که قراراست درنخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب این  طرح ملی درحوزه فضای 31دبیرشورای عالی فضای مجازی ازتدوین بیش از

یل شورا برسد.به گزارش مهر، محمدحسن انتظاری درخصوص تاخیردربرگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: این جلسه بزودی برگزارمی شود ودل

ا مطرح شود برمی گردد. براین اساس مرکزملی فضای مجازی درحال آماده سازی و هماهنگی تعداد زیادی تاخیردربرگزاری آن به اهمیت مطالبی که قراراست دراین شور

طرح ملی  31زدستورجلسه است که قراراست دراین جلسه مطرح شود.وی با تاکید براینکه براساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی هم اکنون بیش ا

تصویب توسط رئیس جمهوردراین شورا قرار گرفته است گفت: یکی ازاین طرح ها تدوین سیستم نظارتی شبکه ملی اطالعات است که تدوین شده ودردستور کار برای 

ن شده برنامه های ملی تدویبزودی به وزارت ارتباطات ابالغ می شود.انتظاری مباحثی چون تولید محتوا، تنظیم مقررات وامنیت را ازجمله مواردی عنوان کرد که دراین 

الکترونیک وبرنامه ملی و مراحل تصویب درکمیسیون های مرکز ملی فضای مجازی را می گذراند. در این راستا برنامه ملی تولید محتوا بانک های اطالعاتی ملی دولت 

ه توسط مرکزملی فضای مجازی و موسسه ارتقای محتوای فضای مجازی ازجمله این برنامه ها خواهد بود.وی درخصوص نرم افزارفیلترینگ هوشمند که هفته گذشت

حوی که با اجرای این نرم تبیان رونمایی شد، گفت: این نرم افزاربا همکاری دانشگاه شهید بهشتی وموسسه تبیان زیر باررفته ودرچهارسازمان عملیاتی شده است. به ن

بیان دیگراین نرم افزارنوعی سیستم پاالیشگراست که کل سایت را نمی بندد وبه می شود. به  ناخواسته درسایت های اینترنتی پاالیش افزاربه طورهوشمند بخش های

ست.وی درخصوص آخرین کاربراین امکان را می دهد که سریعتربه محتوا دسترسی پیدا کند دراین راستا پروژه تحقیقاتی دیگری نیزدرمرکزملی فضای مجازی آغازشده ا

حال بررسی وضعیت محتوا ومقررات درحوزه شبکه های اجتماعی داخلی ونرم افزارهای موبایلی داخلی هستیم که با وضعیت استفاده ازشبکه های اجتماعی گفت: در

 .حداقل شرایط کشورطراحی وتولید شوند تا بتوان این سامانه ها را جایگزین سامانه های خارجی کرد
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 11:11 - 1333مهر  16چهارشنبه 

 لینک خبر | تسنیم: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

روزه برای ارجاع  21تعیین زمان 

یک طرح از هیئت رئیسه مجلس 

 صنایعبه کمیسیون 

خبرگزاری تسنیم: تقاضای بررسی با اولویت طرح 

ادغام شورای عالی فناوری اطالعات و شورای 

عالی فضای مجازی که ارجاع هیئت رئیسه به 

روز زمان برده بود، از  21کمیسیون صنایع 

 .خارج شددستور کار مجلس 

خبرگزاری تسنیم، تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تغییر دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسالمی در  به گزارش خبرنگار پارلمانی

 .نشست صبح امروز وکالی ملت مطرح شد

ار گرفتن طرح ادغام شورای عالی فناوری قر دستور در و پارلمان جاری کار دستور تغییر خواهان مجلس داخلی نامه آیین 114این عده از نمایندگان براساس ماده 

 .اطالعات در شورای عالی فضای مجازی بودند

 فضایفر نماینده مردم مشهد به عنوان متقاضی این تغییر دستور طی سخنانی گفت: دوفوریت طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات و شورای عالی نصراهلل پژمان

وجه به گذشت یک ماه مجازی بیش از یک ماه پیش در دستور کار مجلس قرار گرفت و به صورت عادی به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا مورد بررسی قرار گیرد اما با ت

موضوع و لزوم ادغام این دو شورا در  از اراجاع طرح به کمیسیون صنایع، هنوز گزارش کمیسیون در این زمینه به صحن علنی نیامده است لذا با توجه به اهمیت این

 .یکدیگر، با تقاضای تغییر دستور کار مجلس را داریم

 تا شد تشکیل اطالعات فناوری عالی شورای نام به و جمهوررئیس ریاست به شورایی اساس، این بر و نیست پوشیده برکسی وی افزود: اهمیت موضوع فضای مجازی 

قرار گیرد اما به دلیل اینکه این شورا نتوانست به تمام مسائلی که در این حوزه مطرح  بررسی مورد شورا این در است، مطرح مجازی فضای حوزه در که مسائلی تمام

 .شورایی را به نام شورای عالی فضای مجازی تشکیل دادند 31است، پاسخ دهد لذا مقام معظم رهبری در سال 

نامه داخلی مجلس گفت: طرح ادغام شورای آیین 146در مجلس و رئیس کمیسیون صنایع در تذکری با استناد به ماده در این بین رضا رحمانی نماینده مردم تبریز 

کمیسیون قرار گرفته  عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی در تاریخ دوم مهرماه سال جاری به کمیسیون صنایع واصل شده و به طور عادی در دستورکار

 .توان این تغییر دستور را مطرح کردن زمان بررسی این طرح در کمیسیون به یک ماه نرسیده است بنابراین نمیو بنابرای

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/521988
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http://sahebkhabar.ir/hermes/tasnim/tasnim-521988.jpg


   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  

                 

129 
 

شهریورماه از دفتر هیئت رئیسه به کمیسیون صنایع ارجاع شده  12علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: طرح مذکور در تاریخ 

تواند مطرح شود لذا اگر این موضوع درست باشد از زمان بررسی آن یک ماه گذشته و این تغییر دستور میروز بعد به کمیسیون واصل می 2معمول، است و به طور 

 .شود

ین اساس، این طرح پس از ها و لوایح به این کمیسیون را به رئیس مجلس نشان داد که براپس از این سخنان الریجانی دبیر کمیسیون صنایع مجلس، دفتر وصول طرح

 .مهرماه به کمیسیون صنایع واصل شده است 2روز از ارجاع آن توسط هیئت رئیسه به کمیسیون صنایع، در تاریخ  21

 بگذرد آن زمان ماه یک تا کرد صبر باید حاال و بوده  مهرماه 2 صنایع کمیسیون به رئیس مجلس هم خطاب به متقاضیان این تغییر دستور گفت: تاریخ وصول این طرح 

 .توانید تقاضای تغییر دستور را مطرح کنیدگیرد و در غیر این صورت مییون صنایع گزارش خود را ارائه داد، در دستور کار مجلس قرار میکمیس ماه یک از پس اگر و

 .بنابراین این تقاضای تغییر دستور کار صحن علی مجلس از دستور کار خارج شد
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 11:14 - 1333مهر  13شنبه سه

 لینک خبر | ایرنا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 بن بست فیلترینگ

روزی نباشد که عده یی از ضرورت اعمال شاید -ایرنا-تهران

محدودیت بیشتر بر فضای مجازی نگویند. اما براستی اعمال 

چنین محدودیت هایی چقدر موثر است و تا چه زمانی می تواند 

ادامه پیدا کند؟ آیا با این روش خود را از فرصت های موجود در 

با فضای مجازی محروم نمی کنیم؟ و آیا می توان از این طریق 

 آسیب های فضای مجازی رویارویی کرد؟

از طرف برخی شخصیت ها بار « واتس آپ»و « تانگو»، «وایبر»طی روزهای اخیر طرح موضوع ضرورت فیلتر شدن برخی سرویس های پیام رسان تلفن همراه همچون 

  .ر تبدیل کرددیگر موضوع فیلترینگ و کارآمدی این روش را به یکی از بحث برانگیزترین موضوع ها در کشو

ی جامعه محدود فیلترینگ مساله ی جدیدی در ایران نیست؛ سال هاست که دسترسی به بسیاری از فضاهای مجازی به دالیل مختلف از جمله حفاظت از حریم اخالق

 .ادیق مجرمانه و غیراخالقی استشده است؛ گرچه با کلیت این هدف بسیاری موافق هستند اما آنچه در این میان در هاله یی از ابهام است، تعیین مص

ال محدودیت برای دسترسی بسیاری معتقدند اعمال محدودیتی که در مورد بسیاری از تارنماها انجام شده، تناسبی با هدف اعالم شده ندارد و بیش از هر چیز تصور اعم

  .آزاد به اطالعات و ابزارهای جدید ارتباطی برای شهروندان را تقویت کرده است

اشته است که در فت فناوری و ظهور امکانات متعدد در راستای برقراریِ ارتباط جمعیِ هرچه گسترده تر، چنان بروز گسترده یی در زندگی مردم سراسر جهان دپیشر

  .بسیاری از کشورها، اکنون زندگی بدون اتکا به این امکانات غیرممکن شده است

محدودتر ولی اتفاق افتاده است و نمی توان وابستگِی زندگی قشر وسیعی از مردم به امکانات جدید ارتباطاتی را نادیده پیشرفت فناوری در کشور ما نیز گرچه بسیار 

 نند سایر کشورهای جهان،گرفت. در این شرایط، آیا طرح موضوع هایی نظیر فیلترینگ ابزارهایی که به دلیل رایگان بودن و سادگیِ نصب و استفاده، در ایران نیز ما

  عالقمندان و کاربران فراوانی دارند، با توجیه رویارویی با آسیب های احتمالی آن ها، راه حل منطقی و تاثیرگذاری است؟

  سیاستی بی نتیجه***

گیرد و ده ها مورد دیگر، تهدید امنیت داخلی، تاثیرات منفی بر نسل جوان، غیر قابل نظارت و کنترل بودن تبادل اطالعات گسترده یی که در این شبکه ها صورت می 

یا با اعمال فیلتر، همه ی این نمونه هایی هستند که موافقان فیلترینگ ابزارهایی همچون وایبر و تانگو با استناد به آن، قصد اجرایی کردن این سیاست را دارند. ولی آ

  آسیب ها رفع خواهند شد؟

وهشگر ایرنا گفت: فیلترینگ، همواره ساده ترین و در عین حال بی نتیجه ترین تصمیمی است که در روزنامه نگار در این خصوص به پژ« ماشااهلل شمس الواعظین»

ی در این سال ها، در کشور خصوص رویارویی با ابزارهای ارتباطی مدرن در کشور ما گرفته شده است. متاسفانه از ابتدای انقالب تاکنون و با وجود پیشرفت سریع فناور

نت، فی نسبت به این موضوع وجود داشته است. ما تا سال ها بر روی باورهای آمیخته با تعصبی نظیر حرام بودن رسانه هایی همچون ویدیو، اینترما همواره نگاهی من

http://www.irna.ir/fa/News/81340141/
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  .را گرفته استر ماهواره، موبایل و حتی دستگاه فکس مقاومت کرده ایم. اکنون نیز باوجود گذشت سالیان، این تعصب باقی است و این بار دامن تانگو و وایب

هر ابزار مدرنی می تواند  البته شمس الواعظین به آسیب هایی که این ابزارها مانند هر رسانه ی دیگری ممکن است در پی داشته باشند اشاره کرد و گفت: این نکته که

است که فایده های این ابزارها نسبت به ضایعات آن بسیار بیشتر  ضایعاتی نیز در بر داشته باشد یک واقعیت است و من نیز آن را انکار نمی کنم. ولی نکته ی مهم این

  .است

د عضو هیات علمی دانشکده ی علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در این خصوص به پژوهشگر ایرنا گفت: فیلترینگ هیچوقت جواب نخواه« علی اصغر کیا»

ارتباطی، ما تنها عده یی را به فکر می اندازیم تا راهی برای دور زدن این محدودیت ها پیدا کنند. بنابراین ما با  داد. با ایجاد محدودیت در دسترسی مردم به ابزارهای

  .ایجاد محدودیت نه تنها کمکی به رویارویی با این معضالت نخواهیم کرد، بلکه استقبال از آن ها را نیز افزایش خواهیم داد

هر روز در حال پیشرفت هستند و زندگی مردم به طرز غیر قابل انکاری به آن ها وابسته است افزود: همین عامل سبب شده است تا وی با بیان اینکه فناوری های مدرن 

نیز نسل باشند که عمدتا  مردم بیشتر به دیده ی فرصت به آن ها نگاه کنند تا یک تهدید. ولی در عین حال نباید از ضررهایی که ممکن است این شبکه ها در بر داشته

  .جوان از آن ها متاثر می شوند غافل بود. ولی فیلترینگ در این خصوص کارساز نخواهد بود و حتی نتیجه ی عکس در بر خواهد داشت

بکه ها نداشته و بلکه این شبه باور بسیاری از کارشناسان، اعمال محدویت بر بسیاری از شبکه های اجتماعی در سال های اخیر تاثیر چندانی در میزان اقبال عمومی به 

 .انگیزه ها را برای استفاده از چنین فضاهایی افزایش داده است

 48و پارازیت ماهواره، پیشتر ثابت کرده است که این سیاست، هرگز پاسخگو نخواهد بود. ما نزدیک به « فیس بوک»شمس الواعظین در این خصوص گفت: فیلترینگ 

چرا هیچ یک از آن ها توان رویارویی با یک کانال خارجیِ فارسی زبانِ خاص را ندارد؟ به این خاطر که این شبکه با درک نیاز شبکه ی فارسی زبان داخلی داریم؛ ولی 

  .مخاطب خود و برنامه سازی با در نظر گرفتن این نیازها، جذبِ مخاطب باالیی داشته است. پس فیلتر راه درست رویارویی نیست

 ر نظر نمی گیرندآنچه موافقان فیلترینگ د***

میلیون کاربر دارند. با وجود آن که ممکن است در بین مخاطبان میلیونی این شبکه  3گفته می شود ابزارهای ارتباطی همچون وایبر، تانگو و واتس اَپ در ایران بیش از 

این شبکه ها بر میلیون ها کاربر آن ها چه خواهد بود؟ شاید این  ها ممکن است افرادی که استفاده ی نادرستی از آن ها می کنند وجود داشته باشد، تاثیر فیلترینگ

نمایی می کنند، فایده های  نکته یی است که حامیان فیلترینگ هرگز توجه درستی به آن نکرده اند. این ابزارهای ارتباطی در کنار آسیب هایی که عده یی آنها را بزرگ

  .ربرانشان تاثیر خواهد گذاشتبیشماری نیز دارند که بدون شک حذف آن ها بر کا

توضیح داد: فیلتر این  شمس الواعظین در بخش دیگر گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا با اشاره به اینکه حذف این امکانات نه به نفع مردم خواهد بود و نه حکومت

وقات فراغت بسیاری از خانم های خانه دار را پر کرده است و آن ها نیز در شبکه ها دارای جنبه های اجتماعیِ گسترده یی است. وایبر در زمان حاضر وقت زیادی از ا

ایی است و جنبه های کنار بسیاری دیگر از اقشار و مشاغل، با تشکیل گروه های مختلف به بحث و تبادل نظر در این فضا می پردازند. این نکته ی مهم و حتی زیب

  .آموزشی و تفریحی بسیاری را در برمی گیرد

و تالش برای حذف آن، افزود: اکنون میلیون ها نفر از مردم ما در این شبکه ها عضو هستند و از امکانات آن استفاده می کنند. قرار گرفتن در مسیر این جریان  وی

نوان یک ابزار ارتباطی در میان همه ی نتیجه ی خطرناکی برای حکومت در بر خواهد داشت و آن، درگیری با بدنه ی اجتماعی است. وایبر اکنون جایگاه خود را به ع

رو، وایبر حتی در جریان فرهنگ  گروه ها و اقشار پیدا کرده است. کاربران این شبکه با استفاده از آن به تبادل نظر، مهارت، اطالعات و حتی لطیفه می پردازند و از این

  دهند چگونه از این ابزار استفاده کنند و باید قربانی عده یی استثنا شوند؟سازی ما نیز ایفای نقش می کند. یعنی هیچ یک از این افراد تشخیص نمی 

ند ولی فیلترینگ تنها کیا نیز فیلترینگ را حذفِ صورت مساله توصیف کرد و گفت: همه ی ابزارهای ارتباطی در کنار فایده ممکن است مضراتی نیز در بر داشته باش

 .رها نادیده گرفته شودموجب خواهد شد فایده های بسیار این ابزا

  آیا شبکه های داخلی موثر خواهند بود؟***

ت طراحی و ارایه ی همزمان با تاکید برخی بر ضرورت اعمال محدودیت بر شبکه های اجتماعی و سامانه های پیام رسان تلفن همراه، بحث هایی در ارتباط با ضرور

  .سرویس های داخلی مشابه، مطرح شده است
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در این ارتباط گفت: سیاست های کارگروه در این خصوص این « تعیین مصادیق مجرمانه»نماینده ی مجلس شورای اسالمی و عضو کارگروه « سبحانی فررمضانعلی »

ر اختیار مردم قرار دهد د است که ما باید شبکه های اجتماعی ملی و داخلی داشته باشیم که بتواند سرویس ها و خدماتی را که سایر شبکه های غیربومی ارایه می کنند

له باعث کاهش آسیب های و حتی از آن ها با کیفیت تر و ارزان تر باشد. در این صورت مردمِ ما تشویق خواهند شد تا از شبکه های داخلی استفاده کنند و همین مسا

 .احتمالی در این ارتباط خواهد شد

های داخلی شبکه های اجتماعی و سامانه های پیام رسان تلفن همراه ندارد. وی در این ارتباط گفت:  در این بین، شمس الواعظین نظر چندان مثبتی نسبت به نمونه

می شود. بنابراین حتی مشکل اصلی، نبود شبکه های داخلی نیست. متاسفانه این معمول شده که با ابزارهایی که به نوعی کنترل آن از دست دولت خارج است، مخالفت 

  .ین ابزارها در داخل، ممکن است با واکنش منفی مسووالن رو به رو شویمدر صورت تعبیه شدن ا

ر خصوص استفاده از علی اصغر کیا اما نظری دیگر در این خصوص داشت. او معتقد است: با در نظر گرفتن دغدغه هایی نظیر مشکل های امنیتی و تهدیدهای خارجی د

  .ولی در کشور توان کافی برای جذب مخاطب در راستای جایگزینی نمونه های داخلی بجای خارجی وجود ندارداین شبکه ها، نمونه های داخلی ایده ی خوبی است؛ 

 

بکه ها بخش مهمی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: بدون شک مالکیت و نحوه ی اداره ی این شبکه ها بسیار مهم است ولی مشکل این است که این ش

از طریق تنوع جذب می کنند و این فاکتوری است که نمونه های داخلی از آن برخوردار نیستند. چنانچه ما در گذشته شاهد بودیم، شبکه های از مخاطبان خود را 

ترین عوامل جذابیت  تا کنون قادر به جایگزینی فیس بوک نبوده اند. عالوه بر این، جنبه ی کارکرد جهانی ِ این شبکه ها یکی از مهم« فیس نما»اجتماعی داخلی نظیر 

  .آن ها است

  چه باید کرد؟***

ر می رسد صدور حکم فیلتر راه حلی ساده انگارانه در برخورد با مساله یی چندالیه و پیچیده. شاید این را بتوان توصیفی مناسب برای سیاست فیلترینگ دانست. به نظ

رسم تبدیل شده است؛ رسمی که جای خالی حقوق مخاطبان و نظرهای کارشناسی که بدون  به محض ظهور کوچک ترین معضلی در خصوص ابزارهای ارتباطی، به یک

  .شک بارها نتیجه بخش تر از فیلترینگ خواهد بود در آن به خوبی نمایان است

اب گزینه ی فیلتر چه راه های دیگری علی اصغر کیا به عنوان فردی که سال ها مشغول تدریس علوم ارتباطات در کشور بوده، در پاسخ به این پرسش که بجای انتخ

  .م ترین نکته استبرای جلوگیری از آسیب های احتمالی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: در راستای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، آموزش و فرهنگ سازی مه

دادن آموزش های صحیح به خانواده ها از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری کیا افزود: بجای پاک کردن صورت مساله و حذف آن به وسیله ی فیلتر، ما می توانیم با 

ت این ابزارها در کنار کنیم. در این میان صدا و سیما نقش بسیار موثری دارد. این رسانه می تواند با آشنا کردن و آگاهی دادن به مردم در خصوص کارکردهای مثب

شد، زمینه های استفاده ی درست از آن ها را فراهم کند. کارکردهای منفی این ابزارها با باال رفتن سطح آگاهی کارکردهای منفی یی که ممکن است در بر داشته با

  .مردم بطور خود به خودی کاهش چشم گیری خواهد داشت

است که سیاست گذاری های رسانه یی کشور نیز معاون پژوهشی دانشکده ی علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به اینکه در این راه ضروری 

ود را با در نظر گرفتن دچار تحول شود گفت: به اعتقاد من شورای عالی اطالع رسانی و شورای عالی فضای مجازی باید فعال تر باشند و عملکرد و تصمیم گیری های خ

یاز به نظام جامع رسانه یی داریم که بتواند به خوبی کنترل کننده و پاسخگوی فناوری و موقعیت روز و لحاظ همه ی جنبه ها انجام دهند. مهم تر از همه اینکه ما ن

  .ها کمک کند ابزارهای جدیدی که وارد کشور می شود باشد و با ارایه ی آموزش های صحیح و اطالع رسانی در خصوص آن ها به استفاده ی هرچه بیشتر از آن

ای صحیح رویارویی با معضل های احتمالی شبکه های خارجی گفت: فیلترینگ، تنها و بهترین راه حل نیست. ما به ارتقای رمضانعلی سبحانی فر نیز در خصوص راه ه

مخرب را از دسترس سیستم های ارتباطی مدرن خود از نظر فنی و هوشمندسازی نیاز داریم تا بتوانیم نظارت کافی را اعمال کرده و بصورت هوشمندانه، بخش های 

  .یمخارج کن

اطی گفت: شاید با سرعت شمس الواعظین نیز در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا بر ضرورت جایگزینی سیاست محدودیت با بهسازیِ بهره وریِ ابزارهای مدرن ارتب

سیار پیشرفته تری رو به رو خواهیم شد. های متفاوت، ولی همه ی کشورهای جهان در حال حرکت بسوی عصر اینترنت هستند و ما هر روز با ابزارهای ارتباطیِ ب

  .بنابراین به هیچ وجه نمی توان جلوی این پیشرفت را گرفت
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خواهیم بود که در چنین وضعیتی واقعیت ها « شایعه»شمس الواعظین تاکید کرد که در صورت اعمال محدودیت های بیشتر بر فضای مجازی، شاهد گسترش پدیده 

 .دم ضرر می کنند و هم حکومتدگرگون جلوه می کنند و هم مر

 دولت یازدهم مدافع جریان آزاد اطالع رسانی***

بارها بر ضرورت گردش آزاد اطالعات و حق دسترسی آسان و گسترده شهروندان به فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی تاکید « حسن روحانی»دولت یازدهم و در صدر آن 

 .کرده است

آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت ایران فیلتر اینترنت را متوقف خواهد کرد، « ان بی سی»وگو با شبکه خبری رییس جمهوری چند روز پیش در گفت 

ندگی خصوصی گفت: دولت به دنبال اجرای حقوق شهروندی است و به زودی منشوری به عنوان منشور شهروندی منشتر می شود. ما می خواهیم مردم در چارچوب ز

 .اشد. در دنیایی امروز دسترسی به آطالعات، حق گفت و گو وحق تبادل اندیشه حق ملت ایران استآزاد ب

ت ملی بسیار مهم است وی درباره فیلترینگ اینترنت افزود: البته همه دولت ها دنبال نوعی نظارت بر شبکه اطالعاتی جهانی هستند. برای ما مسایل اخالقی و هوی

اسیت به خرج می دهیم. اما دلمان می خواهد، مردمان از همه یافته های بشری، علم و اندیشه های گوناگون مطلع باشند. بنابراین یکی از بنابراین در این زمینه حس

 .برنامه های دولت توسعه زیرساخت های دیجیتالی است

گفت: دیدگاه دولت این است که مردم باید « فیسبوک دسترسی خواهند داشت؟آیا این یعنی اینکه مردم ایران به توییتر و »روحانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار که 

 .به تمام اطالعات جهان دسترسی داشته باشند. نظارت ما در این مورد باید بر حفظ هویت ملی و اخالقیات ما مبتنی باشد

که های اجتماعی بسیار مهم است. در دوران انتخابات، ما ستاد قوی رییس جمهوری ایران درباره نقش فناوری و شبکه های اجتماعی در دیپلماسی اظهار داشت: شب

ریق این شبکه ها به روی نداشتم. همه طرفداران ما مخصوصا جوان ها از این شبکه ها استفاده می کردند االن هم دارند از این شبکه ها استفاده می کنند. حتی از ط

  .ستمدولت نظارت می کنند. من از نظارت جوانان خوشحال ه

  .روحانی چندی پیش نیز در جریان سفر به استان خراسان رضوی تاکید کرد: فرهنگ با ون و فیلتر و پاسبان درست نمی شود
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 11:33 - 1333مهر  14دوشنبه 

 لینک خبر | جهان: منبع 

 گفت وگو: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 :عضو شورای عالی معین فضای مجازی کشور مطرح کرد

 ارتباطاتدر تحوالت وزارت« ن.ج»برداری از نقش پرده

اتفاقات اخیر حوزه فضای مجازی مانند نامه معاون اول قوه قضاییه به  :نیوزسرویس سیاسی جهان

شبکه های اجتماعی، و پاسخ وزیر دولت، و دادن مدت زمان یک ماهه حذف محتوای مجرمانه برخی 

ارتباطات و سخنگوی دولت در این موضوع، دوباره بحث پیرامون شبکه ملی اطالعات را داغ کرده است. 

بسیاری از کارشناسان حوزه فضای مجازی بر این باورند که، تا بستر اینترنت کشور، داخلی و بومی نباشد، 

حجت االسالم نصراهلل  .هنگی مواجه خواهیم بودهمچنان با مشکالت عدیده فنی، اجتماعی و فر

پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی و عضو شورای معین فضای 

  .در گفتگویی به بررسی شبکه ملی اطالعات پرداخته است که در ادامه می آید مجازی

  چه ویژگی ها و ماموریت های خاصی را دنبال می کند؟شورای عالی فضای مجازی که با تاکید رهبر معظم انقالب تشکیل شد 

غیر از سیاست گذاری، یکی از ویژگی های شورای عالی فضای مجازی این است که در صورت صالحدید و تصویب، می تواند اقدام اجرایی در امور داشته باشد، یعنی به   

ملی فضای مجازی، در حوزه اجرا نیز ورود پیدا کند که این ساز و کار در شورای عالی انقالب تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی، می تواند از طریق مرکز 

  .فرهنگی وجود ندارد

ینی شده است؛ یکی از ویژگی های خاص شورای عالی فضای مجازی، مسیر بسیار مناسبی است که در آیین نامه، جهت سرعت بخشیدن به کارها و مصوبات آن پیش ب

مصوبات کمیسیون های عالی پس از تصویب، برای » به قرار ذیل داریم که :  3یل و سرعت بخشیدن به مصوبات در این شورا، تمهید خاصی را در بند یعنی برای تسه

از اعضای شورای  راعضای شورای عالی ارسال می گردد، چنانچه ظرف مدت دو هفته )یا یک هفته بنا به تشخیص رئیس شورای عالی در موراد اضطرای( حداقل پنج نف

در غیر این صورت عالی اعتراض خود را به صورت کتبی نسبت به مصوبه مذکور به دبیر خانه اعالم نمایند، موضوع جهت بررسی به شورای معین ارجاع می گردد و 

 .توسط دبیر شورای عالی ابالغ می شود. این بند، از مصوبات بسیار خوبی است که موجب سرعت در کارها می گردد

میلیارد تومان از این مسیر درمی آورد، به همین علت بیشتر به دنبال تجارت  187با توجه به حجم ورودی پهنای باند اینترنت در ماه درآمد کالنی، یعنی چیزی حدود 

 هفته یک تا که بوده منوال همین بر نیز بریره معظم مقام  و در مسیر تایید نهایی نیز، رویه دفتر حجم اینترنت خارجی و درآمدهای حاصل از آن است تا شبکه ملی

  .است شده تلقی قبول منزله به اال و اعالم دفتر نظر

م و ایشان با وجود چنین اما بد نیست اشاره ای گذرا به تخلفی که از طرف رئیس شورای عالی مبنی بر زیر پا گذاشتن همین آیین نامه مترقی، صورت گرفته داشته باش

و در همه کارها را تعطیل کرده، یعنی متاسفانه رئیس جمهور محترم )هر چند رئیس شورا عالی هستند، ولی نهایتا صاحب یک رای بیشتر نمی باشند آیین نامه، االن 

( خالف آیین نامه، دصورت عدم قبول این بند از آیین نامه می بایست ضمن طرح و رای گیری مبنی بر حذف این بند، با رای اکثریت، مسیر تصویب را عوض می نمودن

ا برگزار نمی کنند و لذا مسیر را کامال بسته و دستور داده اند که همه مصوبات می بایست از مسیر طرح در شورای اصلی عبور کند و از طرفی هم جلسات شورای اصلی ر

  .اندغ دبیر شورا عالی، لغو کرده و دستور به عمل نشدن آن ها دادهکه در کارگروه بحث و نهایی شده را نیز، بعد از ابال 4و3موضوعاتی چون پیوست فرهنگی اپراتور نسل

http://sahebkhabar.ir/hermes/jahannews/jahannews-384210.jpg?ts=1412887296000
http://jahannews.com/vdcfyjdmxw6dc0a.igiw.html
http://jahannews.com/vdcfyjdmxw6dc0a.igiw.html
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و ارتباط و با توجه به اینکه مدت زمان سه ساله ای که رهبر انقالب برای اعضای شورای اول تعیین کرده اند، در حال اتمام است، عملکرد اعضای شورا   

  را چگونه ارزیابی می کنید؟ های دهم و یازدهم با شورای عالی فضای مجازیهمراهی دولت

جلسه برای تدوین آیین نامه ها و مصوبات برگزار کرده و مصوبات خوبی نیز داشته است، ولی همراهی نکردن  71شورای اصلی و معین فضای مجازی تا االن بیش از 

توان اینگونه گفت که، درست است که دولت دهم خیلی ها میکرد دولتکامل دولت ها در این زمینه سبب شده تا کارها آن چنان که می بایست، جلو نرود. در مورد عمل

بگویم، کار قفل شده است؛ در رشد و ارتقای این شورا موثر نبود و همراهی شایانی نداشت ولی متاسفانه وضع در دولت یازدهم به مراتب بدتر پیش می رود، بلکه بهتر 

مراهی و همدلی این شورا وجود ندارد و تمامی تالش ها در به حاشیه راندن این شوراست. از زمان آغاز دولت یازدهم یعنی در دولت و وزارت ارتباطات هیچ تمایلی در ه

ی است که سال از تا االن، جلسات محدودی )فقط پنج جلسه( شورا با ریاست جناب آقای روحانی تشکیل شده که دو جلسه آن در سال جاری بوده است و این در حال

  .است نیمه گذشته

  شبکه ملی اطالعات، مشخصا از چه زمانی در کشور مطرح شده و اکنون در چه مرحله از ایجاد این پروژه بزرگ هستیم؟

یت آشنا نبودند و درکی از این موضوع نداشتند، این طرح در کشور مطرح شد و به دلیل اهم« شبکه ملی اطالعات»زمانی که بسیاری از کشورهای دنیا هنوز با عنوان  

قانون برنامه پنجم توسعه، مورد تاکید قرار گرفت. این طرحی است که تمامی نیاز مندی های کاربران در آن باید، پیش بینی می شد.  46راهبردی که داشت، در ماده 

خود استقبال کردند و االن هر کدام برای خود جالب است بدانید که بعد ها کشورهایی مثل چین، آلمان و فرانسه و روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر به آن در کشور 

نیز در دست خودشان است نه در دست دیگران؛ ولیکن دولت ها  شبکه ملی دارندکه تمامی نیازهای کاربران خود را در آن شبکه پاسخگو می باشند و طبعا مدیریت آن

هتر بگویم، اصال کاری انجام نشده است. البته درست است که وزیر محترم قول داده اند طی دو سال اخیر همراهی شایانی جهت انجام این تکلیف قانونی نداشتند و یا ب

افتتاح کنند، اما با توجه به نبود تحرک و اقدام الزم در این حوزه، بسیار بعید به نظر می رسد، در چنین تاریخی این  34را در پایان سال « شبکه ملی اطالعات»تا پروژه 

  .م وعده ای برای ساکت کردن مطالبات به حق مردم استکار صورت بگیرد. این ه

ادرت داشته باشد، طبق تکالیف مشخص شده، دولت می بایست نسبت به راه اندازی شبکه پیشرفته ملی اطالعات پیش از هر اقدامی در حوزه ارتباطات اینترنتی، مب

پشت گوش انداختن این مسئله، بیشتر به دنبال واردات پهنای باند اینترنت خارجی می  ولیکن متاسفانه دولت هیچ تالش محسوسی در این زمینه صورت نداده و با

  .العات مقدور نمی باشدباشد، این در حالی است که یکی از مشکالت اصلی اینترنت در کشور ما، نبود تنوع سرویس ها است که این امر بدون راه اندازی شبکه ملی اط

کسانی که ذینفع در این امور می باشند، تالش دارند که مجلس و امثال بنده را مخالف با سرعت اینترنت در کشور نشان دهند، اما اگر چه رسانه های زنجیره ای و  

است. چرا  وزارت ارتباطاتروشن و بدیهی است که ما نه تنها با آن مخالف نیستیم بلکه آن را یک ضرورت می دانیم، اما مشکل ما مربوط به عملکرد غیر قانونی و غلط 

و فقط یک برگ کاغذ را به  این وزارت خانه می خواهد، بدون زحمت و تهیه پیش شرط ها، تنها داللی پهنای باند اینترنت را انجام دهد و پول بی حساب را به جیب بزند

  .عنوان مجوز بدهد

سال در همه جای دنیا  18عنوان مثال کنترل والدین بر فرزندان و کنترل افراد زیر روشن است که در تمامی دنیا تدابیری در ارائه اینترنت پر سرعت وجود دارد. به   

کانات دیگر هنوز در کشور ما حتی در کشورهای الئیک نیز وجود دارد. شما می توانید به اپراتور مراجعه کرده و بر فعالیت فرزندتان نظارت کنید. این امکان و صدها ام

تباطات زحمتی که کشیده اند این است که همان مجوزی را که چند سال قبل بوده را کپی نموده و در مقابل پول بی حساب که االن وجود ندارد. مسئوالن وزارت ار

  .جای طرح آن نیست، می گیرند، و علت آن هم فقط این است که دولت با زور کار خودش را انجام می دهد

این قیمت به دست کاربران در ایران ما می رسد؟ آیا در مورد تفاوت قیمت اینترنت در کشور ما و کشورهایی حتی مثل چرا امروز به بهانه توسعه پهنای باند، اینترنت با 

  !یب مردم پول برداریم؟افغانستان نه ژاپن، پاسخی دارند؟ یا این مسئله مهم نیست و فقط ما باید به فکر سهم خودمان باشیم که به بهانه توسعه پهنای باند از ج

به غیر از مباحث اقتصادی که می تواند، صرفه جویی فراوانی برای کشور در پی داشته باشد، مانع ایجاد « شبکه پیشرفته ملی اطالعات»تر اینترنت ملی یا همان بس 

ی خارجی قرار داشته و آن ها به راحتی مشکالت امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اخالقی غربی ها برای کشور عزیزمان است، چرا که االن تمام اطالعات ما در بستر سرورها

رای ما در این بازی به آن ها دسترسی دارند، ما امروز در میدان دشمن بازی می کنیم. دشمنی که زمین شیب داری را به نفع خود طراحی کرده که امکان گل زدن ب

  !بود و کاربران و متخصصان ایرانی هم باید همیشه بازنده باشندنیست. این همان بازی برد برد دشمن است که در هر صورت او برنده این میدان خواهد 

غب به ایجاد چنین چند دولت گذشته تا کنون، با توجه به این مطلب که، خرید اینترنت خارجی و فروش به شرکت های داخلی برای شان سود فراوان دارد، خیلی را  
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حدود سه هزار دالر هزینه می  stm1 ی این پروژه عظیم شده است. شما نگاه کنید زمانی که دولت برای هرشبکه جامعی در این ایران نبوده اند و همین امر سبب کند

میلیارد تومان از این مسیر درمی  187میلیون تومان می فروشد. با توجه به حجم ورودی پهنای باند اینترنت در ماه درآمد کالنی، یعنی چیزی حدود  24کند و حدود 

  .لت بیشتر به دنبال تجارت حجم اینترنت خارجی و درآمدهای حاصل از آن است تا شبکه ملیآورد، به همین ع

پیامک در حجم انبوه ارسال شود و در هر  31شرکت است؟ که اگر در هر هفته میانگین  3چرا پیامک های تبلیغاتی که برای تمام کشور ارسال می شود، فقط در اختیار 

ز کنار گذاشته می شود، الباقی سود خالص و پول مفتی است که به جیب چند نفر خاص می رود، البته به جوای برای درصد 3 و شود هداد دولت به تومان  6پیامکی 

یا ی به مردم است شرطی که اصال چنین جوایزی وجود خارجی داشته باشد یا به وعده هایی که می دهند عمل کنند! خودتان حساب کنید. آیا امروز بحث خدمت رسان

می « ن.ج»ی به خدمت مردم رسیدن و جیب شان را خالی کردن؟! یکی از شخصیت هایی که سالهاست در پشت پرده مدیریت بسیاری از اتفاقات آنجاست، شخص آقا

 .باشد

هیچ بودجه ای ندارد، ولیکن در عمل به به عوامل دیگری هم وابسته است. نگاه کنید در زمانی که دولت، اعالم می کند « شبکه جامع ملی اطالعات»کندی در ایجاد   

ه، در حالی که هیچ سرعت در حال گسترش اینترنت به اصطالح پر سرعت در روستاهای کشور است و در همین مدت کوتاه، چندین هزار روستا را به این طرح وارد کرد

ای برای مردم به اجرا نگذاشته و از این شتاب بر می آید که به دنبال اهداف پیوست و برنامه فرهنگی درست و صحیح برای آن تنظیم نکرده و هیچ آموزش سواد رسانه 

  .سیاسی و رسانه ای در آینده هستند، که منجر به واگذاری فضای فرهنگی و رسانه ای به خارج از کشور می شود

شته اند. یکی از ادله پشت صحنه برگزار نکردن جلسات شورای عالی دولت مردان به دنبال گرفتن فضای رسانه ای کشور بوده و تمام تالش خود را در همین مسیر گذا

  .فضای مجازی همین می باشد

اعضای شورای اصلی و معین در قبال برگزار نشدن جلسات شورا و اجرایی نشدن مصوبات آن چه موضعی داشته اند و چطور می خواهند اجرای این 

  سیاست ها را پیگیری کنند؟

 به کرات این موضوع را در مجلس و رسانه ها گوشزد کرده اند، ولی صدای چند نفر خیلی به جایی نمی رسد. از جمله کارهای مهمی که می توان برخی از اعضای شورا،

به حق مردم  لباتانجام داد این است که نهادهای مردمی و موسسات فرهنگی، نشست هایی تخصصی و در عین حال عمومی برای افکار عمومی مردم برگزارکنند و مطا

شوند و با این مطالبه،  را با منطق و استدالل قوی برای همه تبیین کنند و حتی در صورت لزوم این مباحث را به مناظره گذاشته تا مسئوالن با خواست مردمی مواجه

  .خود را ملزم به اجرای قوانین بدانند

خیلی نمی توان به کمک دولت ها امید داشت، هرچه هست همین ظرفیت عظیم مردمی است که  کار فرهنگی در این عرصه بسیار مهم است، و در زمینه فضای مجازی

  .می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند و در این زمینه ها می بایست بسیج مردمی راه بیاندازیم تا در جنگ نرم موفق شویم

رتباط برقرار کرده و بدانیم که یک دست صدا نداره! چه بسا گروه هایی کارهای خوبی انجام داده همه می بایست تالش کنیم تا با تمام گروه های موجود در این حوزه ا 

  .باشند و ما بتوانیم بخشی از پازل دفاع نرم را کامل کنیم تا جریان نیروهای مومن انقالب اسالمی در این عرصه زودتر به موفقیت برسد
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 13:37 - 1333مهر  14وشنبه د

 لینک خبر | موج: منبع

 گزارش: خبر نوع

 تایید:  گیریجهت

 ict شبکه ملی اطالعات شاه بیت احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه

 است

رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس بر ایجاد 

شبکه ملی اطالعات به عنوان شاه بیت احکام برنامه پنجم 

 .توسعه تأکید کرد

این مطلب که این فناوری امروزه باعث شده در حوزه به گزارش خبرگزاری موج، رحمانی با بیان 

حوزه  ict بهداشت، درمان و کشاورزی نیز به موفقیت های بی شماری دست یابیم افزود: حوزه

بخشی نیست، بلکه در اقتصاد، صنعت و فرهنگ تأثیر گذار است و ما نمی توانیم نسبت به آن بی 

  .تفاوت باشیم

  .می توانیم آموزش را به دور افتاده ترین روستاها برسانیم و رفع ناعدالتی آموزشی را کاهش دهیم it ه ازوی افزود: ما امروز با استفاد

ید ارائه کرده وزارت رحمانی با اشاره به توجه برنامه پنجم توسعه به موضوع فناوری های ارتباطی گفت: یکی از بخش هایی که کارنامه خوبی در دولت تدبیر و ام

  .، توسعه زیرساخت های ارتباطی را گسترش دهیمict وی ادامه داد: الزم است عالوه بر توسعه فناورانه در حوزه  .ناوری اطالعات استارتباطات و ف

موضوعات در سی ترین رحمانی بر وظیفه نمایندگان مجلس در ارائه مشکالت و پیگیری خدمت رسانی به مردم تأکید کرد و افزود: به کارگیری تولیدات داخلی از اسا

تحصیل می کنند، گفت: این حوزه نیازمند مغز افزاری است که  it و ict درصد از جوانان ایران در رشته های مرتبط با 17وی با اشاره به اینکه   .است ICT حوزه

های بسیار کم راه اندازی کرد، ادامه داد: شهرک های  رحمانی با بیان اینکه کال سنترها را می توان در شهرستان ها با هزینه  .جوانان ما در این عرصه فعال هستند

 .تخصصی فناوری اطالعات می تواند در این زمینه راهگشا باشد

 

  

http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1459089
http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1459089
http://sahebkhabar.ir/hermes/mojnews/mojnews-1459089.jpg?ts=1412597494000
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 13:42 - 1333مهر  13یکشنبه 

  لینک خبر | خبرگزاری دانشجو: منبع

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 در برنامه ثریا مطرح شد؛

دولت عزمی برای اصالح وضعیت فیلترینگ ندارد/ اینترنت پرسرعت 

حق مسلم ماست/ فیلترینگ به 

 شودتناسب کاربران هوشمند می

هفته با بررسی موضوعات روز برنامه ثریا این 

فضای مجازی کشور مانند اعطای مجوز اینترنت 

نسل سوم، تدوین پیوست فرهنگی و شبکه ملی 

اطالعات معضالت فضای مجازی در برحه 

 .حساس کنونی را مورد کنکاش قرار داد

، برنامه این هفته ثریا با "خبرگزاری دانشجو"خبرنگار علمی  به گزارش

ی مجازی و گسترش اینترنت در کشور در قالب مناظره و با حضور علیرضا شاهمیرزایی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و لطف اهلل سبوحی موضوع معضالت فضا

 .نماینده وزارت ارتباطات و قام مقام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به روی آنتن شبکه یک سیما رفت

 اندچهار تعداد کاربران اینترنتی صد برابر شدهبا مجوز اپراتورهای نسل سه و  

، اظهار در ابتدای این برنامه شاهمیرزایی در خصوص اعتراضات اعضای شورا در خصوص مجوز دادن به اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر خدمات اینترنتی

با تکنولوژی مخالف نیست و تعبیری از حضرت آقا در این  ها مطرح شد قطعا کسیهای غلطی از برخی از مباحث در رسانههمانطور که برداشت :داشت

 .ها منع کردند باید به زور هم که شده از این فناوری استفاده کنیمفرمایند اگر ما را از این فناوریباب وجود دارد که می

کرد: قطعا ایرادات به نحوه اجر است که ناگهان ما با این مجوز تعداد اند، خاطر نشان وی با بیان اینکه خیلی از اعضای شورا افرادی هستند که در این حوزه کار کرده 

شود. سوال ما از وزارتخانه این است که سند افزایش برابر کرده ایم؛ در کشورهای الییک هم برای چنین موضوعی ابتدا مطالعات جدی می 111کاربران اینترنتی را حدود 

ای این کار صورت گرفته است؟ نگرانی ما در خصص همین امر است شود. با چه مطالعها این بحث منتشر و تبیین میپهنای باند فضای مجازی کجاست؟ همه جای دنی

 .باره صورت نگرفته استکه مطالعه جدی دراین

 در ارتباطات وضعیت مناسبی در کشور حاکم نیست 

http://snn.ir/detail/News/360689/8980
http://snn.ir/detail/News/360689/8980
http://sahebkhabar.ir/hermes/snn/snn-360689.jpg?ts=1412809788000
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ارائه داده شده صرفا برای اینترنت نیست؛ الزم است توضیح  4و  3داریم. این بحثی که نسل سبوحی در پاسخ خاطر نشان کرد: ما در رابطه با ارتباطات وضعیت مناسبی ن

، دو مولفه از جمله دادن سرعت باالی اطالعات و دیگری 4و  3گوییم نسل خواهد؛ اینکه ما میدهم که حجم اطالعات در حال افزایش است و این حجم باال منابع می

 .سرعت حرکت مشترک است

مرداد که پایان انحصار اپراتور سوم  31شود لذا از ابتدا هم اعالم کردیم در تاریخ دآور شد: ما همیشه مسئول بودیم که چرا در کشور ما از این ظرفیت استفاده نمیوی یا 

 .تسهیالت مختلف را برای کاربران تهیه کرده ایمدهیم که این کار انجام شد و با این کار است با شرایط کیمسیون تنظیم به اپراتورهای دیگر هم این امکانات را می

سال  3یا  4نماینده وزارت ارتباطات افزود: برآورد ما این است ما بعداز  

 .ها منتقل خواهند شددرصد از مشترکین از این شبکه 31حدود 

 سال هیچ پیوست فرهنگی تهیه نشده است 3بعد از گذشت  

ای تعریف این فرآیند چیزی به نام نسل شاهمیرزایی با تاکید بر اینکه در ابتد

ای که در آن زمان ارائه شد وجود نداشت، تاکید کرد: ولی متاسفانه برنامه 3

به دلیل مشکالتی که آن اپراتور داشت، نشد که به خوبی اجرایی شود. چون 

سری از مباحث به بعد در آن سال شروع کار بود قابل قبول بود که یک

ک کاغذ سفید داشتیم که گفتیم این پیوست فرهنگی موکول شود مثال ما ی

میلیون  71ها این را تکمیل خواهیم کرد اما االن که ما بیش از است و بعد

تواند با کارت فعال این دو اپراتور را داریم و به راحتی یک کودک میسیم

سال  3یک پیامک آن را فعال کند نباید چنین باشد که ما هنوز آن پیوست 

 .ا داریمگذشته ر

سال در این  3با توجه به اینکه دولت قبل  :وی همچنین اظهار داشت 

حوزه وقت داشت و بیشتر مقصر از دولت کنونی است اما باید ببینیم 

سال چه کاری انجام داده است و این درست این دولت در این یک

نیست که بگوییم ما بعد از پنج سال کار جدیدی نکرده ایم و مثل پنچ 

پیش که خدماتی را به یک اپراتور دادیم در شرایط کنونی هم  سال

آیا این استدالل درست  فقط همان خدمات را به اپراتورهای دیگر دادیم؛

تری انجام دهیم و است؟! طبیعی است االن باید نسبت به قبل مطالعات کامل

 .از تجربه قبل استفاده کنیم

بگوییم ایشان را تحت  کند نبایدوقتی مرجع تقلیدی اظهار نظر می 

 تاثیر قرار داده اند

های مختلفی دارد؛ این سبوحی در رابطه با سوال پیامکی برنامه گفت این سوال نسبی است چراکه باید ببینیم تعریف پرسرعت و کم سرعت چیست. فرهنگ سازی جنبه

 .کنمین و باتوجه به نیاز جامعه بنده گزینه یک را انتخاب میساعت به اینترنت دسترسی نداشته باشد که بنابرا 24روزها کمتر کسی است که در 

خیلی از دلسوزان شاهمیرزایی گفت: در سوال فقط در فرهنگ سازی تاکید شده است این که ما باید از این خدمات استفاده کنیم خوب است اما باید ببینیم چرا  

 .نشده استمشکالتی را وارد کرده اند؛ جواب من این است که فرهنگ سازی 

شود بگوییم ایشان کند نمیعضو شورای فضای مجازی اظهار داشت: ما اگر سخن منتقدین را ناقص بشنویم ظلم است؛ وقتی مرجع تقلیدی در این رابطه اظهار نظر می 

 .اندرا تحت تاثیر قرار داده
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گویند در شیر نباید پالم طور مثال وقتی وزیر بهداشت میری پیش نیاز، نیاز داریم بهسگوییم در این امر یکگوییم اینترنت پرسرعت بد است ما میوی افزود: ما نمی 

 .ای بیایند بگویند وزیر بهداشت با شیر مخالف استباشد بعد عده

ت ما باید سرور را به داخل یک مسئله مهم در سرعت فاصله سرور تا کاربر اس وی در ادامه یادآور شد: بنده سوال دارم آیا سرعت مساوی با پهنای باند است؟ 

 گیریم؟کند بابت پهنای باند پول میای که تولید محتوا هم میکند که چرا ما از مرکز دادهکشور بیاوریم. کسی این کار را از وزارتخانه پیگیری نمی

 شوندتولیدکنندگان محتوا از دادن سهم دولت معاف می 

ها را به داخل کشور بیاوریم از تکالیف آید. اینکه ما بخواهیم میزبانیی میزبانی ما خارج از کشور است کیفیت ما پایین میسبوحی گفت: در رابطه با میزبانی اطالعات وقت

درصد بوده است اما  11شد سال گذشته اطالعاتی که در داخل میزبانی می ایم به طوری کهماست و طبق قانون پنجم شبکه ملی اطالعات این کار را آغاز کرده

ایم که ها را جدا کنیم مراکز تبادل اطالعات آی پی را در کشور ایجاد کردهتر ترافیکدرصد رسیده است و حتی برای اینکه دقیق 73مسال این رقم به ا

 .این امر یک اتفاق بزرگ است

ایم. اخیرا در ایم کار را برای تولید محتوا شروع کردههایی که دادهپروانهایم تازه شروع کار است؛ ما به موازات این را داده 4و  3وی افزود: اینکه ما مجوز اپراتورهای نسل 

 71 از بیشتر اپراتورها، سهم که است شده مقرر و شد تصویب مقررات و تنظیم ای در شورای مصوبه کنندحمایت از محتوا و افرادی که محتوا تولید می

 .ایمکرده معاف است محتوا به مربوط که را بخشی شود،می حاصل اپراتورها درآمد از که دولت سهم و حق برای ما و نشده تعیین درصد

 عالی فضای مجازی برای دولت الزم االجراستمصوبات شورای 

مصادف بود با ابالغ کلی را داشتیم  3که مزایده اپراتورهای نسل  86قائم مقام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در رابطه با پیوست های فرهنگی گفت: سال 

های مهم باید پیوست فرهنگی داشته باشد؛ تاکنون مصوبات شورا برای ما الزم های برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری که بر دولت تکلیف شد که پروژهسیاست

  .ایماالجراست و این موضوع را تا کنون اجرایی کرده

های رقابتی پذیری کاربر و تعرفهاند که عبارت است از دسترسی پرسرعت، تحرکبرای ما تکلیف کردهمشخصه را  7شورای فضای مجازی  :سبوحی افزود

کرد و تغییر کنند چون ما یک اپراتور داریم که این خدمات را ارائه می 3و  7مولفه تایید این نکته هستند که اپراتورهای ما باید به نسل  7که خود این 

 .ها کاهش پیدا خواهد کردد که با افزایش اپراتورها تعرفهطبیعتا شاهد این خواهیم بو

 !گیردشرکت داخلی برای تولید ترافیک باید پول بدهد اما شرکت خارجی پول می

طور گوییم بهمیدهیم؟ گفت: معموال آنچیزی که مدنظرمان است را شاهمیرزایی با طرح این سوال که مسئله ما این است چرا در این مسائل همیشه قول آینده می

شود یا از برنامه پنجم همیشه آن قسمت افزایش باند که مورد نظر این دولت سیاست گفته می 7بند است فقط  71از سیاست های شورا که حدود  مثال

طور اه ما نبوده است بهشود اما مباحث دیگری مثل دولت الکترونیک که در این برنامه بوده است صحبتی نشده است و جامعیتی در دیدگاست گفته می

 .کنددرصد محتوی را خودش در داخل تولید می 31مثال کره جنوبی مقام اول پهنای باند است ولی 

خواهد مجوز بدهد میوی همچنین در پاسخ به برخی از اظهارات سبوحی خاطرنشان کرد: در رابطه با تولید محتوا در داخل که شما فرمودید کمیسیون تنظیم مقررات  

خواهند کاری را انجام بدهند های داخلی خودمان که میهمیشه شرکت کنیم مجوز ندهید. چرا که ما یکی از مشکالتمان این است کهگران شدم؛ خواهش مین

رد اما در داخل گیعبارتی شرکت خارجی برای تولید ترافیک پول میخواهند اما کشورهای خارجی برای انجام این کار نیازی به مجوز ندارند بهمجوز می

 .خواهدخواهد اما خارجی مجوز نمیباید پول بدهند، داخلی برای تولید محتوی مجوز می

 های ثابت باید اینترنت پرسرعت داشته باشیمدر شبکه 

ش خصوصی و فقط در حوزه حکومتی تصدی ایم به بخایم واگذار کردهکردههایی را که باید واگذار میسبوحی در ادامه خاطر نشان کرد: ما در حوزه تصدی تمام قسمت

 .آن بر عهده ما است و اینطور نیست که ما بدون اینکه منافع بخش خصوصی را در نظر بگیریم بتوانیم اقدامی را انجام بدهیم
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ضعیت مناسبی نداریم و اعالم از نظر دسترسی اینترنت پر سرعت و های ثابت هم معتقدیم که باید اینترنت پرسرعت داشته باشیم؛وی افزود: ما در شبکه 

و یکی از دالیلی که کیفیت و قیمت مناسب نیست به دلیل تعدد  های ثابت تا یکی دو ماه آینده باید یک همگرایی اتفاق بیفتدکنم که در حوزه شبکهمی

 .ند بازسازی هستیمها نیست ولی معتقدیم نیازمبازیگران در حوزه ثابت است البته این بحث به معنای حذف هیچکدام از بخش

گذارند بسیار زیاد شده است که ما حتما این مسیر را ادامه خواهیم های ایرانی را به فروش میهای مختلف که اپلیکیشننماینده وزارت ارتباطات خاطر نشان کرد: سایت 

 .دکندهد به اشتغال کمک شایانی میمیدهید چون به فرد امکان کار کردن در شرایط خودش را وقتی پهنای باند را توسعه می داد؛ شما

دهی تا کار توسعه وی در پاسخ به اظهارات شاهمیرزایی در خصوص ندادن مجوز گفت: مجوز دادن همیشه به معنای محدود کردن نیست گاهی اوقات شما مجوز می 

 .کندشود و توسعه پیدا نمیپیدا کند چراکه کار با بی نظمی شناخته می

زارتخانه در این دولت به یکباره چرا بودجه یک و

 برابر شده است؟ 3

ما در شورای عالی  :شاهمیرزایی در ادامه یادآور شد

ایم که فضای مجازی در این یک سال عادت کرده

اخبار این حوزه را قبل از اطالع خودمان باید از 

عنوان قاعدتا آن مواردی که به .رسانه دریافت کنیم

ر ابالغ شد، اسناد باال های شورای عالی کشوسیاست

دستی شورا است که باید اجرا شود و برای اینکه این 

موارد در شورا مطرح شود وزارت خانه باید یک 

پیشنهادی، پیش نویسی یا حتی یک برگه کاغذ بدهد تا 

شورا به آن رای بدهد؛ وقتی چیزی ارائه نشده است 

توانیم بگوییم که شما تصویب کنید و ما رای نمی

 .هیمدمی

آید که در این دولت چرا به یکباره بودجه این آیا سوال پیش نمی :برابر شد، گفت 3شاه میرزایی در خصوص اینکه بودجه این وزارت خانه در سال گذشته  

 گری نیست؟گری نیستیم اینترنت فروشی تصدیدنبال تصدیشود ما بهبرابر شده است؟ آیا اینکه گفته می 3وزارتخانه 

کارتی را پیدا کنید و بخرید بدون احراز هویت. ولی در کشور ما موارد بسیاری هست که شخص توانید یک سیمید کرد: تقریبا شما هر جای دنیا بروید نمیوی تاک 

 .گیردسیم کارت به اسم من وجود دارد و با آن جرم قانونی صورت می 3گفت می

توانیم یک شغل میلیون می 11درصدی است که با هر  11هم به معنای دهد و آنت به خودش اختصاص میکشور ها را این صنع GDP درصد 11شاهمیرزایی گفت:  

 .ایمایجاد کنیم؛ بهترین فرصت برای خروج از رکود همین است که ما باید بگوییم این موضوع را در کشور به چند درصد رسانده

 دولت عزمی برای اصالح وضعیت فیلترینگ ندارد 

دهید اما یکسری ان که در داخل وزارتخانه است را مجوز نمیدیبر است. مرکز داده و سیمه گفت: بحث من در رابطه با مجوز این است که این موضوع زمانوی در ادا

هایی که در رابطه با این ی رغم صحبتدهید؟ در بحث فیلترینگ که بنده هم معتقدم باید اصالح شود و ایراداتی دارد علمسائل که از وظایف وزارتخانه نیست را مجوز می

 .ای است یک برگه کاغذ در خصوص پیشنهادی برای بهتر کردن این روند از دولت به شورا نیامده استموضوع از سمت دولت شده است و فقط اقدامات رسانه

 دولت فقط می گوید اینترنت پرسرعت حق مسلم ما است 

ای بتواند با خیال راحت برای فرزندش این امکان را فراهم کند هیچ اقدامی صورت خانواده که یک خانواده در خصوص اینترنت :شاهمیرزایی اظهار داشت

 .توانسته انجام بگیردماه نهایتا میکه این کار شاید در طول یکنگرفته است در صورتی
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حق مسلم مردم ما است، ما خودمان هم مدعی اینترنت پرسرعت هستیم اما باید گوید اینترنت پرسرعت کند و فقط میوی ادامه داد: اما دولت این مسائل را نگاه نمی

 .همه جانبه به این عوامل نگاه کرد و خیلی از عوامل مانند احراز هویت، سی دی ان و غیره باید مورد توجه قرار بگیرد

 دولت متصدی فروش اینترنت است

 .جرا نکنیم درست نیست چراکه ما یک دستگاه اجرایی هستیمسبوحی تاکید کرد: اینکه ما بخواهیم مصوبات شورا را ا

است که تصدی گری این امر در  44وی در رابطه با فروش اینترنت گفت: قانون تعریف کرده است که شبکه زیر ساخت ما باید در اختیار دولت بماند و در صدر اصل 

 .اختیار دولت است

گفت: اولین دستگاهی که در کشور بحث پیوست فرهنگی را مطرح کرد و خودش را ملزم دانست ما بودیم و سبوحی در خصوص دغدغه فرهنگی وزارت ارتباطات  

ابالغ کنیم الزم االجرا جلسات متعددی را با دانشگاهیان و صاحب نظران درخصوص تدوین پیوست فرهنگی داشتیم و از اپراتور تعهد گرفتیم که هر پیوستی که درآینده 

 .است

است و ما ای را به دبیر شورا نوشتیم و درخواست کردیم که با توجه به اینکه شورا تشکیل شدها به محض تشکیل شورای عالی مجازی نامهم :وی افزود 

 .ها و اصولی را که مدنظر شورا است به ما اعالم کنند ولی هیچ جوابی از شورا نگرفتیمقصد تدوین پیوست فرهنگی را داریم سیاست

 را بدون مجوز خوانده است 3G ی فضای مجازی همرئیس شورای عال 

گوید ما ر ارتباطات میشاهمیرزایی در ادامه گفت: در بحث پیوست فرهنگی فرمایش شما صحیح است و دبیرخانه روی آن کار کرد که البته جای نقد دارد اما االن وزی

 .دادید ما بررسی کنیمگفتید و همان را میتان پیوست بنویسید از اول میخواستید خودرا به شورا دادیم؛ اگر شما میخودمان پیوستی نوشتیم و آن

اشتغال زاست و فرصت بسیار مناسبی است کامال قابل قبول است اما به شرط اینکه ما نیاییم تجهیزات را  7گوییم اپراتورهای نسل اینکه می :وی افزود 

شود اقتصاد؛ برای اینکه این چندین هزار میلیارد سرمایه به کشور ز خارج بخریم، اینکه نمیاز کشورهای خارجی بخریم و نصب کنیم و بعد هم ترافیک ا

 .برگردد نیار به تمهیدات دارد

فرهنگی اقدام  سبوحی با بیان اینکه طبق قانون برنامه دولت موظف است براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظام نامه پیوست فرهنگی نسبت به تهیه پیوست 

گویید ما هرچیزی را بیاوریم در شورا در جایی ذکر نشده است که باید چنین کاری د، اظهار داشت: ما براساس این موضوع پیوست را تهیه کردیم؛ اینکه شما میکن

 .صورت بگیرد

اند و در اخیرا انتقادی به عملکرد دولت داشته مقصودی، مجری برنامه در این بخش با اشاره به مصاحبه آقای انتظاری رئیس شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان 

 .گرفتباید در شورای فضای مجازی مجوز می 3G اند که طبق مصوبهاخبار گفته

 .خواهد بکند باید برود شورا اجازه بگیردوجود آمده است که هرکس هرکاری میسبوحی در پاسخ به این سوال خاطر نشان کرد: تفکری به 

 ازی برای چه درست شده است؟شورای عالی فضای مج 

این موضوع را تفسیر به  شاهمیرزایی در پاسخ به این بحث گفت: وقتی دبیر شورا جمع بندی کرده است و به این رسیده است این امر نباید صورت بگیرد پس دیگر نباید

ای از این مسائل کالن فضای مجازی گوییم هیچ مسئلهاید در شورا، ما میای باید بیشود؛ اینطور نیست ما بگوییم هر مسئلهرای کرد، اینگونه سنگ رو سنگ بند نمی

 کشور، به شورا نیامده است؛ پس این شورا برای چه درست شده است؟

 شودفیلترینگ هوشمند می 

هوشمند این موضوع است. این روش فعلی باعث کندی کار شده است و روش تصحیح این امر پاالیش    :سبوحی در خصوص راهکار اصالح فیلترینگ گفت

تواند به تناسب با کاربر هم هوشمند صورت هوشمند باشد؛ حتی فیلترینگ مییعنی فیلترینگ هم باید هوشمند باشد و هم توزیع این فیلترینگ به

 .صورت کامل در وزارتخانه تعریف شده استباشد که این پروژه به



   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  

                 

123 
 

جای اینکه فقط به مردم بگوییم دسترسی به اینترنت حق مسلم شماست بیاییم یکسری مسائل مردم کامل بگوییم به شاهمیرزایی خاطر نشان کرد: ما باید مسائل را به 

امر صورت گرفته است با  دیگر را هم به مردم بگوییم. شبکه ملی اطالعات اصال افزایش زیرساخت نیست بلکه یعنی چه کنیم که از این سرمایه گذاری عظیمی که در این

 استفاده کنیم و بین ترافیک داخل و خارج تمایز پیش بیاید؟اولویت 

هزار میلیارد تومان در سال است که ما اگر تمام بخش را جمع کنیم درآمدی  41کنیم جایگاهمان از نظر اقتصادی در حوزه ارتباطات سبوحی یادآور شد: ما برآود می 

 .رسد و این نشان دهنده این است که باید خیلی کار کنیمنمی هزارمیلیار تومان بیشتر 21شود به که ازاین حوزه کسب می

 در صدی مردم از فرهنگ سازی برای استفاده از اینترنت پرسرعت 66نارضایتی  

به  2خاب گزینه درصد مردم با انت 66سوال پیامکی این برنامه نظرسنجی در مورد اقدامات و فرهنگ سازی الزم برای اسنفاده بهینه از اینترنت پر سرعت بود که 

 .سازی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با اینترنت پرسرعت رای دادندنارضایتی از فرهنگ
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 13:18 - 1333مهر  13کشنبه ی

  لینک خبر | خبرآنالین: منبع

 گفت و گو: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

آوری اطالعات ایران:دو گروه ناآگاهان و رییس سازمان فن

 طلبان مخالف تکنولوژی های روز هستندمنفعت

 :ماهنامه صنعت و توسعه نوشت -اقتصاد کالن  <اقتصاد 

اطالعات، مشاور و نماینده ویژه  آوری اطالعات ایران، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، دبیر شورای عالی فناوریرئیس سازمان فن» :زادهقلی مهتاب

 هماهنگی مدیر ،(تکفا) ایران ارتباطات و اطالعات فناوری کاربری ٔ  جمهوری در فناوری اطالعات و ارتباطات در دولت محمد خاتمی ، مسؤل تدوین برنامه توسعهرئیس

 و پست وزارت( 1382 تا 1376) توسعه و ریزیبرنامه معاون یونسکو، اطالعات فناوری ملی ٔ  کمیته عضو اطالعاتی، ٔ  ی سران جامعهجهان اجالس ٔ  برنامه در ایران ملی

 سرپرست و توسعه سوم ٔ  برنامه تدوین در اطالعات فناوری و علوم فرابخشی ٔ  کمیته عضو و کشور توسعه چهارم ٔ  برنامه ریزیبرنامه شورای عضو تلفن، و تلگراف

، پسرش «سجاد»گذرد از سر گذرانده است. سالی که از عمرش می 37نصراهلل جهانگرد این همه سمت و شغل را در «. 1373وزارتخانه پست، تلگراف و تلفن در سال 

در این دفتر میزبان صنعت و توسعه آوری اطالعات، دفتری تمیز و مرتب دارد و جهانگرد وگو انجام شود. طبقه هشتم ساختمان سازمان فنای شد تا این گفتواسطه

این مخالفت عمدتا از جانب دو گروه مطرح شده است؛ »گوید: کنند. او میهای جدید تکنولوژی مقاومت میکنند که برابر نسلاست. او به دو گروه مخالفی اشاره می

های دیگری پشت مخالفتشان است. برای رند و عده دوم افرادی هستند که نیتدسته نخست، افراد معتقدی هستند که آشنایی کافی را با همه ابعاد این تکنولوژی ندا

هایی شان فعالیتایم. خب؛ این عده به هرحال فعالیت دارند و برای منافعها بودهاند و ما منتقد آنخواهند یا از مدیران پیشین بودهمثال افرادی که سهم اقتصادی می

 «.دهندانجام می

نسل و هایجدیدتکنولوژی توسعه سرنوشت بخواهید اگر .ایدکرده فعالیت ارتباطات مهندسی هایحوزه در که است هاسال شما *****

 بودهاست؟ چه توسعه مسیر در پیشرفت عطف نقطه بگویید، کشور در را اطالعات و ارتباطات صنعت نوی های

، به ویژه Hi-tech های توسعه ایران باید به صنایعایران بودیم که اعتقاد داشتیم، محور برنامه از برنامه دوم توسعه ایران، گروهی در مجموعه مرکز تحقیقات مخابرات

سال پیش انجام شده است. در آن  23شناسی مربوط به این حوزه در مسیر برنامه دوم توسعه ایران یعنی حدود صنایع الکترونیک منتقل شود. نخستین مطالعات فرصت

آن زمان  افرادی از بدنه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و وزارت صنایع وقت، مطالعاتی در مورد صنایع الکترونیک انجام دادند و این درحالی بود کهزمان گروهی مرکب از 

های انسانی، تحوالت ایههای ایران، سرمهای صنعت الکترونیک کشور متمرکز بود. این مطالعات بر ظرفیتها بر ظرفیتمطرح نشده بود و بیشتر بحث IT هنوز صنعت

شش  رو تمرکز کرده بود. آن زمان ما اصرار داشتیم که نتایج این مطالعات در برنامه دوم توسعه ایران دیده و وارد شود. از آن مطالعات حدوددادهای پیشجهانی و رخ

 .جلد کتابچه و گزارش کامل تهیه شد که در سابقه صنعت کشور قابل توجه است

 شد؟ پرداخته ایتوسعه هایبرنامه در اطالعات آوریفن کارگیری به و استفاده به جدی شکل به نیزما چه از اما

کند ای در برنامه دوم توسعه است که تاکید میآوری اطالعات است، مادهای که مربوط به حوزه به کارگیری فنای ایران شاید نخستین مادهببینید؛ در روند توسعه

تک معطوف شود. -شود. در آن برنامه باز هم تالش شده تا موادی از برنامه به حوزه هایکترونیک فراهم شود. همین ماده در برنامه سوم هم تکرار میهای تجارت الزمینه

و آموزش و پرورش است  های آموزش عالیهای ما در بخش سرمایه انسانی که همان توسعه ظرفیتاین اقدام در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار نگرفت اما تالش

و  1361های میانی دهه سالبیشتر تحقق پیدا کرد. ما برای اولین بار کتاب کاربرد کامپیوتر در مدارس را برای کالس سوم مقطع دبیرستان در رشته ریاضی و فیزیک در 

http://www.khabaronline.ir/detail/378996
http://www.khabaronline.ir/detail/378996
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کار آقای دکتر معین در وزارت علوم در دولت اول جناب آقای هاشمی، در زمان مدیریت آقای دکتر حداد عادل تدوین و تهیه کردیم. از سوی دیگر همزمان با شروع به 

ها و ای برای تدوین برنامه جامعی برای آموزش عالی کشور، ایجاد رشتهآوری اطالعات آموزش عالی تشکیل شد. در آن شورا با کمک مراکز دانشگاهی، مطالعهشورای فن

انسانی متخصص در این حوزه انجام شد. این برنامه تدوین شد اما با تغییر وزیر علوم در دومین دولت آقای هاشمی  های آموزشی جدید فاوا و تامین ظرفیت نیرویگروه

این طرح را اجرایی کنم؛ رفسنجانی، آن برنامه هم متوقف ماند و اجرایی نشد. البته آقای دکتر صالحی، معاون آموزشی وقت پس از مطالعه طرح از من دعوت کردند تا 

وجود می آورد، باید وزیر علوم نیز های مختلف را دربرمی گیرد و تغییرات بزرگی در آموزش عالی بهمن معتقد بودم چون دامنه تغییرات بسیار وسیع است و دانشکدهاما 

ر نه بعید است که نتیجه کار مثبت باشد که البته کار فکر هستند، بگویید تا من پا پیش بگذارم و اگفکر و همراه باشد. به ایشان گفتم اگر وزیر همراه و همبا این کار هم

 .به سرانجام نرسید

 توسعه؟ برنامهچهارم تدوین مسیر در شد؟ وارد ایتوسعه هایبرنامه در جدید هایتکنولوژی توسعه مباحث زمانی چه آن از پس

تالش کردیم با دقت بر وضعیت کشورهایی همچون هند، مالزی و برزیل والگو گرفتن های تدوین برنامه سوم توسعه مطرح بود ما زمانی که زمزمه 1376در واقع در سال 

های فرعی تدوین این برنامه به ثمر ننشست و تمرکز بیشتر بر های ما در کمیسیونای اضافه کنیم. اما تالشتک را به این برنامه توسعه-ها توسعه در بخش هایاز آن

های جهشی در اقتصاد کشور باید مبتنی های ناشی از جنگ تحمیلی بود. با این وجود تصور ما این بود که برنامهرفته پس از آسیبراهکارهای احیای اقتصاد تازه جان گ

های برتر وریآتوان کشوری را یافت که بدون اتکا به فنافتد. در واقع نمیهای اقتصادی کشور نمیتک باشد وگرنه اتفاق بزرگی در بخش-های هایآوریبر توسعه در فن

های سوم و چهارم توسعه ما توانستیم هزار دالر در سال رسیده باشد. )بجز شهرکشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس(. سرانجام بین برنامه 11به درآمد سرانه باالی 

آوری اطالعات برنامه با عنوان برنامه توسعه و کاربرد فنآوری اطالعات تدوین کنیم. این کارگیری تکنولوژی را برای توسعه و در حوزه فننخستین برنامه یکپارچه به

کارگیری یک نوع تکنولوژی در توسعه ملی بود؛ فارغ از آنکه این تکنولوژی چیست. خوشبختانه این )تکفا( در کشور عرضه شد. این برنامه اولین برنامه ملی درباره به

به نسبت موفقیت آمیز از کار درآمد. براساس این تجربه ما شاهد تدوین برنامه جامع صنعت نانوتکنولوژی ها و ارکان مختلف نظام برنامه با همراهی و همکاری بخش

 .شدیم و امیدواریم این موضوع در حوزه بایوتکنولوژی هم اتفاق بیفتد

 گرفت؟ بهخود جهتی چه هاآن پیشرفت سوی و سمت و شد برخورد چطور نوین صنایع با چطور؟ نژاداحمدی آقای دولت دوران در

ها تدوین و به اجرا گذاشته شود اما کار چندانی پیش های فاوا، هوافضا، بایوتکنولوژی و دیگر حوزههای مختلفی در حوزهنژاد تالش شد برنامهدر دولت آقای احمدی

انسانی ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته است. نکته آنکه در نرفت. امروز دوباره مجموعه تجریبات به جا مانده از برنامه تکفا در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

های بنیان برگزیده شده و ضرورتانداز بیست ساله کشور برای نخستین بار مقرر شد که افق حرکت به کدام سو است. در این برنامه رویکرد اقتصاد دانشسند چشم

توان به اهداف تعیین شده دست پیدا کرد؛ چرا که محاسبات د که با منابع خام موجود در کشور نمیای تبیین و تدوین شد. در همین برنامه مشخص شچنین توسعه

های جدید از جمله در سازیدهد. به همین دلیل و برای جبران این ناکافی به سوی ظرفیترسی به اهداف را نمیها کفاف دستداد که میزان آنمنابع نشان می

های جدید ارزش افزوده بیشتری به دست توانیم با استفاده از تکنولوژیام برداشته شد؛ یعنی به سوی پاسخ این پرسش که چگونه میتک گ-های توریسم و هایبخش

 .آوریم

سال این همه ازگذشت پس وجود این با .دادید توضیح کشور در را تک-های بخش در تکنولوژی از استفاده ضرورت به رسیدن روند شما

 چیست؟ آن دلیل .دارد وجود کردید تصویر شما که آنچه با زیادی بسیار فاصله هنوز ها

رو از ریزی کشور بوده است. از همینرسی به این اهداف بوده است. این البته بزرگترین موفقیت نظام برنامهاجماع کل نظام از سطوح کارشناسی تا رهبری نظام بر دست

مه چهارم توسعه راهنما قرار داده شود و با توجه به اند. کافی بود که برناها مبتنی بر همین نگاه نگارش شدهها و طرحبرنامه چهارم توسعه تا به امروز، همه برنامه

تک و چه سایر -آوری هایآوری، چه فنشد. با این وجود بخش اجرایی کشور هنوز ضرورت استفاده از فنهای جدید تدوین میها و طرحها اجرایی پیشین برنامهپیشرفت

شود باید سازمان اجرایی ای نوشته میاند ولی اجرا، خیر. طبیعی است هنگامی که برنامهها نوشته شدههاند؛ یعنی در یک کالم برنامها را به درستی هضم نکردهآوریفن

ریزی کشور نژاد تحویل داده شد. اما سازمان مدیریت و برنامهانداز بیست ساله نوشته و به دولت آقای احمدیمناسب آن برنامه هم پدید آید. برنامه چهارم و سند چشم

کرد که متاسفانه اقدامی انجام نشد؛ یعنی تاکنون سازمان برنامه و ساختارهای مرتبط با آن امه اجرای این طرح را عملیاتی و ساختار نهادی الزم را ایجاد میباید برن

های سابق هستند. به داریوسعه سنتی و بنگاهها مبتنی بر یک تخانهها و حتی وزارتبنیان نیستند. به این ترتیب سازمان اجرایی کشور، معاونتمعطوف به برنامه دانش

ها تنها نژاد بر هیچ بررسی علمی، مبتنی بر تجدید مدرن سازمانی مبتنی نبود و ادغام این وزارتخانهها هم در دولت آقای احمدیهمین دلیل بود که مثال ادغام وزارتخانه
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های صنایع و معادن و بازرگانی. شود و هم در ادغام وزارتخانههای کار، رفاه و تامین اجتماعی دیده میخانهیک بروکراسی بسیار بزرگ را پدید آورد. این اقدام هم در وزارت

های بنیان وجود ندارد. درست به همین دلیل هم ارزیابی جامعی از اینکه برنامههای دانشباید بگویم که اساسا در ساختار مدیریت توسعه کشور، توجه کافی به برنامه

اش مدعی بود که اصوال به اهداف برنامه چهارم داریاند وجود ندارد. نکته جالب آن بود که دولت قبلی در سال دوم دولتم و پنجم توسعه چه اندازه توفیق داشتهچهار

اکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت این ای به اقتصاد کشور زد. پس از تدانیم این دولت چه ضربهرسیده و در واقع این برنامه را قبول ندارد و اتفاقا همه می

 .ای توجه دولت به اجرای این برنامه جلب شد، اما در نهایت نتیجه خاصی حاصل نشدبرنامه را جدی بگیرد تا اندازه

 ایآینده چه شرایط این وجود با کنیدمی فکر شما گرفت؛ تحویل شرایطی چنین در را دولت روحانی آقای تیم خب؛

 کشد؟می کشور در را توسعه آن از پس و اقتصادی رشد انتظار

انداز ایم تا وضعیت را به نقطه صفر بازگردانیم. من برای پاسخ بهتر به سند چشمگذرد تالش کردهدرست به همین دلیل است که ما در یک سالی که از دولت جدید می

ایم رشد اقتصادی ایران به طور میانگین حدود دو و نیم درصد بوده است و این درحالی است که برای تحقق گردم. در دهه نخستی که از این سند پشت سرگذاشتهباز می

سال دوم حداقل دو رقمی باشد تا به هدف میانیگین رشد هشت و نیم درصد در  11اهداف این سند، با توجه به کم کاری انجام شده در دهه اول، باید رشد اقتصادی در 

یعنی رشد اقتصادی ایران بیش از  رسیم؛یم. برای رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی اگر اتکا بر صنایع موجود و ساختارهای کنونی باشد به نتیجه نمیسال برس 21این 

، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی IT هایتک یعنی حوزه-تواند رشد جهشی برای ما به ارمغان آورد، توجه به حوزه هایپنج درصد نخواهد بود. تنها ظرفیت و فرصتی که می

دهند. پس الزم است که هم اقتصاددانان کشور و هم مسئوالن المللی بر درستی این موضوع گواهی میتک است. تمام شواهد بین-های موجود در هایو سایر زمینه

 آقای البته. اندنکرده تک-های حوزه به خاصی توجه  در کشور وجود داشته،هایی که ریزی توسعه، به این موضوع به عنوان یک ضرورت نگاه کنند. متاسفانه برنامهبرنامه

 .بیفتد کشور در زمینه این در مهمی اتفاق که هستم بینخوش من و داشته حوزه این بر زیادی تاکید دولت این ابتدای از جمهوررئیس

 است؟ چگونه توسعه ششم برنامه در تک-های صنایع به توجه وضعیت

به  های ابتدایی قرار دارد. در معاونت توسعه چهارچوب کلی تدوین شده است تا مقامات ارشد کشور نسبت به این چهارچوب نظر دهند. در این بخشدر گام این برنامه

 .شودتک معطوف -حوزه های این حوزه هم توجه شده و قرار است مواردی تدوین و تهیه شود و الزم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نگاه جدی به تسهیل و توسعه

 آید؟ وجودبه زمینه این در تغییراتی برنامه این بعدی مراحل در که کنیدمی بینیپیش

 .اندازیمدر حال تالش هستیم تا این موضوع را جا بی

 است؟ چگونه موضوع این با (نوبخت آقای)توسعه معاونت برخورد

 .هستیمها مخالفت خاصی ندارند. در حال همکاری با آن

نسل و اطالعات آوریفن مورد در ریزتر موارد به و بگیرم فاصله توسعه هایبحث فضای از کمی خواهممی

آوریفن توسعه به نوبت وقتی .بپردازم جدیدتکنولوژی های

شد دیده کشور در تقلید مراجع برخی سوی از توسعه این با هامخالفت رسید،برخی( 4G و 3G)همراه اینترنت شبکه جدید هاینسل نظیر نو های

 است؟ شده انجام اقدامی زمینه این در آیا باشد؛ زمینه این در بزرگی کمک تواندهامیآن موافقت جلب که است طبیعی .

کند و معین سوالی را مطرح میکننده در یک موضوع ببنیید؛ در این زمینه نکته ظریفی وجود دارد. این نکته مربوط به چگونگی استفتا از مراجع تقلید است. سوال

کند. از نظر ما کند. صاحب فتوا هم در چهارچوب همان سوال نظر خود را اعالم میشرایطی را در این سوال شرح می دهد و در مقابل این موارد درخواست فتوا می

شود که فالن موضوع دارای فالن مفاسد است، انی برجسته سوال میهایی که از مراجع شده است، حاوی اطالعات درستی نبوده است. خب؛ هنگامی که از یک روحسوال

 .ها را به همه مسائل آن حوزه تعمیم دادبه قطع پاسخ صاحب فتوا به این پرسش این است که این موارد نباید انجام شود. پس نباید این پاسخ

 شدناست؟ انجام دست در یا شده انجام ایبرنامه آیا یعنی بود؛ کشور در موثر روحانیون موافقت جلب درباره من سوال

های اینترنتی در کشور ای انجام شده است. مثال پیش از ماه رمضان به همراه آقای واعظی به قم رفتیم و در دیدار با مراجع عظام ضرورت توسعه ظرفیتبله چنین برنامه

های احتمالی در این حوزه هشدار دادند. شاید های فرهنگی و سوء استفادهبته نسبت به جنبهرا توضیح دادیم و این عزیزان بزرگوار با این ضرورت موافقت داشتند و ال
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داشت که این حوزه از الزم باشد یادآوری کنیم افرادی که در دولت حضور دارند، خودشان نیز نسبت به مسائل فرهنگی و دینی حساسیت دارند. خب البته باید توجه 

شویم. طبیعی است که آمادگی و برنامه ریزی برای این ت در آن روز افزون است و ما همواره با مسائل و موضوعات جدیدی رو در رو میهایی است که پیشرفجمله حوزه

ر کشور هستیم؛ در ها دها و بزرگراهکند غافل کند. مثال ما هر روز شاهد گسترش جادهآوری که کمک زیادی به توسعه کشور میها و مسائل نباید ما را از این فنموضوع

های کافی نظارت و کنترل هم وجود دارد. حوزه ارتباطات هم شود و مکانیزمها انجام میهای مختلفی بر آنهرحال نظارتشود اما بههای انجام میها هم تخلفاین جاده

و صحیح است. درصد کمی استفاده های نابجایی است که البته  هایی اصولیدرصد از کاربری این حوزه، کابری 31مشابه همین مثالی است که مطرح کردم. بیش از 

های انتظامی و قضایی های برخورد و مجازات از سوی دستگاهکنند. در این بخش طبیعی است که مکانیزمبخش زیادی از آن را مدیران شبکه کنترل و پیشگیری می

آید از دست برود، به قطع دست میبرجسته کنیم تا فرصتی که از این حوزه برای توسعه کشور بههای کوچک را شود؛ به همین دلیل اگر بخواهیم این بخشانجام می

هایی وجود داشته باشد. این مخالفت عمدتا از جانب دو گروه مطرح شده است؛ دسته نخست، افراد مفید نخواهد بود. به هرحال طبیعی است که در این موضوع مخالفت

های دیگری پشت مخالفتشان است. برای مثال افرادی که سهم فی را با همه ابعاد این تکنولوژی ندارند و عده دوم افرادی هستند که نیتمعتقدی هستند که آشنایی کا

دهند؛ وظیفه ما ی انجام میهایشان فعالیتایم. خب؛ این عده به هرحال فعالیت دارند و برای منافعها بودهاند و ما منتقد آنخواهند یا از مدیران پیشین بودهاقتصادی می

 .اما توضیح، روشنگری و در پیش گرفتن سیاست درست است

هیچ هاطرح این که آندارند بیم هابرخی که رسدمی نظر به زیاد آنقدر 4G و 3G همچون نو نسل هایآوریفن با مختلف هایمخالفت هرحال به

 گفت؟ توانمی چه دراینباره .رسید فرهنگی پیوست چون موضوعاتی به بحث حتی و نشوند عملی کامل شکل به گاه

وجود آید. در بهنخست باید روشن شود که پیوست فرهنگی چیست و چرا باید وجود داشته باشد. بنا به راهبردهای مقام معظم رهبری قرار شد که پیوست فرهنگی 

های ها موظفند برای طرحرسد، دستگاهتصویب شورای عالی انقالب فرهنگی می قانون برنامه پنجم آمده است که براساس چهارچوب مهندسی فرهنگی کشور که به

کند پیوست فرهنگی باید ها را هر سال اعالم میهای عمرانی بزرگ کشور که معاونت توسعه آنعمرانی بزرگ یک پیوست فرهنگی تهیه کنند. بنابرین برای همه طرح

های شورای عالی فضای مجازی در دولت پیش اعالم کرد که پیوست فرهنگی در حوزه ارتباطات هم نیاز است. این تهیه شود. عالوه بر این بحث یکی از کمیسیون 

این کمیسیون در شورای عالی موضوع برای نخستین بار درباره آغاز به کار شرکت رایتل به وقوع پیوست. در آن زمان بحث ارسال تصاویر از راه این اپراتور مطرح بود و 

گیری کنند. پس از توانند مستقل از شورای عالی تصمیمها هم میازی به موضوع ورود کرد و نظراتی داد؛ یعنی در آن زمان تصور این بود که خود کمیسیونفضای مج

موضوع در آن زمان مسائلی را نژاد اعالم کرد که این مصوبه در شورای عالی تصویب نشده و رییس جمهوری آن را ابالغ نکرده است. به هرحال این آن آقای احمدی

ای را به شکل مستقل تصویب کند. از سوی دیگر تواند رویهبرانگیخت. در دولت جدید شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد که هیچ یک از زیر مجموعه های آن نمی

کار گرفته هایی که بین ارکان اجتماعی بهه ویژه سرویسما اعتقاد داریم که پیوست فرهنگی مجموعه خطوط و راهبردهای فرهنگی حاکم بر یک سرویس است. ب

اند و برای اینکه در دستور کار قرار گیرد، های مرتبط طرحی تهیه کردهشوند. این موضوع از نظر ما خوب است. برای این کار دبیرخانه شورای عالی با کمک کمیسیونمی

ای بود مبتنی بر اینکه درصدی از درآمدهای اپراتورها را برای این کار تخصیص دهند. این طرح مورد ایراد واقع شد اند. این طرح حاوی برنامههایی را هم انجام دادهاقدام

جمهوری هایی صورت گرفت. پس از آن سازمان تنظیم مقررات متن دیگری را تهیه کرد و آن را برای تصویب نهایی در اختیار رییسو به ویژه نسبت به رقم آن اعتراض

 .داد. ما هم منتظر تصویب آن هستیم قرار

 .شود تلطیف اندکی فضا تا اندانداخته تعویق به را طرح این تصویب خودشان روحانی آقای که دارد وجود هاحدیث و حرف ایپاره

بودند. علت تاخیر نیز مربوط به همین ایرادهای فنی جمهور ایرادهای فنی نسبت به این طرح گرفته اند. در واقع دفتر آقای رییسخیر؛ ایشان عمدی در این کار نداشته

 .است

چالش همین دلیل یابه شوندمی عملیاتی کامل شکل به 4G و 3G همچون اینترنت شبکه جدید هاینسل آیا که ندادید پاسخ پرسش این به

 نکنند؟ پیدا اجرایی جنبه است ممکن شد، مطرح که موانعی و ها

اند که چه مواردی باید رعایت شود. نه اینکه از اجرایی ها توصیه کردهایم. در واقع همه این متنتهیه شده است، چنین مانعی را ندیده هایی کهما در هیچ یک از متن

 .های جدید نیستندگیری شود. مواردی که در پیوست فرهنگی وجود دارد هم مخل اجرای سرویسشدن آن پیش

 دارد؟ وضعیتی چه اینبرنامه است؛ اطالعات ملی شبکه بحث است، شده انجام مختلفی هایبحث آن اجرای برای که هاییبرنامه از دیگر یکی
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های ها در اینباره اجرایی شده و اقدامریزینهایی شود. برنامه 1334های دسترسی شبکه در کشور است که مقرر شده تا پایان سال این برنامه مبتنی بر توسعه ظرفیت

کنم که شبکه ملی ارتباطات، تقویت ارتباطات پرظرفیت در کند. تاکید میای که هرماه دسترسی به پهن باند در کشور افزایش پیدا میبه گونه روداجرایی هم پیش می

طی پرظرفیت و پر ای است که در دیگر کشورها هم اجرا شده است. هر کشور باید در بستر جغرافیایی خود دارای شبکه ارتباکشور را هدف گرفته است. این برنامه

 .المللی هم دارد و به اینترنت هم متصل است. ما هم قصد اجرای همین برنامه را در کشور داریمهای بینسرعتی باشد. این شبکه درگاه

 حاالست؟ چه در هااین وضعیت اند؛شده گنجانده طرح این در ...و اینترنت به روستاها دسترسی اینترنت، نفوذ ظریب افزایش

 .شودای کشور اجرایی میگسترش این موارد در کشور هستیم و همانطور که گفتم هرماه این برنامه در گوشهدرحال 

 اند؟گرفته قرار برنامه این پوشش تحت کشور مناطق از یک کدام دقیقا تاکنون

نوری در کشور توسعه پیدا کرده و ظرفیت انتقال در این  های مختلفی در حال اجراست. شبکه فیبرهمه مناطق کشور در حال تحت پوشش قرار گرفتن است و پروژه

ها ظرفیت دسترسی به شبکه پرسرعت را افزایش دهند. از آغاز امسال تحرکات در روستاها کند. با اپراتورها صحبت شده و قرار بر آن است که آنشبکه افزایش پیدا می

اند و امیدواریم تا سال آینده همه روستاهای کشور به اینترنت دسترسی پیدا ارای ارتباط اینترنتی شدهافزایش پیدا کرده است و تاکنون چهار هزار روستا در کشور د

 .کنند. در همین حال برنامه جدی ما این است که توسعه خدمات دولت الکترونیک را فراگیر کنیم

می شنیده این از پیش که هاییبرنامه از یکی

 است؟ کار دستور در هنوز برنامه آیااین بود؛ منازل درب تا نوری فیبر شبکه توسعه شود، انجام است قرار شد

 .ل را انجام دهدبله؛ عالوه بر شرکت مخابرات، اپراتور چهارم یعنی شرکت ایرانیان نت وظیفه دارد که توسعه فیبر نوری به مراکز اجرایی، اقتصادی و مناز
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 23:36 - 1333مهر  3چهارشنبه 

 لینک خبر | ساالریمردمروزنامه : منبع 

 گزارش: خبر نوع

 تایید:  گیریجهت

 :رییس قوه قضاییه

 های اجتماعی نداردای به مسدودسازی شبکهقوه قضاییه هیچ عالقه

های گفت: توصیه مشفقانه دستگاه قضا این است که دستگاه« های اجتماعی نداردای به مسدود سازی شبکهعالقهقوه قضاییه هیچ »رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه 

الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی گفت: همان اهلل صادق آملیقوه قضاییه، آیتاجرایی مرتبط به پاالیش این فضا کمک کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی

های ظالمانه را های خود توانستند از عزت ملت ایران دفاع کنند، تحریمسازمان ملل و مصاحبهرفت، ایشان در مجمع عمومیجمهوری محترم انتظار میرئیس طور که از

نیان رساندند. رئیس دستگاه تشریح کردند، موارد نقض حقوق بشر مدعیان حقوق بشر را به رخ کشیدند و صدای مظلومان جهان از جمله ملت فلسطین را به گوش جها

ای نیز همین مسیر را طی کنند، مرزهای عزت ملت ایران را پاس بدارند و صالبت این مردم را به رخ جهانیان کنندگان هستهقضا اظهار امیدواری کرد که مذاکره

 .بکشانند

گوها به طرف مقابل آدرس غلط داده و خطاب به آنان تذکر داد: نباید در گفت ای گوشزد کردهای حاضر در مذاکرات هستهای را به دیپلماتالریجانی سپس نکتهآملی

 .ها و موضوعات سیاسی داخلی پیوند بخوردای با تحریمشود و قرار نیست که مذاکرات هسته

تواند صالبت و عزت مردم ایران را ارها نمیکند و کسی منکر آن نیست؛ اما این فشها به کشور فشار وارد میرئیس قوه قضاییه تصریح کرد: درست است که تحریم

های سیاسی کشور ممکن است با یکدیگر ای ارتباطی با مسائل سیاسی داخلی کشور ندارد، اظهار کرد: جناحدار کند. وی با تأکید بر اینکه مذاکرات هستهخدشه

هایی که ایشان ترسیم دستگاه قضا یادآور شد: کشور تحت نظارت رهبری و سیاست کنند. رئیسنظر و سلیقه داشته باشند اما بر سر مصالح کشور معامله نمیاختالف

 .های ترسیم شده عمل کنندرود و همه باید در چارچوب سیاستاند، پیش میکرده

گردد که در این رفت و برگشت بر می رود وهای اجتماعی در قالب )ارسال و دریافت( به بیرون از کشور میرئیس قوه قضاییه گفت: اطالعات شخصی کاربران در شبکه

جو در آن، به امکان رصد اطالعات و جاسوسی وجود دارد. این وضع درست مانند گردش اطالعات در فضای اینترنت است که به تصریح کارشناسان، موتورهای جست

 .گیردعنوان ابزارهای جاسوسی مورد استفاده غرب بویژه دولت آمریکا قرار می

های اجرایی مرتبط آن است که جلوی سوءاستفاده از اطالعات مردم و نقض حریم شخصی آنان گرفته ضا با تاکید بر اینکه انتظار قوه قضاییه از دستگاهرئیس دستگاه ق

د که وقوع جرم مانند توهین کنشود، افزود: دستگاه قضا به لحاظ وظیفه ذاتی خود باید با جرایم برخورد کند و جرم سایبری نیز یک نوع از جرایم است و فرقی نمی

 .است برخورد به موظف قضاییه قوه صورت هر در بگیرد؛ صورت مجازی فضای در یا( مکانی–آشکار یا استهزاء در فضای واقعی )زمانی

ها به بزرگان کشور از جمله ید در این شبکهشود، تأکید کرد: نباهای اجتماعی منتشر میالریجانی با بیان اینکه این روزها مطالب مجرمانه به طور وسیع در شبکهآملی

ایران توهین شود. عالوه بر اینکه به هر کس توهین شود، جرم واقع شده است و سخن دستگاه قضا این است که اجازه شکسته شدن حریم بنیانگذار جمهوری اسالمی 

 .خصوصی اشخاص داده نشود، در غیر این صورت قوه قضاییه موظف به برخورد است

گفت: توصیه مشفقانه دستگاه قضا این است که دستگاههای اجرایی مرتبط « های اجتماعی نداردسازی شبکهای به مسدودقوه قضاییه هیچ عالقه»با تاکید بر اینکه  وی

لیت در فضای سالم را داشته باشند. رئیس های ارتباطی به طور صحیح استفاده کنند، امکان فعاخواهند از فناوریبه پاالیش این فضا کمک کنند تا همه کسانی که می

جود دارد، باید دغدغه دستگاه قضا افزود: همان طور که دغدغه دسترسی به اینترنت برای اهالی یک روستا که ممکن است حتی با کمبود آب آشامیدنی روبرو باشند، و

http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=201679
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ها را پاالیش کرد، حداقل توان به طور کامل این شبکهاست که حتی اگر نمی دسترسی به فضایی سالم و پاک مجازی نیز وجود داشته باشد. سخن قوه قضاییه این

الریجانی تاکید کرد: دغدغه قوه قضاییه به هیچ وجه مسدود سازی یا محدود سازی عوارض ناصحیح آن تقلیل پیدا کند، نه اینکه این فضا به حال خود رها شود. آملی

صورت گیرد که امیدواریم با تالش دست اندرکاران اینکه مجبور شود برای جلوگیری از فضای پرآشوب و آلوده چنین اقدامییک شبکه اجتماعی یا نرم افزار نیست، مگر 

 .به این نقطه منتهی نشود
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 13:18 - 1333مهر  3چهارشنبه 

 لینک خبر | ایرنا: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

فرمانده ناجا: مخالف هیچ یک 

 از شبکه های اجتماعی نیستیم

فرمانده نیروی انتظامی  -ایرنا  -همدان 

جمهوری اسالمی ایران گفت: با هیچ یک از 

شبکه های اجتماعی در صورت مد نظر قرار 

دادن مالحظات اخالقی و امنیتی مخالف 

 .نیستیم

روز چهارشنبه در  'اسماعیلی احمدی مقدم'به گزارش ایرنا سردار سرتیپ 

جمع خبرنگاران بیان کرد: ساز و کار امنیت در شورای عالی فضای مجازی 

 .شخیص مصادیق فیتلرینگ در کشور بر مبنای قانون اقدامات خود را پیش می بردو کارگروه عالی امنیت ملی وجود دارد و کمیسیون ت

دم و جامعه به مخاطره وی اظهار کرد: تمامی شبکه های اجتماعی مورد استفاده در کشور باید دارای پیوست و مالحظات امنیتی باشند چون در غیر اینصورت امنیت مر

 .می افتد

ظات امنیتی زمینه و بستر ارتکاب جرایم را افزایش داده به گونه ای که پلیس و نهادهای امنیتی نمی توانند از مردم در این حوزه وی اضافه کرد: بی توجهی به مالح

 .حمایتی داشته باشند

گیرند در حالیکه این طیف از افراد ابتدا فرمانده ناجا اظهار کرد: افراد به صورت داوطلبانه در قربانگاه شبکه های اجتماعی حضور یافته و در معرض ارتکاب جرم قرار می 

 .ونداز محدود سازی شبکه های اجتماعی گالیه مند می شوند ولی سپس، از عدم ورود پلیس به این حوزه و برخورد با چنین شبکه هایی ناراحت می ش

ی کردن برخی شبکه های اجتماعی ولی تالش برای راه اندازی شبکه وی با ذکر اینکه مخالفت و موافقت با شبکه های اجتماعی مشروط است، گفت: با وجود مثبت ارزیاب

 .های بومی و داخلی به منظور جلوگیری از سواستفاده های احتمالی مطلوبتر است

از این ابزار ها مداخالتی  وی تصریح کرد: بهره گیری از اطالعات خرد رد و بدل شده در شبکه های اجتماعی و تجمیع آنها به دشمن این قدرت را می دهد تا با استفاده

 .در کشور داشته باشند

کند که دارای کیسه هوا،  وی با ذکر اینکه پلیس در این ارتباط ورودی نخواهد داشت، مثال زد که پلیس ضمن موافق بودن با تولید خودرو ولی خودروهایی را تایید می

 .ز این شبکه ها باید ابزارهای کنترلی و امنیتی برای پیشگیری از جرائم را به همراه داشته باشندترمز ضد قفل و کمربند ایمنی باشد در زمینه شبکه های اجتماعی نی

ست و پلیس عضو مجری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در زمینه جلوگیری از عرضه قلیان نیز بیان کرد: وزارت بهداشت مسوول مبارزه با گسترش دخانیات ا

 .ا اجرایی می کنندبوده و تصمیمات ستاد ر

http://www.irna.ir/fa/News/81334090/
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ذر کرده و امروزه به سردار احمدی مقدم خواستار معالجه این معضل شد و خاطرنشان کرد: سفره خانه ها از سطح سنتی که خدمات دهی به کارگران و کشاورزان بود گ

 .محلی برای تجمع جوانان و بروز مسایل سوء اخالقی و بهداشتی تبدیل شده است

ایجاد احساس امنیت بسیار پراهمیت دانست و گفت: کارآمدی پلیس در عرصه ایجاد امنیت و بازتاب صحیح فعالیت پلیس نقش مهمی در ایجاد وی نقش رسانه ها را در 

 .احساس امنیت دارد

ن یک جرم که در نقطه ای رخ می وی تاکید کرد: رسانه ها باید با مدیریت افکار عمومی و اجتناب از دامن زدن به مسایلی که در یک حوزه رخ می دهد یا ملی نکرد

 .دهد احساس ناامنی را به کل کشور تسری ندهند
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 13:13 - 1333مهر  3چهارشنبه 

 لینک خبر | فارس: منبع 

 پوششی: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 :دولتواعظی درحاشیه جلسه هیأت 

ماهه به قوه آورم قول سهبه خاطر نمی

 قضائیه داده باشم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اینکه به قوه قضائیه 

های اجتماعی( موضوع)شبکهقول سه ماهه را برای رفع این 

ها این قدر زیاد آورم، تعداد این شبکهداده باشم به خاطر نمی

 .حل مناسبی نیستاست که مسدود کردن آنها راه

سخ به سؤالی در محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران در پا خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار حوزه دولت

های مجازی نیاز در خصوص پیوست فرهنگی ما اعتقاد داریم در ارتباط با فعالیت های آن گفت:خصوص آخرین مراحل الصاق پیوست فرهنگی به فضای مجازی و فعالیت

 .ایماست و ما کاری را از یک سال قبل به همراه یک گروه مشاوره شروع کرده

رهنگی نهایی شده است و ما آن را برای دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی فرستادیم که بخش قابل توجهی از آن تثبیت شده است اما وی افزود: نتیجه کار پیوست ف

 .نظرها همچنان نهایی نشده استبندهای اقتصادی و امنیتی که ربطی به پیوست فرهنگی ندارد به دلیل برخی از اختالف

 .ی به پیوست فرهنگی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسدوی افزود: ما امیدواریم به زود

های اجتماعی ما اعتقاد داریم باید از تمام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین در رابطه با شبکه اجتماعی و سیاست دولت نسبت به آن گفت: در ارتباط با شبکه

 .گیرد مورد حمایت استها صورت میآن چیزی که با توجه به محتوای مجرمانه و به صورت سالم در این شبکه ابزارهایی که وجود دارد استفاده صحیح انجام شود و

آورد اما نظر دولت از همان ابتدا این بوده است واعظی گفت: در بسیاری از کشورها وزارت ارتباط آن کشور مانع استفاده از این ابزارهاست چرا که درآمد آنها را پائین می

 .مردم بتوانند از این ابزارها استفاده کنند که

های اجتماعی باید مسائلی مورد توجه مردم قرار بگیرد گفت: اولین مطلب این است که فرهنگ استفاده از این واعظی در ادامه با اشاره به اینکه در استفاده از شبکه

های فرهنگ بر آنها وارد نشود و مردم به این مسئله توجه داشته باشند که در شبکههای اجتماعی رعایت شود، مسائل خالف عفت عمومی و همچنین مخرب شبکه

 .بینند و ممکن است با مسائل مطرح شده در آن موافق نباشندکنند دیگران هم آن را میاجتماعی عالوه بر کسانی که از آن استفاده می

های اینچنینی به قدری زیاد است که مسدود شدن راه حل آن نیست، ما معتقدیم که باید تعداد شبکههای اجتماعی از نظر ما وی افزود: در خصوص مسدود شدن شبکه

 .های اجتماعی در داخل بتوانیم نیاز مردم را برطرف کنیمبا استفاده از شبکه

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000184
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000184
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کند. دوم آنکه امروز یک بخش رود و موارد قطعی کاهش پیدا مییها اول آنکه سرعت باالتر موزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: در صورت استفاده از این شبکه

کنید اطالعات مربوط های اجتماعی خارجی استفاده میکنند. زمانیکه شما از شبکههای اجتماعی رصد میها وجود دارد که رفتار مردم را بر شبکهدر بسیاری از دانشگاه

 .اع استفاده از آنها نیز وجود داردشود و امکان انوبه شما در سرورهای آنها ضبط می

توانند اطالعات کمتری را ارائه دهند اما ما در داخل شاهد هستیم که جوانانمان کنند تا آنجا که میهای اجتماعی مردم سایر کشورها تالش میواعظی گفت: در شبکه

 .دهندهای اجتماعی قرار میآید در این شبکههرچه که دستشان می

 .برداری کنیمهای اجتماعی داخلی که کار خوبی نیز بر روی آن صورت گرفته است بهرهکام ما از برخی از شبکهدواریم در نمایشگاه امسال تلهوی افزود: امی

نزدیکی وجود دارد و همواره بین دولت و سایر قوا تعامل  واعظی در پاسخ به سؤال دیگری درباره همکاری دولت با سایر قوا در مسائل مرتبط با فضای مجازی گفت:

اءهلل در آینده نیز وجود مسائل فرهنگی و اجتماعی تنها دغدغه یک قوه نیست و قوای دیگر نیز دغدغه چنین مسائلی را دارند. در گذشته تعامل وجود داشته است و انش

 .کنیمخواهد داشت و ما از تجارب همدیگر استفاده می

مه قوا در خصوص حذف محتوای مجرمانه اشتراک نظر داشته باشند. این که محتوایی که عفت عمومی و اخالف عمومی را به کنم که همن تصور می وی در ادامه افزود:

های اجتماعی کنم در این رابطه اختالف نظری وجود داشته باشد و مردم عزیز ما که از شبکهکشد و به نوعی ضد دین است مورد توافق همه است و فکر نمیچالش می

 .کنند باید به این موارد توجه کنندده میاستفا

افزار ویچت بسته شد شود و یا نه زمانی که نرموزیر ارتباط و فناوری اطالعات ادامه داد: آن چیزی که مورد اختالف است این نکته است که آیا با بستن مسئله حل می

ها درآمدند در حالیکه ما پیش افزارهای فیلترشکن به عضویت این شبکهصب کردند و از طریق نرمافزار فیلترشکن نهای خود نرمبیش از دو میلیون کاربر بر روی موبایل

 .های خود نداشتمرا بر روی موبایل از این فیلترشکن

های اجتماعی رار گرفت ایجاد شبکهای که مورد توجه ما قکند. مسئلهها اینقدر زیاد است که فیلتر کردن مشکلی را حل نمیدر کنار این تعداد این شبکه واعظی گفت:

 .ها را در داخل کشور ایجاد کند تا مردم نیز بتوانند با خیال راحت از آن استفاده کنندتواند این شبکهدر داخل کشور بود. بخش خصوصی و دانشگاهی می

های مختلفی از آن سال گذشته همواره مطرح بوده است و دولت وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص ایجاد شبکه ملی اطالعات گفت: ایجاد این شبکه در طول ده

 .ود را عملیاتی کنیماند. ما از همان ابتدا ایجاد این شبکه را در اولویت قرار داریم تا بتوانیم آن چیزی که قرار بود در دو سال اول برنامه پنجم ایجاد شصحبت کرده

 .ایمشبکه ملی اطالعات را راه بیندازیم و کار خود را نیز به صورت پایلوت از استان قم آغاز کرده 34وی افزود: ما امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 

ها به شبکه اینترنت متصل باشند و خدمات خود را به صورت الکترونیک وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: برای اجرای شبکه ملی اطالعات باید تمام وزارتخانه

 .دارائه کنن

های بومی های مختلف تولید محتوا و اپلیکیشناکنون اولویت ما در دانشگاهوی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تالش این وزارتخانه برای توسعه محتوای بومی گفت: هم

 .توانند اقدامات بسیار خوبی را در این رابطه انجام دهندالتحصیالن ما در این حوزه میاست و فارغ

گیگا بایت  1231گیگ به 311عات و فناوری ارتباطات در رابطه با افزایش پهنای باند گفت: افزایش پهنای باند در داخل نزدیک به دو و نیم برابر شده است و از وزیر اطال

وجود دارد، باید اجرایی شود و ما در  های پیش روی آنافزایش یافته است. در خصوص پهنای باند خارجی نیز بحثی که در مورد نظارت بر محتوای مجرمانه بر فعالیت

 .ها هستیمکنار این به دنبال حل مشکالت و کاهش قطعی

های ارتباطی را گسترش دهیم در گفت: ما قطعًا نیازمند هستیم که شبکه 4Gو  3Gهای واعظی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص ضرورت توسعه شبکه

تی در سایر سیتوجهی قرار گرفته است در حالیکه آیتی به دالیل مختلف همچون تحریم و مسائل مختلف مورد بیسیآی هایطول این شش هفت سال گذشته شبکه

 .کشورها به شدت گسترش یافته است

د و همراه اول و ایرانسل نیز باید از شودانید که این شبکه دو سال است توسط یکی از اپراتورها ارائه میاند و شما میعبور کرده 3Gوی افزود: بسیاری از کشورها از 

 .های تعیین شده برای اپراتور در خصوص ارائه خدمات تبعیت کنندچارچوب
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شد تا تکمیل آنها این وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسات قبلی پیشنهاداتی به صورت ناقص ارائه شد که قرار 

 .یل شود و امیداوریم به زودی شاهد تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی باشیمجلسه تشک

 داخل  ها دردرصد سایت 3ها در داخل کشور گفت: زمانی که کار در دولت شروع شد میزبانی همچنین واعظی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با بحث میزبانی سایت

 هایاپلیکیشن و محتوا تولید داخلی پاستهای از استفاده تشویق بر عالوه کنیممی تالش ما و است خارج در آن درصد 63 و لداخ در آن درصد33 اکنونهم اما بود کشور

 .کنیم تشویق نیز را نوری

مجرمانه به سرپرستی کمیته تعیین مصادیق  همچنین وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با جایگاه قوه قضائیه در خصوص دخالت در فضای مجازی گفت:

های حت سیاستاالسالم رئیسی دادستان کل کشور در قوه قضائیه است و وی درخواست تشکیل شورای عالی فضای مجازی را کرده بودند البته این کمیته باید تحجت

 .تعیین شده توسط شورای عالی مجازی حرکت کند

ای ایران جزو و تجربه خود در وزارت امور خارجه گفت: پرونده هسته 3+1خود با اشاره به تذکرات ایران و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری از سخنان 

 .شودها در سیاست خارجی کشور است و نباید فکر کنیم که کار با یک مذاکره حل میترین پروندهپیچیده

نشینی از آن اند که برای هر هفت کشور حالت پرستیژ پیدا کرده است و عقبح کردهدر کشورهای خود مسائلی را مطر 3+1واعظی گفت: ما در ایران و کشورهای 

 .معنی شده استبی

اند و خطوطی کنندگان ما همانگونه که مقام معظم رهبری درباره آن مطالبی را مطرح کردهوی افزود: با این حال مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است و انشاءهلل مذاکره

 .ند دنبال خواهد شدارا مشخص کرده

  

 .های بسیار خوبی برداشته شده استمن خوشبین هستم و امروز قدموزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد:

 .عنوان کرد جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحدهای رئیسها و جایگاه ایران و سخنرانیواعظی همچنین عصبانیت نتانیاهو از ایران را ناشی از همین پیشرفت
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 16:16 - 1333مهر  3چهارشنبه 

  لینک خبر | واحد مرکزی خبر: منبع

 پوششی: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 ها برای اجرای طرح شبکه ملی اطالعاتاندیشی دستگاهبرگزاری جلسه هم

های اجرایی برای اجرای طرح شبکه ملی اطالعات برگزار جلسه هم اندیشی مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه1333/17/13مرکزی خبر / علمی و فرهنگی تهران / واحد 

طرح شبکه ملی  هشد.رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جلسه هم اندیشی که در محل این مرکز برگزار شد به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: با توجه به اینک

های اجرایی کشور است فعال اطالعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور در حال اجراست باید ابعاد این طرح که مهمترین آن هماهنگی همه دستگاه

د: ما به عنوان مرکز ملی فضای مجازی شان را باید روی شبکه ملی اطالعات اجرا کنند افزوشود.محمدحسن انتظاری با بیان اینکه بخش های عمومی و خصوصی فعالیت

دهیم.وی گفت: جلسه ها و بخش های مختلف انجام میهای شورایعالی فضای مجازی این هماهنگی را بین دستگاهکشور و به عنوان تصمیم گیر و اجرا کننده نهایی طرح

فضای مجازی درباره زمان اجرائی شدن شبکه ملی اطالعات افزود: این شبکه  امروز سومین جلسه هماهنگی نحوه اجرای طرح شبکه ملی اطالعات است.دبیر شورایعالی

انجام فعالیت  چون زیرساخت فضای مجازی کشور محسوب می شود اجرایش برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است.انتظاری گفت: وزارت ارتباطات در حال

ی خودشان را به ما ارائه دهند.وی افزود: از طرف دیگر ما یک گروه نظارتی علمی و مهندسی برای نظارت بر اجرای های زیادی در این باره است و امیدواریم که طرح نهای

ایم.انتظاری گفت: منتظریم وزارت ارتباطات ایم و الگوهای نظارتی خودمان را به تصویب شورای معین فضای مجازی رساندهطرح شبکه ملی اطالعات آماده کرده

های دولتی ها و سازمانهای نظارتی خودمان را تهیه کنیم.وی درباره اولتیماتوم به وزارتخانهرنامه خود را به ما ارائه کند که ما بر اساس آن بتوانیم گزارشزمانبندی و ب

ظیفه خود دولت است.انتظاری ادامه داد: آنچه مبنی بر لزوم ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار ظرف سه ماه آینده افزود: این بخش و

کنیم تا رعایت شود.وی گفت: در ها را یادآوری میها انجام شود یا اگر مورد غفلت واقع شده است آندهیم نظارت کالن بر این موضوع است تا این فعالیتکه ما انجام می

ها به داخل کشور منتقل گردد.دبیر شورای عالی فته شود و اطالعات بخصوص اطالعات همه دستگاهواقع هدف از کل این فعالیت این است که توان ملی کشور به کار گر

های اجرایی انجام شود.صدا و فضای مجازی افزود: در حال حاضر ما از این نظر وضعیت مطلوبی نداریم و باید هرچه سریعتر این فعالیت ها شکل بگیرد و توسط دستگاه

 .تصویر دارد

 
  

http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=245920
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=245920
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 11:18 - 1333مهر  3چهارشنبه 

 لینک خبر | تسنیم: منبع

 گزارش: خبر نوع

 تایید:  گیریجهت

 :معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در جمع مدیران اینترنتی

اینترنتی باید های کوچک شرکتدنبال رگوالتوری جدید هستیم/ 

 کنسرسیوم شوند

خبرگزاری تسنیم: معاون تنظیم مقررات 

مرکز ملی فضای مجازی گفت: قطعا با رشد 

تر باید ها و بازیگران کوچکفناوری، شرکت

نشوند و در هم ادغام شوند تا از بازار خارج 

های بازار در ضمن، ورشکستگی یکی از اِلمان

 .است

خبرگزاری تسنیم، سعید  به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات

فضای گیر در ها به اهمیت جایگاه شورای عالی فضای مجازی و ساختار این نهاد تصمیمISDP و ISP های اینترنتی اعم ازمهدیون در نشست سراسری مدیران شرکت

گذار در فضای مجازی است و ما هم که در معاونت آن مشغول هستیم در سطوح مختلفی گیرنده و سیاستمجازی پرداخت و اظهار کرد: این نهاد تنها تصمیم

 .ایمهای تخصصی را تشکیل دادهو کمیته هایی را آغاز کردهفعالیت

اند که های عالی اعم از امنیت، ارتقای محتوا و تنظیم مقررات شکل گرفتهفضای مجازی، کمیسیونوی ادامه داد: جهت رسیدگی به موضوعات مطرح در مرکز ملی 

 .ای استای و مواجهههای تعرفهفعالیت کمیسیون تنظیم مقررات، کالن و سیاست

های شبکه ملی اطالعات است، در این کمیسیون مطرح ههای توسعه پهنای باند که یکی از مشخصاو درباره برخی اقدامات انجام شده توسط این کمیسیون گفت: سیاست

 .شده است

کنند در آینده با مشکالتی روبرو خواهند وکارهایی که از پهنای باند کم استفاده میمعاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی افزود: در ارتباط با این بخش، کسب

هایشان تعطیل شد و از های نوین نرفتند، فعالیتغییر دهند. در انقالب صنعتی کشورهایی که به سمت فناوریوکار خود را تشد که برای جبران آن باید ساختار کسب

 .این جهت نگرانیم که اگر نجنبیم این اتفاق سر ما هم بیاید

راحی الگویی مبتنی بر ترکیبی از خدمات و های مربوط به پول مجازی )بیت کوین( و طمهدیون درباره دیگر موضوعات در دست بررسی در این معاونت گفت: سیاست

 .های ماستکاربردها در جهت رگوالتوری جدید بخشی دیگر از فعالیت

گفت: ماده پنجم شرح وظایف  وی در ارتباط با ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و میزان اعتبار قانونی آن نیز در پاسخ به سوال یکی از فعاالن اینترنتی کشور

 .ارتباطات به این کمیسیون اشاره و وظایف آن را تعیین کرده است وزارت

http://sahebkhabar.ir/hermes/tasnim/tasnim-515595.jpg
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/515595
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/515595
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های مربوط به این کنیم در کمیسیوناو خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه طراحی مدل جدید رگوالتوری در دستور کار ماست، از تمام فعاالن بخش خصوصی تقاضا می

 .ارائه کنند موضوع شرکت و نظرات خود را پیرامون الگوی رگوالتوری

التوری حال حاضر با مهدیون افزود: بررسی این موضوع هنوز شروع نشده و اولین کمیته تخصصی آن نیز شروع بکار نکرده است؛ با طراحی الگوی جدید ممکن است رگو

 .کندوجود ایجاد میتغییرات زیاد یا کمی مواجه شود که باید تا مصوب شدن آن صبر کرد ولی این را بدانید که اصالحاتی در وضع م

های فعاالن اینترنتی بخش خصوصی ایستاد و در پاسخ به ای بود که صراحتا در برابر دغدغهمعاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از جمله مهمانان دعوت شده

های جدید، بازیگران و ورود تکنولوژی ا با رشد فناوریتر از صحنه رقابت دارید؟، گفت: قطعهای کوچکاینکه چه راهکاری برای جلوگیری از خروج و حذف شرکت

 .های بازار استشوند. ورشکست شدن یکی از اِلمانتر در هم ادغام یا از بازار خارج میکوچک

های گذاری سنگین دارد شرکتایههای جدید را ندارد. توسعه پهن باند نیاز به سرمهای اینترنتی به هیچ وجه ظرفیت فعالیتاو خاطر نشان کرد: پروانه قدیمی شرکت

 .ای خود را دنبال کنندگذاری مشترک امور توسعهآیند لذا باید کنسرسیومی را تشکیل دهند تا بتوانند با سرمایهکوچک از پس آن بر نمی

 .برند وجود نخواهد داشتهای قدیمی بهره میمهدیون گفت: در آینده بازاری برای کسانیکه از فناوری

 *کنیمکز داده داخلی را ارزان میقیمت مرا*

ماه پیش برگزار شد که اقدامات دارای اولویت در آن به  3سعید مهدیون در حاشیه این مراسم درباره جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی گفت: آخرین جلسه حدود 

 .م قرار است به زودی تشکیل جلسه دهددانتصویب رسید. زمان برگزار جلسه آتی را باید از دبیر این شورا پرسید اما جاییکه می

های توسعه اید، گفت: از کمیسیون عالی تنظیم مقررات سیاستوی درباره اینکه چه موضوعاتی را از کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای بررسی در این جلسه فرستاده

 .ایممراکز داده داخلی را که دارای چند بند است، ارسال کرده

هایی که داشتیم، یکی از مشکالت مراکز داده داخلی در کشور گران بودن این کمیسیون برای حمایت از مراکز داده داخلی عنوان کرد: طبق بررسیاو درباره راهکار 

 .ایمبینی کردههای مالی را برای حمایت از آنها پیشهای گمرکی و حمایتهای تشویقی مثل کاهش تعرفه برق، تعرفهخدمات آنهاست و سیاست

 .تواند به خود صاحبان مراکز داده بازگرددجویی شده میآید که نهایتا رقم صرفههایی به وجود میجوییهدیون ابراز کرد: البته با پهنای باند داخلی، صرفهم

های تشویقی برای مراکز داده اتخاذ ستهایی دو سال گذشته از سوی رگوالتوری به عنوان سیامعاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با اینکه تعرفه

های مربوط به برق اعالم شد اما تفاوت در این است که اگر ای به دنبال نداشت، اذعان کرد: درست است یکسری موضوعات از قبیل تعرفهشد ولی عمال هیچ نتیجه

 .دتواند بر انجام یک کار تکلیف کنرگوالتوری نتواند کاری را انجام دهد اما شورا می

مدیا که قرار است به سروش رسانه تعلق گیرد موافق است یا مخالف؟، گفت: یکی از اقدامات پیمهدیون در ارتباط با اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی با مجوز آی

لی تنظیم مقررات و هم در کمیسیون عالی مدیا بود. این موضوع هم در کمیسیون عاپیاساسی جلسه هفدهم شورای عالی فضای مجازی، برنامه ملی برای توسعه آی

 .ای ملی شدوسیما مکلف به ارائه برنامهمحتوا بررسی شد و سازمان صدا

 .توانیم درباره چنین اقدامی نظر دهیموی افزود: قرار است این برنامه طی چند روز آینده ارائه شود؛ بعد از بررسی این برنامه ملی می

اندازی شبکه ملی اطالعات، وزارت ارتباطات حداقل سرعت در نظر گرفته شده برای شبکه ملی اطالعات چه اندازه است؟، گفت: مجری راه او همچنین در ارتباط با اینکه

 .یک گیگ مگ باشد یا 111مشخص شده است و تاکنون تعریفی در این زمینه نداشته است. قطعا این شبکه باید بتواند تمام نیاز کاربران را جواب دهد حال بخواهد 

های خوبی در زمینه زیرساخت داشته باشد و گذاریتواند سرمایهبه آن اختصاص داده شد قطعا می 33ای که در سال مهدیون در پایان گفت: وزارت ارتباطات با بودجه

 .تواند طی دو سه سال آینده عمده نیازها را برطرف سازدگذاری مناسب میعقیده من این است که با سرمایه
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 13:42 - 1333مهر  8شنبه سه

 لینک خبر | ایرنا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 :عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات

اطالعات به اشتباه ، شبکه ملی 

 اینترنت تعریف شده است

عضو هیات عامل سازمان فناوری  -ایرنا -اصفهان

اطالعات ایران گفت: شبکه ملی اطالعات به 

اشتباه به اینترنت تعریف شده و شبکه ای جدا از 

 .آن است

در اصفهان افزود: شبکه ملی اطالعات زیرساختی است که « معماری سازمانی در ایران»وقی روز سه شنبه در چهارمین همایش کاربردی به گزارش ایرنا، خسرو سلج

 .اطالعات و محتوای الکترونیکی دا خلی را روی آن قرار می دهیم تا به آسانی به آن دسترسی داشته باشیم و هزینه ها کاهش یابد

 .درصد آن خارجی است 31درصد بستر اینترنت استفاده شده در دولت داخلی و  11وی اظهار کرد: امروز 

 .درصد آن با دنیا تعامل داشته باشیم 21درصد گردش اطالعات در داخل کشور مدیریت شود و برای  81این کارشناس گفت: با اجرای کامل شبکه ملی اطالعات باید 

سیاست های دولت تدبیر وامید در زمینه فناوری اطالعات اشاره و اضافه کرد: توجه به تحقیق و توسعه در بخش  عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران به

 .ز جمله این سیاست هاستخصوصی با رویکرد توسعه پایدار و کاهش هزینه ها، مناطق محروم و روستاها، سیاست های اقتصاد مقاومتی، نهضت تولید نرم افزار و محتوا ا

مرد و گفت: امسال توجه ویژه به دولت الکترونیک، به کارگیری مراکز رشد و مناطق ویژه علم و فناوری و اشتغالزایی را از دیگر سیاست های دولت یازدهم برشسلجوقی 

 .هزار فرصت شغلی در این زمینه ایجاد کند 31وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قول داده است که 

خوشه در کنار هم دیده شده است، تصریح کرد: الزم است با توجه به نظرات رهبر معظم انقالب و ایجاد شورای  14الن دولت الکترونیک در وی با بیان اینکه تصویر ک

 .عالی فضای مجازی برای سیاست گذاری ما دست به دست هم دهیم و کمبودهای ایجاد شده را رفع کنیم

 .وسعه پایدار دولت در نظر گرفته است اشاره و آنها را سالمت، فناوری اطالعات و حمل و نقل الکترونیکی عنوان کردوی به سه بخشی که دولت یازدهم بعنوان پیشران ت

ک مصمم است که سرعت این کارشناس با بیان اینکه در بخش سالمت ، حرکت های خوبی را دیدیم گفت: دولت با ابالغ آیین نامه اصالح نظام اداری و دولت الکترونی

 .ا به این بخش بدهدالزم ر

درصد اشتغال با  48درصد ارزش افزوده و  32.3سلجوقی، قطب اقتصاد کشور را در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی دسته بندی و اظهار کرد: بخش خدمات با 

 .ارزش ترین بخش است

http://www.irna.ir/fa/News/81332649/
http://www.irna.ir/fa/News/81332649/
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 .درصد اعالم کرد 17.3و  11.3به ترتیب  درصد و در بخش کشاورزی 34.3و  33.4وی ارزش افزوده و اشتغال در بخش صنعت را به ترتیب 

درصد اشتغال در بخش خدمات ، چهار درصد در بخش صنعت و سه درصد در بخش کشاورزی خواهد بود تاکید کرد: ما  33میالدی  2143وی با بیان اینکه در سال 

 .باید آماده توسعه بخش خدمات بویژه در زمینه فناوری های نوین باشیم

 زمان فناوری اطالعات ایران الزمه این آمادگی را اصالح نظام خدمات، کسب و کار نو، افزایش بهره وری و درآمد و افزایش فرصت شغلی جدیدعضو هیات عامل سا

 .دانست

تا  13لت الکترونیک را بین سلجوقی رتبه فعلی ایران در فناوری اطالعات و ارتباطات در منطقه خاورمیانه در شاخص های مختلف مانند آمادگی شبکه، توسعه فاوا و دو

 .عنوان و تاکید کرد: برای جبران این موضوع باید کار جهشی کنیم 13

بسیاری از روستاها هنوز  وی با بیان اینکه امروزه استفاده از گوشی های تلفن همراه هوشمند جهشی در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد کرده است ، گفت: در

 .اما همه تلفن همراه دارند اینترنت وجود ندارد

 .همه روستاهای دنیا به شبکه اینترنت متصل شود 2113وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه های تدوین شده در اجالس جامعه اطالعاتی باید تا سال 

درصد  11درصد و  1.23نفوذ پهن باند اینترنت معادل  درصد افزای ضریب 11وی از جمله فواید این برنامه را ایجاد فضای کاری و اشتغال بزرگ عنوان و اظهار کرد: 

 .تاثیر دارد GDP درصد در تولید ناخالص ملی 1.8افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه معادل 

 .این کارشناس سرمایه گذاری در پهنای باند برای رشد سایر بخش ها را ضروری دانست

ا به ضرر کشور خواند و افزود: ما باید با نرم افزارها و میزان قدرت اثرگذاری ، رویکرد دفاعی را به مشارکت و وی همچنین نگاه محدود کننده به مقوله فناوری اطالعات ر

 .تعامل با سطح دنیا تبدیل کنیم

وخته در رشته های فاوا دانش آم 318هزار و  212سلجوقی، ظرفیت انسانی را یکی از ظرفیت های ارزشمند ایران در فناوری اطالعات و ارتباطات دانست و گفت: ما 

 .داریم که الزم است شغل مناسب برای آنها ایجاد شود

  .چهارمین همایش معماری سازمانی در ایران با رویکرد اصالح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک روز سه شنبه در اصفهان برگزار شد

توسعه خدمات دولت الکترونیک و با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و بخش  این همایش با رویکرد توجه به آیین نامه اصالح ساختار نظام اداری و

  .خصوصی به همت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان و با همکاری استانداری اصفهان برگزار شد

معماری نظام های جامع تحول در سازمان های دولتی، نقش و جایگاه در این همایش یک روزه سخنرانی هایی با موضوع چشم انداز معماری سازمانی دربخش دولتی، 

زمانی در راهبری تعامل معماری سازمانی در توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، ارزیابی سطح بلوغ معماری سازمانی در سازمان و نقش و جایگاه معماری سا

  .پذیری دستگاهها ارائه شد

ب آموزشی در زمینه زیرساخت مشترک خدمات الکترونیکی، بهبود فرآیندها با رویکرد معماری سازمانی، افزایش ظرفیت کارفرمایی دولت در اکتساهمچنین چهار کارگاه 

  .خدمات فناوری اطالعات و اهمیت معماری درکارآمدی مدیریت سیستم های اطالعاتی در همایش معماری سازمانی ایران برگزار شد

  .در اصفهان برگزار شد 31اری سازمانی در ایران خرداد سال سومین همایش معم

است که در سراسر شبکه ملی اطالعات متشکل از زیرساخت های ارتباطی، مراکز داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت های نرم افزاری 

 .کشور گسترده شده است

 .نشده استاین شبکه هنوز به طور کامل راه اندازی 
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 11:11 - 1333مهر  6کشنبه ی

 لینک خبر | روزنامه وطن امروز: منبع

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

3Gای برای اوباما، سوغات هسته 

این مقاله، شاید در نگاه نخست ناهمگون تلقی شود اما اگر حوصله کنید و بخوانید، بحث داغ این روزهای فضای عبارات به کار رفته در عنوان  :نسباهلل مؤمنروح

 .زاویه بررسی خواهیم کرد 2ای ایران را از های اخیر، یعنی پرونده هستهتبع آن فضای حقیقی و پیوند آن با بحث داغ همه روزهای سالمجازی و به

 زاویه نخست  

 !همیشه باهم مرتبطند؛ گاهی فنی و گاه ماهوی هافناوری

ها شوند و استقالل ملتهای پیشرفت شمرده میای را از نگاه فنی با فناوری اطالعات مرتبط ندانیم اما از حیث ماهوی و اینکه هر دو در زمره زیرساختاگر فناوری هسته

 .انکاری به هم دارندهای غیرقابلشود، شباهتمحسوب میگیری از هر دو فناوری، خط قرمز شیطان بزرگ در دستیابی و بهره

کارها، از همان روزها مبدل کرد و ما مجازی« نباید بتوانیم»ای را طی چند عمل ظریف دیپلماسی به در فناوری هسته« ما توانستیم»دولت یازدهم از بدو تشکیل، شعار 

 ...تفاوترسد! اما با یک نگران امروزی بودیم که گویا دارد فرامی

ظهور رساند اما در ارتباط با فضای مجازی خلف صالحی بود برای دولت خاتمی و را به منصه« توانیمما می»ای شعار نژاد در مسأله هستهالحق واالنصاف دولت احمدی

« توانیمما نمی»مدیران دولت دکتر، فضای مجازی پر بود از شعار های قبلی! در سطح رود، البته بدون تعارف و رودربایستینژاد را میامروز دولت روحانی هم راه احمدی

را در « توانیمما نمی»خواهید کلمه را بر پیشانی فضای مجازی ایران بکوبد... )اگر سند می« توانیمما نتوانستیم و نمی»کند مُهر و امروز دولت دیپلمات هم تالش می

 (!وجو کنیدزی جستهای آقای روحانی در ارتباط با فضای مجاصحبت

در دولت جدید دانست « یک حالت وادادگی، انفعال و یأس»توان های اخیر را میاندازی نسل سوم و باالتر تلفن همراه در ماهزدگی در راهدر نتیجه از این حیث، شتاب

 .اردنشینی از منافع ملی، برای ملت ایران ندای جز بازماندن از پیشرفت و عقبکه این رویکرد نسخه

 زاویه دوم   

اینترنت »در پیام نوروزی خود از دولت ایران خواسته است دسترسی نامحدود به « پرزیدنت اوباما»درصورتی که محتوای سایت وزارت خارجه آمریکا را مستند بدانیم، 

با مشکل « شودریزی شده که منجر به گردهمایی عمومی میامههایی نظیر تظاهرات از پیش برندر زمان»را فراهم کند تا مخالفان نظام « پهن باند و سرعت اینترنت

بوک، توئیتر، یوتیوب و تارنماهای مبادله عکس و ویدئو طور مرتب دسترسی به فیسایران به»مواجه نشوند! او در ادامه به فیلترینگ در ایران اعتراض کرده و گفته است: 

عامل اندروید و نسل سوم تر ورود سیستمجمهور آمریکا که پیشها در ایران شده است! در همان پیام، رئیسو خواستار رفع فیلتر این سایت« کند.را مسدود می

های آمریکایی را تشویق ما شرکت»گوید: کرد بودجه جنگ نرم دولتش علیه ایران اعالم کرده بود، میهای تلفن همراه به ایران را از دستاوردها و نتایج هزینهگوشی

 !«افزار و ابزار ارتباطاتشان را به مردم ایران ارائه دهندا نرمکنیم تمی

لوحی و به خیال یکی از سر راه برداشته است تا با سادههای او را یکیسرعت دریافت کرده و خواسته یا ناخواسته موانع اجرای خواستهگویی پیام اوباما را دولت یازدهم به

 !کنند« تعلیق»های کوچکی را ای به ازای دادن این امتیاز بزرگ، تحریمتهخام برخی آقایان، بتوانند در موضوع هس

متحده آمریکا در موضوع بسیار مهم فضای مجازی که به همه ابعاد زندگی امروز ما ارتباط مستقیم دارد را از سر های سخاوتمندانه به ایاالتکه این امتیازدهیدر صورتی

نظام را در مقابل دشمن رو  های برندهاگر تیم دیپلماسی آقای دیپلمات در همان آغاز راه به توصیه کارشناسان توجه کرده و تمام برگناچاری دولت بدانیم، باز باید گفت 

 .ای کندوگوهای هستهالمصالحه گفتشد شرف و آبروی ملی را وجهنکرده بود، اکنون ناچار نمی

http://vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/1426/1/125898/0
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کردن بوک و جمعنخست شروع شد. از عضویت ظریف و چند عضو سیاسی دیگر کابینه در سایت فیلتر شده فیس های مجازی دولت جدید از همان روزهایالبته سیگنال

 …امای برساند که بنده رسیدهرسیم که ذکر برخی از آنها شاید شما را هم به همین نقطهتری میهای جدیها که بگذریم؛ به نمونهالیک برای صهیونیست

 :هایی از جنس فضای مجازی بوده است؛ مثالً ای در دولت جدید همیشه پر از حاشیهتهوگوهای هستمام ادوار گفت

نترنت آمریکایی را دادن سیگنال مثبت به آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاعیات وزیر در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، دقیقاً آنجا که افزایش پهنای باند ای -

 !ت و فناوری اطالعات اعالم کردخود در وزارت ارتباطا« اولویت اصلی»

عضویت مؤثر در دفتر سیاسی و عضو مؤسس جبهه منحله »، «عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت»انتصاب یکی از پادوهای فتنه که در کارنامه خود  -

را که با رأی عدم اعتماد « اطات کنونی در دولت خاتمیسرپرستی وزارت ارتب»و « عضویت در بنیاد باران»، «عضویت مؤثر در سازمان منحله مجاهدین»، «مشارکت

مسؤول یکپارچگی نظام »، «مسؤول توسعه دولت الکترونیک در کل کشور»، «شورایعالی فناوری اطالعات و ارتباطات»مجلس کنار رفت و ... را دارد به سمت دبیری 

مسؤول خدمات الکترونیکی »و « های اطالعاتی کشورمسؤول پایگاه»، «ادل اطالعاتمسؤول اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تب»، «اطالعات دولت الکترونیک

رئیس شبکه ملی »و « رئیس مرکز فناوری اطالعات ایران»، «معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات»جمهور و انتصاب وی به سمت با حکم رئیس« های اجراییدستگاه

مدیر هماهنگی »عنوان به« نصراهلل جهانگرد»زند که آقای مثال دم خروس آنجا بیرون میعنوان یار مهمی به آمریکا بود. بهصورت همزمان، پالس مثبت بسبه« اطالعات

 «!زیر نظر سازمان ملل متحد استن بال مدیریت اینترنت و قرارگیری آایران به دن»گوید: می« ملی ایران در برنامه اجالس جهانی سران جامعه اطالعاتی

افتد و مرکز اینترنت شود که در صورت تحقق آن هیچ اتفاق خاصی در مرکزیت اینترنت جهان نمیعنوان دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در حالی مطرح میظر بهاین ن

سنامه شورایعالی فضای مجازی نیز ای و اساجهان همچنان در آمریکا و تحت سیطره کامل شیطان بزرگ باقی خواهد ماند و از طرفی این دیدگاه با منویات امام خامنه

های بزرگ در عرصه اینترنت و ها در جهت کاهش حاکمیت قدرتها و دولتایجاد ائتالف قوی مرکب از ملت»تناقض جدی دارد، آنجا که در اهداف این شورا آمده است: 

 .«ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصهدولتها و به وجود آمدن بستر عادالنه و اخالقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت

سازمان »شود که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و برزیل به دنبال تشکیل عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران زمانی طرح میجالب اینجاست که موضع این فرد به

 .اصطالح ملل هستندصورت مستقل از سازمان بهبه« جهانی اینترنت

های شاخص در توئیتر را نگاری با صهیونیستو تبریک سال نو یهودی و پیام« کرد، رفته استآن مردی که در ایران هولوکاست را انکار می»هایی مثل مخابره پیام -

 .توان نادیده گرفتای نمیتوسط وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکرات هسته

های مجازی و مکتوب داخلی و بوک در سطح رسانهفیلتر فیسای برخی دولتمردان برای رفع سازی رسانهصی و خوراکبزرگنمایی و تبلیغ فراگیر درخواست شخ  -

 .توان در همین راستا ارزیابی کردرا نیز می 3+1خارجی، قبل از برگزاری نشست با سران 

ن مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای فوری این رأی توسط وزارت ارتباطات، توسط دولتمردان عضو کارگروه تعیی« چت چینیوی»از رأی مثبت دادن به فیلتر  -

رغم تصویب در کارگروه تعیین به« آپواتس»آمریکایی  -افزار صهیونیستیهای آمریکایی در ایران کاربر داشت تا وتو کردن فیلتر نرمها برابر نمونهچت دهکه ویدرحالی

-افزار عکس کمپانی صهیونیستیایی و همچنین اجرا نکردن دستور رسمی و کتبی قوه قضائیه در ارتباط با مسدودسازی نرممصادیق محتوای مجرمانه و رأی مقام قض

 .توان در همین جهت دانستهم با بهانه عجیب باال بودن تعداد کاربران)!( را هم میآن« اینستاگرام»بوک با نام آمریکایی فیس

ای روی رایانه و تلفن همراه و عدم جلوگیری از فعالیت، مزیت های ماهوارهافزارهای پخش شبکهتلفن همراه و آزاد گذاشتن نرمهای فیلتر یوتیوب روی گوشیرفع -

ای هسته ارتباط با ماجرایدر جغرافیای ایران )!( نیز بعید است بی« وایبر»بخشی و حمایت آشکار از اپراتورهای مخابراتی مجازی متعلق به رژیم صهیونیستی مانند 

 .باشد

شوند توسط ای ملت ایران نیز محسوب میهای هستهبانهای قانونی مخالف رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که دیدهترین پایگاهفیلترکردن غیرقانونی جدی -

کلید خورد نیز حرکتی تأثیرگذار در جهت « رسانی داناپایگاه اطالع»معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آستانه اجالس دوشنبه که با مسدودسازی 

 .خواست آمریکا مبنی بر مواجهه بدون مزاحمت با جمهوری اسالمی ایران بود

ی عمیق اوباما در پیام با توجه به ابراز نگران« سالم، سریع، امن و ارزان»اندازی شبکه ملی اطالعات و ایجاد تأخیر و مانع در مسیر دستیابی ملی به اینترنت تعلل در راه -

 .را نیز می توان نوعی نشان دادن چراغ سبز به دشمن دانست« شبکه ملی اینترنت در ایران»نوروزی خود در ارتباط با 
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ی به اوباما بود، ای جهت پیشکشبا زرورق هسته LTE و G3 ،G4 بندیآخر اینکه در آستانه دومین سفر آقای روحانی به نیویورک، گویا دولت در حال بستهو دست -

لی فضای که فتاوا و هشدارهای جدی مراجع تقلید، ائمه جمعه، علما، کارشناسان فنی و فرهنگی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر و اعضا شورای عادر حالی

 .سابقه دولت را بگیردی بیمجازی، مسؤوالن تراز اول قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هم تاکنون نتوانسته است جلوی این اقدام غیرقانون

دست را به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزیده و اداره این وزارتخانه را به« المللدکترای روابط بین»جمهور فردی با مدرک شاید اکنون درک اینکه چرا رئیس

ای شده این روزهای دولت در فضای آنچه گفته شد تنها بخشی از اقدامات رسانه تر شده باشد.سپرده است، برای ما راحت« نصراهلل جهانگرد»ای به نام زدهفرد سیاست

اندازی نسل سوم کنند تفاوتی بین اینترنت در قبل و بعد از راههای فراوان مسؤوالن وزارت ارتباطات که ادعا میرغم مغالطهمجازی است که در رابطه با مورد آخر، به

ترین ویژگی نسل سوم اینترنت ، با توجه به اینکه مهمG3 تدبیری در گسترش ناگهانیم تمام مشکالت ریز و درشت شتابزدگی و بیرغتلفن همراه نیست، باید گفت به

ب و های باکیفیت کنونی اینترنت آمریکایی فعلی نیز مربوط به فرهنگ منحط غرهای موبایل است و تنها فیلمهای باکیفیت روی گوشیروی تلفن همراه مشاهده فیلم

ناسالم، »ای ندارد جز اینکه واردات اینترنت اندازی نشده، در نتیجه دولت چارههای اقماری آن راهمخالف موازین شرع و اخالق است، از طرفی شبکه ملی اطالعات و پروژه

در وابستگی عین پسرفت است اما اگر بتوان از تمام این  برابر افزایش دهد و این یعنی پیشرفت در وابستگی و پیشرفت 111تا  11از آمریکا را « ناامن و بسیار گران

های سال کنونی اینترنت ایران است که زیر سونامی فیلم 18دفاع زیر میلیون کاربر بی 12توان از آن گذشت آینده بیش از پوشی کرد، چیزی که نمیمشکالت چشم

 .هد بودمستهجن از بین خواهد رفت و این بهای گزاف هرگز قابل جبران نخوا

ازی و رسد در حال حاضر تنها راهکار این است که تا پیش از تدبیر و تصویب پیوست امیدبخش فرهنگی، تصویب اجرای نسل سوم در شورایعالی فضای مجبه نظر می

آمریکا گرفته شود که البته به حول و قوه بخشی دولت ایران به ، جلوی این حاتمIPMedia و IPTV های اقماری آن از جملهاندازی شبکه ملی اطالعات و پروژهراه

 .الهی گرفته خواهد شد
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 11:41 - 1333مهر  6یکشنبه 

  لینک خبر | ایرنا: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

ارتباطات فرهنگی در ضرورت سرعت بخشی بهره مندی از پیوست 

 وفناوری اطالعات

شبکه های اجتماعی و بهره گیری از نسل  -ایرنا  -تهران 

های باالتر و نرم افزارهای موجود در رایانه ها و تلفن های 

بدون آنکه همراه، روزانه هزاران ارتباط را میان مردم 

کاربران اطالعی از مقصد طرف مقابل داشته باشند، برقرار 

می کنند که این امر سرعت بخشی تصویب پیوست 

فرهنگی در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات را ضروری 

 .می سازد

کاربران دارد و بهره مندی از این فناوری ها می تواند در جای خود به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اگرچه استفاده و بهره گیری از شبکه های اجتماعی مزایایی را برای 

یب های جدی را در مناسب و در جلوگیری از صرف برخی هزینه ها موثر باشد، ولی بدست گرفتن عنان هدایت کاربران و غرق شدن در این تکنولوژی ها می تواند آس

ی چت( سال گذشته براساس مصوبه کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه )شورای فیلترینگ( فیلتر شد، پی داشته باشد. پس از آنکه یکی از شبکه های اجتماعی )و

و فناوری اطالعات، موضوع موضوع دیگر شبکه ها نیز در دست بررسی قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب محمود واعظی به عنوان وزیر ارتباطات 

را پایان بکه ملی اطالعات و ارتقاء نسل های باالتر تلفن همراه در دستور کار قرار گرفت که وزیر ارتباطات زمان دسترسی و راه اندازی این شبکه تسریع در راه اندازی ش

د ماه سال جاری به پایان عنوان کرد. در حالی که دو سال پیش، بهره مندی از نسل سوم به اپراتور سوم )رایتل( اعطاء گردید، این مجوز در سی ویکم مردا 34سال 

یز اعطا کرد. اما بعد از استفتا از رسید. از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات طبق وعده های خود پروانه بهره مندی از این امکان را به اپراتورهای اول و دوم ن

ابراز نگرانی ایشان از آن در اوایل شهریور ماه سال جاری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و  آیت اهلل مکارم شیرازی مبنی بر شرایط استفاده از نسلهای باالتر تلفن همراه و

که رعایت شئونات اخالقی و  فناوری اطالعات اظهار نمود که عالقه مندم به ایشان و دیگر مراجع بزرگوار، تمام متدینین، خانواده ها و در نهایت همه مردم اعالم کنم

و باالتر و هم در بقیه موارد جزء دغدغه های اصلی بنده و همکاران است. واعظی همچنین از تدوین و تهیه پیوست فرهنگی خبر داد و گفت: فرهنگی هم در نسل سوم 

ود. وزیر انجام شاین پیوست در حال حاضر خدمت رئیس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی ارسال شده و ایشان نیز دستور دادند که در مراحل کاری 

عالیت هایی که نمی توانیم ارتباطات خاطرنشان کرد: طی مذاکراتی که با اپراتورها داشته، مقرر گردیده تا زمانی که این پیوست فرهنگی به تصویب نرسد آن دسته از ف

چیزی بیش از این نیست که در دو سال گذشته رایتل به عنوان نظارت داشته باشیم، ممنوع شود. واعظی افزود: امروز آنچه به اپراتورها برای نسل سوم و باالتر می دهیم 

صی و محتوای داخلی، نسل سوم به مشتریان خود ارائه می کرده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات محورهای اصلی پیوست فرهنگی را عالوه بر تقویت حریم خصو

دینی، محتوای داخلی، تقویت زبان فارسی و خط فارسی را از دیگر محورهای پیوست  -رهنگ اسالمی رعایت مسایل اخالقی، اسالمی و ملی عنوان کرد. واعظی تقویت ف

و معنوی  فرهنگی عنوان و خاطرنشان کرد که مشخص شدن هویت کاربران و حفظ حریم خصوصی افراد و حفاظت از حریم خصوصی آنها و حفظ حقوق مالکیت مادی

نان داشته باشند از دیگر محورهای مورد توجه در پیوست فرهنگی است. در همین رابطه حجت االسالم والمسلمین حمید شهروندان در چارچوبی که کاربران اطمی

ا قد است فناوری این توانایی رشهریاری دبیر شورای اطالع رسانی نیز با اشاره به اینکه فناوری ذاتا ارزشمند است، گفت: حوزه علمیه قم با فناوری مخالف نیست ولی معت

http://sahebkhabar.ir/hermes/irna1/irna1-81329087.jpg
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ژگی توانمندسازی دارد که به ضد خود تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد که شریعت اسالم فناوری را ارزش تلقی می کند چرا که فناوری یک صنعت، دانش و دارای وی

در اختیار افراد فاسد، فاجر و کافر قرار است؛ این در حالی است که فناوری دارای ارزش اقتضایی است و می تواند به ضد خود تبدیل شود و همین ابزار توانمندساز اگر 

انقالب اسالمی انتشار  گیرد به ضد خود تبدیل خواهد شد. متاسفانه طی ماه گذشته تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی مطالب توهین آمیزی را درخصوص بنیانگذار

بار دیگر چگونگی استفاده از این شبکه ها در دستور بررسی قرار گیرد. بنابراین دستگاه داده بودند، گرچه عوامل این اقدام دستگیر شدند ولی همین موضوع سبب شد تا 

نی مورد نیاز برای انسداد و قضایی نیز با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات از وی خواست تا ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به ایجاد زمینه و بستر ف

ه های اجتماعی نظیر وآتس آپ، وایبر و تانگو اقدامات الزم صورت پذیرد. دربخشی از نامه حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه کنترل اطالعاتی موثر شبک

اسالمی و امنیت و اخالق ای معاون اول رییس قوه قضاییه به وزیر ارتباطات آمده است: نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب به انواع جرائم علیه عفت 

وایبر و تانگو که بعضا  عمومی باالخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقالب اسالمی در هفته های اخیر از طریق برخی شبکه های اجتماعی نظیر واتس آپ،

استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران مبنی بر اعالم آمادگی  توسط دولت های معاند نظام در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می شود با عنابت به اینکه علیرغم

ای مذکور، مع درخصوص ایجاد امکان مسدود سازی و پاالیش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه های موصوف و ارائه شبکه های اجتماعی داخلی همسطح با شبکه ه

رتباطات و فناوری اطالعات محمود واعظی در اظهار نظری که توسط یکی از رسانه ها منتشر شد االسف تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است. برغم سکوت وزارت ا

این رابطه قطعا کار در این خصوص گفته بود که درباره محتوای مجرمانه به طور جدی اعتقاد داریم که حذف شود و این حرف درستی است. وی خاطر نشان کرده که در

می کنیم اما اینکه با مسدود کردن بخواهیم این کار را درست کنیم، حرف دیگری است. بنابراین به نظر می رسد برغم اینکه وزیر ارتباطات کرده ایم و هم اکنون نیز کار 

تورها ارائه شده بود و جای ز اپراو فناوری اطالعات بارها تاکید کرده که ارائه نسل باالتر تلفن همراه به اپراتورها همانند اقداماتی است که طی دو سال گذشته به یکی ا

تا بتوان از فضا و نگرانی نیست ولی فضای موجود نیازمند شفاف سازی بیشتر است. از سوی دیگر تسریع در دستیابی و راه اندازی شبکه ملی اطالعات ضروری است 

  .شرایط موجود را به نحو شایسته مدیریت نمود و از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود
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 13:33 - 1333مهر  3شنبه 

 لینک خبر | فارس: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 :وگو با فارسرئیس سازمان فناوری اطالعات در گفت

شبکه ملی اطالعات بخشی از زیر ساخت ارتباطی دولت الکترونیک 

 است

رئیس سازمان فناوری اطالعات تاکید کرد: شبکه ملی 

اطالعات به عنوان بخشی از زیرساخت ارتباطی دولت 

الکترونیک در نقشه راه دیده شده و اکنون مراحل نهایی آن 

 .ال انجام استدر ح

خبرگزاری فارس، نقشه راه دولت الکترونیک با یک  به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات

هایی اجرایی ابالغ شد؛ این نخستین باری است که بعد از های گذشته به دستگاهها و ارائه خدمات الکترونیک در هفتهریزی دو ساله برای فراهم شدن زیرساختبرنامه

 .شودطرح موضوع دولت الکترونیک، سندی به عنوان نقشه راه با امضای رئیس جمهور برای اجرا ابالغ میسال از  11گذشت 

های مختلف بر الکترونیک شدن خدمات تاکید شده بود اما هنوز دولت الکترونیک محقق نشده و خدمات الکترونیکی به صورت العملپیش از این در قوانین و دستور

 .شودپیوستگی منطقی به شهروندان ارائه میای و بدون جزیره

 پیش که مراحلی الکترونیک دولت راه نقشه تدوین در آیا  وگو با فارس در پاسخ به اینکهنصراهلل جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات در گفت

 زمینه در که هاییفعالیت کنیم؛ نقد را گذشته سال 8 که است این مستلزم  کار این: گفت است؟ شده شناسیآسیب آن با مرتبط قوانین اجرای عدم و شده طی این از

هایی که وجود دارد در ای هستیم که باید بخشی از خلل را بپوشانیم و از پیشرفتاالن در مرحله و شده خلل دچار سال 8 این در بود شده انجام الکترونیک دولت

  .یم تا فاصله ها جبران شودبندی جدید بهره بگیرترکیب

خدمات الکترونیک را به  34بندی دو ساله در نظر گرفته شده است که حرکت در مسیر آن در پایان سال برای رسیدن به دولت الکترونیک در نقشه راه ابالغی زمان

بندی گفت: زمان بندی در نقشه راه دولت الکترونیک بر اساس این زمان مند در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. جهانگرد در پاسخ به سوالی درباره منطقصورت نظام

 .ری از سوی ما به طور کامل اجرا شودپیگی و است دولت نهادهای مجموعه همت با رودمی انتظار و است  کارشناسی انجام شده

الکترونیک، شبکه ملی اطالعات خواهد بود هم تاکید کرد: شبکه ملی اطالعات  رئیس سازمان فناوری اطالعات همچنین در پاسخ به اینکه آیا بستر ارائه خدمات در دولت

به مراجع ذیربط است و به عنوان بخشی از زیرساخت ارتباطی دولت الکترونیک در نقشه راه دیده شده است. اکنون طراحی آن به صورت کامل انجام شده در حال اعالم 

 .شودالکترونیک هم نگاشت نتورکی و نگاشت سرویس آن دیده شده و این دو به هم پیوند داده می مراحل نهایی آن در حال انجام است. در دولت

 

  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705000505
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705000505
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 17:33 - 1333مهر  3شنبه 

 لینک خبر | ایکنا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 انتقادی:  گیریجهت

 :عباسی تصریح کرد

در شورای عالی فضای ای های رایانهاصالح ساختارهای صنعت بازی

 مجازی

گروه فضای مجازی: نماینده شورای عالی فضای مجازی 

ای از اصالح ساختارهای این های رایانهدر صنعت بازی

عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: صنعت در شورای 

ای های رایانهساز تولید بازیتواند زمینهاین امر می

 .کشور شود

سازان المللی قرآن)ایکنا(، آئین پایانی اولین جشنواره بازیبه گزارش خبرگزاری بین

نفره کانون پرورش  611سازان در سالن رای عالی فضای مجازی و بازیای، شوهای رایانهمستقل ایران، جمعه شب چهارم مهرماه با حضور نمایندگان بنیاد ملی بازی

 .فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد

دانند ای اظهار کرد: کشورهای مختلف و پیشرفته بازی را به عنوان یک صنعت دانش بنیان میهای رایانهحامد عباسی، نماینده شورای عالی فضای مجازی در حوزه بازی

 .ای برخوردار استویژهو از اهمیت 

به سمت صنعت دانش بنیاد وی افزود: به دالیل مختلف اعم از ارزش افزوده زیاد، عدم تخریب محیط زیست، امکان اشتغال افراد تحصیلکرده، امکان ادامه ارزش افزوده 

 .ای استهای رایانهکنند که یکی از آن صنایع بازیحرکت می

 121کنند. همچنین از این طریق ای درآمد کسب میهای رایانهمیلیارد دالر از صنعت بازی 17تصریح کرد: در ایاالت متحده آمریکا نماینده شورای عالی فضای مجازی 

 .هزار شغل ایجاد کرده است

ای وجود های رایانهه برای مصرف بازیمان، ساختارهایی است کترین مشکلهایی روبرو هستیم. اصلیوی بیان کرد: متأسفانه در کشور در عرصه مصرف و توزیع با ضعف

 .مند شویمها بهرهتوانیم از ظرفیتندارد. اگر این ساختارها اصالح شود، قطعا می

ها به وزشسازی در کشور است که این آمهایی است که مزیت رقابتی دارند. از دیگر مشکالت بحث آموزش بازیافزار از حوزهای و نرمهای رایانهعباسی اظهار کرد: بازی

 .گیردخوبی صورت نمی

ای های رایانهساز تولید بازیوی افزود: در شورای عالی فضای مجازی قرار است که این ساختارها اصالح شود تا با رفع مشکالت ساختاری و اصالح ساختارها بتوانیم زمینه

 .های آنالیندر کشور شویم به ویژه بازی

http://www.iqna.ir/fa/news/1454090
http://www.iqna.ir/fa/news/1454090
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 .خواهیم تا نقطه نظرات شما را هم داشته باشیمدهیم اما از همین تریبون میای مجازی تحقیقات بسیاری را انجام میعباسی اظهار کرد: در شورای عالی فض

 انتظار بیشتری از شورای عالی فضای مجازی داشتیم

ار کرد: این جشنی که به صورت مستقل برگزار شد، سازان مستقل ایران، با اشاره به اشاره به روند برگزاری این جشنواره اظهحمزه آزاد، دبیر اولین جشنواره بازی

ای، مرکز هنرهای رقومی بسیج، مرکز های رایانهنهادهای دولتی و خصوصی از آن حمایت کردند و امروز شاهد برگزاری آن هستیم که از همین تریبون از بنیاد ملی بازی

 .کنمملی فضای مجازی و پردیس اول تشکر ویژه می

تن از کارشناسان مجرب برگزار شد. از آنجا که ایران تحریم است و با مشکالتی روبروست، این  13نواره به صورت مستقل و خودجوش با داوری وی افزود: این جش

 .ها برگزار کردیممسابقه را در محیطی برابر با خارجی

ای های رایانهایم و در زمان مدیریت قبلی بنیاد ملی بازیبهمن ماه منتشر کردهسازان مستقل ایران تصریح کرد: فراخوان این جشنواره را از دبیر اولین جشنواره بازی

میلیون  21ای حمایت های رایانههای ویژه برخوردار شدیم تا جایی که بنیاد ملی بازیشاهد حمایتی نبودیم و در دوره مدیریت جدید با برگزاری چند جلسه از حمایت

 .شد تومانی را از جوایز جشنواره متقبل

هایی ارائه ایم که متأسفانه حضور نداشتند و قولایم و حتی از دبیر شورا به این جشنواره دعوت کردهوی بیان کرد: از شورای عالی فضای مجازی انتظار بیشتری داشته

 .اندهایی داشتههیچ جلسه و مذاکراتی، حمایتها باشیم. همچنین مرکز هنرهای رقومی بسیج بدون اند که امیدواریم پس از جشنواره شاهد تحقق این قولکرده

 .هایی داشته باشدسازی است باید دولت از بخش خصوصی حمایتآزاد اظهار کرد: امروزه که بحث خصوصی

جایگاهی برسیم که در شأن  ساز مستقل هستیم، اجرایی و محقق کنیم تا بهسازان مستقل را توسط خودمان که بازیوی بیان کرد: امیدواریم طرح جامع ساماندهی بازی

 .نظام جمهوری اسالمی است

 .های جشنواره حمایت کنیمایم تا از بهترینسازان مستقل تصریح کرد: همه آثار این جشنواره از فیلتر خاصی عبور نکرده است و تالش کردهدبیر اولین جشنواره بازی

های میلیون تومان از پروژه 21اند تا حمایت مالی تا سقف ای به ما قول دادههای رایانهبنیاد ملی بازی وی به ارائه خبر خوشی برای برگزیدگان جشنواره پرداخت و گفت:

 .آتی برگزیدگان جشنواره خواهد داشت

 سبک یک عنوان به  سازان مستقلزیای اظهار کرد: امروز باهای رایانهای و مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهدر ادامه هادی کافی، سخنگوی بنیاد ملی بازی

های مستقل هستند که هنوز احساس های چندصد میلیون دالری، این بازیزینهه با برق و پرزرق هایبازی تمامی میان از.شودمی شناخته کشورها تمامی میان در

های ناب هستند و آنچه را که درست فکر های کوچکی با ایدهسازان مستقل گروهبازیوی افزود: .دهندهای کامپیوتری میواقعی بازی کردن را به مخاطبان حقیقی بازی

سازی سبب ای تصریح کرد: این سبک بازیهای رایانهسخنگوی بنیاد ملی بازی.دهندگذاران انجام میهای مالی و زمانی دست و پاگیر سرمایهکنند بدون محدودیتمی

سازان مستقل عموما پس از عرضه وی بیان کرد: بازی.شودهای دهه اخیر نام چندین و چند بازی مستقل دیده میزاترین بازیشده است که در میان بهترین و درآمد

ست شوند و یا درآمد زیادی به دآورند و از هم جدا میسازند و یا درآمد زیادی بدست میآورند و بازی بعدی خود را مییک محصول موفق یا درآمد زیادی به دست می

 .گیرندها تصمیم خاصی نمیآورند و تا مدتمی

اعتنایی کشورشان را شوند به دلیل بیرسند و مجبور میسازان به درآمدزایی نمیکافی اظهار کرد: درکشورمان همینگونه است تنها با این تفاوت کوچک که عموما بازی

 .ترک کنند

سازی چه در حوزه تولید و چه در حوزه نشر آنقدر زیاد است که گفتنش هفت ست اما تو باور نکن. مشکالت بازیسازی در ایران یعنی حال همه ما خوب اوی افزود: بازی

دهند و بدون اینکه توقع تبلیغ یا پرکردن رزومه خود را های موجود دست در دست هم میکشد. اصالح وضعیت فعلی نیازمند این است که تمامی ظرفیتسال طول می

 .سازی تالش کنندای ارتقاء بازیداشته باشند بر

ها های زیادی را دارد که از ماهای به عنوان تنها متولی رسمی صنعت در این کشور برنامههای رایانهای تصریح کرد: بنیاد ملی بازیهای رایانهسخنگوی بنیاد ملی بازی

رسانی ویژه برای ها، نشر آنها و همچنین اطالعدرجه حمایت مادی از ساخت پروژه 181تغییر شان کار کارشناسی را آغاز کرده است. این برنامه شامل پیش برای اجرای

 .رسانی خواهیم کردهای اجرایی اطالعای بسیار نزدیک و پس از مشخص شدن روالای است که در آیندههای رایانهصنعت و بازی
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ها نبوده و ای در ایران است. از ابتدای سال خبری از مشارکت در پروژههای رایانهمک به صنعت بازیای برای کوی افزود: در مدیریت جدید بنیاد نه هدف بلکه وسیله

های الزم و جدید برای حمایت از کافی اظهار کرد: هدف ایجاد زیرساخت.نخواهد بود و بنیاد اگر بخواهد حمایت مادی کند، آن را بسیار هدفمندتر انجام خواهد داد

وی بیان کرد: در بنیاد از ابتدای سال تا به امروز .سازی بدون وجود نهادهای حامی بچرخدوص بازیسازان مستقل است تا در آینده چرخه صنعت بازیسازان به خصبازی

 .جلسات سیاستگذاری فراوانی برای اتخاذ تصمیم مناسب برگزار شده است که انشااهلل نتیجه مؤثر آن را به زودی شاهد خواهیم بود

های های خود را انتخاب کنیم. ساخت بازیدهم که با دقت بیشتری پروژهساز تنها پیشنهاد میای تصریح کرد: به عنوان یک بازیهای رایانهبنیاد ملی بازیسخنگوی 

های بالفعل خود را داریم که با ن مزیتتواند بازی کند. ما در ایراهای خارجی، تنها نقشی نیست که کشورمان در بازار جهانی میپرهزینه و گاهی شبیه برخی از بازی

 .توانیم آنها را بالقوه کنیمکمترین دردسرمی

تواند ما را همانند کشورهای آسیای شرقی در جهان دارای یک سبک ویژه گرافیکی کند. بهره گرفتن از ها میهای ایرانی در بازیوی افزود: استفاده از سبک نقاشی

 .های بسیاری برای گفتن داریمی مخاطبان داخلی و به طور ویژه برای کشورهای دیگر بسیار جذاب خواهد بود. یادمان باشد که ما حرفها براهای ایرانی در بازیسنت

 .نکنیممان باشد سبک راه رفتن خودمان را تنها برای تقلید از راه رفتن دیگران فراموش ای تصریح کرد: حواسهای رایانهمدیرروابط عمومی بنیاد ملی بازی

 سازان مستقل ایرانهای بخش دوم جشنواره بازیحاشیه

هایی از برنامه رفت. همچنین این داور جشنواره در بخشآئین پایانی جشنواره توسط دو مجری برگزار شد که یکی از مجریان برنامه، از داوران جشنواره به شمار می

 .زدها، تنها لبخندی میقدوسی، قائم مقام بنیاد در قبال این کنایهکرد اما کریمیای میهای رایانهزیاندرکاران بنیاد ملی باآمیز را نثار دستجمالتی کنایه

اندازد و پس از این جمالت، حاضران مراسم تا دو دقیقه صدای سازان سنگ میای جلوی بازیهای رایانههایی از برنامه اعالم کرد که بنیاد ملی بازیاین داور در بخش

 .شدشان شنیده میهایکف

حاضر شد که روی « سن»شرتی در روی های جشنواره با تیهای بومی برگزار شده بود، یکی از داوران بخشهمچنین از آنجا که این جشنواره در راستای حمایت از بازی

 .مان استحک شده بود که این عنوان یک بازی غربی است که متضاد با فرهنگ کشور «GEAR OF WAR» شرتش عبارتتی

  .ساعت توسط گروهی از جوانان اجرا شدبه مدت نیم« 336پالک »همچنین نمایش 

 .ای توسط هنرمندان موسیقی جوان نواخته شدهای رایانهدر ادامه برنامه موسیقی پرطرفدارترین بازی

 سازان مستقل ایرانبرگزیدگان جشنواره بازی

بخش طراحی کاراکتر سه بعدی بازی .به عنوان بهترین این بخش انتخاب شد« دیو»شایسته تقدیر و بازی « سرزمین رویا»بخش طراحی کاراکتر دو بعدی بازی 

 شیران سرزمین – سیاوش بازی و انسان روایت –بهترین نقد بازی به بازی گیلمو .به عنوان بهترین این بخش انتخاب شد« روبووار»شایسته تقدیر و بازی « قهرمان»

آموزان با استفاده از بازی، بررسی هوش مصنوعی در نویسی مقاالتی برای دانشهایی همچون یادگیری برنامهمقاالت به مقاالتی با سرفصل بهترین.یافت اختصاص

ها پرواز چرا فیل»و  «اژدهاکش»نامه جایزه شایسته تقدیر به بازی.سازی الگوریتم دایجکستر در موتور یونیتی و طراحی بازی اختصاص یافتای، پیادههای رایانهبازی

و  «Buddy» سازیای جایزه شایسته تقدیر به موتور بازیهای رایانهدر بخش فناوری بازی.اختصاص یافت« راز قلعه ایال»نامه و جایزه بهترین به بازی« کنندنمی

 .سازی ترفند تعلق گرفتازیو موتور ب SMILE سازیاختصاص یافت. همچنین بهترین فناوری این بخش به موتور بازی« موشن کپچر»

 .به عنوان بهترین بازی بخش ایده و نوآوری شناخته شد Lone light بازی جوخه به عنوان شایسته تقدیر و بازی

 .باک و افسانه کهن به عنوان شایسته تقدیر و بازی کمان اهورایی به عنوان بهترین بازی شناخته شدهای دو بعدی، بازی بیدر بخش فناوری بازی

 .به عنوان شایسته تقدیر و بازی ماشین نابودگر به عنوان بهترین بازی شناخته شد Save های سه بعدی، بازیدر بخش فناوری بازی

 .انگیز اختصاص یافتو جایزه بهترین بازی به بازی ستاره دریایی شگفت Dumb Runner در بخش بهترین طراحی هنری، جایزه شایسته تقدیر به بازی

 .و جایزه بهترین بازی به بازی بیباک و افسانه کهن اختصاص یافت Dumb runner 2 راحی بازی، جایزه شایسته تقدیر به بازیدر بخش ط

 انتخاب ویژه هئیت Lone light سازان مستقل و بازیانگیز به عنوان بهترین بازی جشنواره بازیبهترین بازی در بخش رابط کاربری، بازی ستاره شگفت Save بازی

 .داوران شناخته شد
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 11:21 - 1333مهر  4جمعه 

 لینک خبر | فارس: منبع 

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 گیردبه منظور تحقق شبکه ملی اطالعات صورت می

برنامه تحول شبکه پهن باند ملی المللی در طراحی کمک مشاوران بین

 ایران

مرکز تحقیقات مخابرات اعالم کرد که با استفاده از 

المللی، نقشه راه هایی با توان به کارگیری مشاوران بینشرکت

ن الیه شبکه شرکت زیرساخت را به منظور و طراحی کال

 .تحقق شبکه ملی اطالعات تدوین خواهد کرد

خبرگزاری فارس، طبق اعالم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات

)الیه شبکه( شبکه ملی اطالعات، نیاز به خدمات اجرای پروژه و ای ملی در حوزه شبکه پهن باند اطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران(، این مرکز برای انجام پروژه

 .ای داردخدمات مشاوره

های مرحله اول شامل گزارش تحلیلی اطالعات وضع موجود و ارائه مدل مفهومی بخش شبکه در شبکه ملی رود با انجام خدمات مشاوره در این زمینه، خروجیانتظار می

های امل گزارش تحلیلی تدوین وضع مطلوب و نقشه راه و ارائه برنامه کالن تحول بخش شبکه در شبکه ملی اطالعات و خروجیهای مرحله دوم شاطالعات، خروجی

پروژه های مرتبط برای شرکت ارتباطات زیرساخت جهت دستیابی به  RFP مرحله سوم شامل گزارش طراحی کالن الیه شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و تهیه

  .ی اطالعات باشداهداف شبکه مل

 .ها و ارگان های تحقیقاتی و تخصصی که توانایی به کارگیری مشاورین بین المللی را دارند، برای شرکت در این پروژه دعوت کرده استاز این رو این مرکز، از شرکت

 .مهر ماه سال جاری اعالم شده است 3مهلت ارائه مستندات تا تاریخ تا تاریخ 

 

  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930631001332
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930631001332
http://sahebkhabar.ir/hermes/fars/fars-13930631001332.jpg?ts=1411982536000
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 11:18 - 1333مهر  3نجشنبه پ

 لینک خبر | روزنامه ابتکار: منبع

 پوششی: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 شود؛های اجتماعی برگزار میقضاییه درباره شبکهنشست دولت با قوه

 موضوع جلسه؛فیلترینگ

های و قوه قضائیه در روزهای آینده جلسه ای را با موضوع فیلترینگ و سرعت اینترنت برگزار خواهند کرد.موضوع فیلترینگ برخی شبکه مسئوالن دولت -گروه سیاسی

درآمده به ت جدی تری اجتماعی و افزایش پهنای باند اینترنت در کشور اگرچه در چند سال گذشته همواره محل بحث و جدال بوده است، اما در دو ماه گذشته به صور

 .گونه ای که پای مسئوالن بلندپایه کشور را نیز به موضوع کشانده است

اینترنت تلفن همراه وارد کشور خواهد شد. این موضوع بالفاصله با مخالفت  4و 3ماجرا از زمانی آغاز شد که مسئوالن وزارت ارتباطات اعالم کردند که به زودی نسل 

مواجه گردید و حتی وزیر ارتباطات را نیز به استیضاح تهدید کردند. موضوعی که البته واکنش رئیس جمهور را نیز به دنبال داشت. برخی از افراد و نمایندگان مجلس 

ه ها نسبت به افزایش سرعت اینترنت به طعنه گفتدکتر حسن روحانی در نشست خبری خود به مناسبت یک سالگی ریاست جمهوری اش، در واکنش به برخی از نگرانی

که اشاره اش به سرعت پایین اینترنت در کشور بود.وی در این نشست خبری ضمن انتقاد از سرعت پایین اینترنت برای « بردآدم گاهی پای اینترنت خوابش می»بود:

ها بنشینیم و گاهی آدم پای نلود کنیم باید ساعتای داهای پیشرفت علمی کشور دانسته و گفته بود: اگر بخواهیم مقالهشهروندان ایرانی، وجود اینترنت پرسرعت را از راه

جمهور با بیان اینکه افزودن پهنای باند اینترنت مبنای دولت بوده است، ادامه داد: این تصمیم دولت است. این تصمیمات در شورای عالی برد.رییساینترنت خوابش می

بینی های اولیه برداشته شده، بودجه الزم پیشصمیمات دولت، ایجاد شبکه ملی اطالعات است که قدمشود. یکی از تشود و در آنجا بحث الزم انجام میمجازی اتخاذ می

ند است.چند روز بعد شاءاهلل دولت این کار را خواهد کرد و در شبکه ملی اطالعات سرعت اینترنت بسیار بیش از حاال خواهد بود و تصمیم دولت بر ادامه این روشده و ان

باطی جدید پُر بار دیگر بر نیاز کشور به افزایش پهنای باند اینترنت برای نیل به رشد و توسعه علمی تاکید کرد و گفت: فضای عالم امروز از وسایل ارت رئیس جمهور یک

گذاشت تا فرزند و ر جیب میکرد و کلید را دگذاشت و در آن را قفل میشده است، یک روزی بود که یک مومنی در خانه اش رادیویی داشت آن را در قفسه ای می

کرد و دوباره در آن کمد آمد در موقع اخبار، رادیو را روشن میهمسرش از آن رادیو در ساعاتی که نباید استفاده کنند، استفاده نکنند. خود که از مغازه به خانه می

های دنیا را به روی نسل جوانمان ببندیم. توانیم دروازهایم و نمیگذاشتند عبور کردهکرد.وی گفت: ما از آن دورانی که رادیو را در قفسه میگذاشت و در آن را قفل میمی

به استقبال نسل سوم تلفن  امروز نه کمدی و نه قفلی وجود دارد و حال اگر کلید هم وجود دارد....، دنیای امروز شرایط جدیدی را پیش روی ما گذاشته، اگر امروز هم

خواهم ابزار جدید را به ویروس تعبیر کنیم، کنیم، فردا خواهیم رفت، فردا نرویم، پس فردا خواهیم رفت.رییس قوه مجریه اضافه کرد: من نمیهمراه نرویم و صبر و تامل 

نی خاطرنشان کرد: امروز توان از آن استفاده و بهره برداری کرد.روحاچون ابزار جدید هم نقاط مثبت و منفی دارد، هم خیر هم شر دارد، آالتی هست که هر دو گونه می

  .خوانندخوانند حتی دانشجو هم نمیربط ما با دنیای علم با اینترنت است، کسی که اینترنت نداند و استفاده نکند در دنیای امروز نه تنها او را عالم نمی

 ضرب االجل قوه قضائیه

های اجتماعی واتس قضائیه به وزیر ارتباطات و تعیین مهلت یک ماهه برای فیلترینگ شبکه این موضوع اگرچه چند هفته ای به سکوت برگزار شد، اما با نامه معاون قوه

نظر به انتشار گسترده محتوای » آپ، وایبر و تانگو بار دیگر به صدر خبرها بازگشت. در نامه محسنی اژه ای به واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آمده بود:

( ائم علیه عفت و اخالق اسالمی و امنیت عمومی و... باالخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )رهمجرمانه و ارتکاب انواع جر

ر خارج از کشور های معاند نظام جمهوری اسالمی ایران دهای اجتماعی نظیر واتس آپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولتهای اخیر از طریق برخی شبکهدر هفته

شود و با عنایت به این که علی رغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعالم آمادگی در خصوص فرآهم آوری امکان مدیریت فنی و محتوایی می

های مذکور، مع االسف تا کنون اقدام با شبکه های اجتماعی داخلی هم سطحهای موصوف و ارائه شبکهمسدود سازی و پاالیش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه

http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=137874
http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=137874
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زمینه و بستر فنی  موثری به عمل نیامده است لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت اهلل آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری

صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به های یاد شده اقدام عاجل مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطالعاتی موثر شبکه

 .نمودهای اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی، در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد مسدودسازی شبکه

 جلسه دولت و قوه قضائیه برای فیلترینگ

های اجتماعی صورت گیرد. روز گذشته سخنگوی دولت از برگزاری رسد که مقرر شده تا جلسه میان دولت و قوه قضائیه درباره فیلترینگ این شبکهکنون خبر میا

اد. محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه های اجتماعی و افزایش پهنای باند خبر دای نزدیک در مورد بحث فیلترینگ شبکهقضاییه در آیندهای فی مابین دولت و قوهجلسه

های اجتماعی و وعده رئیس جمهور در خصوص افزایش سرعت اینترنت و موضع هیات دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا در خصوص فیلترینگ برخی از شبکه

تواند از اختیارات قانونی خود تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه می قضاییه در ارتباط با این دو مسئله، گفت: در نظام جمهوری اسالمی تفکر و رویکرد عملی برایقوه

کند طبق قانون عمل کند. گوید بر اساس اختیارات قانونی خودش است. وی افزود: دولت نیز با اعتقاد به قانون مداری تالش میاستفاده کند. قطعا قوه قضاییه هر چه می

مابین دو کنیم. نوبخت گفت: طی روزهای آینده مذاکرات فیدهد را اجرایی میو آنچه که قانون به دولت اجازه میدر این خصوص حتما مذاکراتی صورت خواهد گرفت 

های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت برسیم که پس از انجام مذاکرات و به نتیجه قوه مجریه و قضاییه برگزار خواهد شد تا به روش واحدی برای بحث فیلترینگ شبکه

ه معاون قوه قضائیه به آنها در این خصوص اطالع رسانی خواهیم کرد.اکنون باید در انتظار ماند و دید که نتیجه این جلسه چه خواهد بود؟ آیا آن چنان که در نام رسیدن

های مسئوالن قوه ا خواهند کرد که هم دغدغهها راهی پیدهای اجتماعی خواهد کرد و یا دولتیوزیر ارتباطات آمده خود قوه قضائیه مبادرت به مسدود کردن این شبکه

های کمتر همچنان برای استفاده کنند باقی بماند. به خصوص که دو روز پیش فرمانده های اجتماعی با آسیبقضائیه را برطرف کنند و هم راه استفاده از این شیکه

 .یبر و واتس آپ در دوره کنونی که به عصر ارتباطات موسوم شده، اجتناب ناپذیر استهای ارتباطی مانند فیس بوک، وانیروی انتظامی نیز گفته بود:انواع فناوری
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 14:17 - 1333مهر  2چهارشنبه 

 لینک خبر | ایسنا: منبع

 گزارش: خبر نوع

 انتقاد:  گیریجهت

 :فر در تذکر شفاهیپژمان

چرا اینترنت به قیمت باال به مردم 

 شود؟فروخته می

اسالمی تاکید  نماینده مردم مشهد در مجلس شورای

 -کرد: ما در مذاکرات همیشه برنده هستیم و باخت 

 .باخت در نظام ما مفهومی ندارد

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما در مذاکرات همیشه برنده 

 .باخت در نظام ما مفهومی ندارد -هستیم و باخت 

فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود خطاب به رییس ایران )ایسنا(، نصراهلل پژمانبه گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان 

یی اظهار کرد: در زمانی که رییس جمهور در نیویورک است از وی توقع داریم که همانطور که تا به حال نسبت به رعایت حقوق کشور جمهور درخصوص موضوع هسته

یی استقامت و پایداری است و ما همیشه در مذاکرات یی کشور توجه داشته باشند که راه مساله هستهتری نسبت به رعایت حقوق هسته، با دقت بیشانددقت داشته

 .ندارد مفهوم ما نظام در اصال باخت –برنده هستیم و باخت 

در مورد برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: عدم برگزاری این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی همچنین در تذکر به رییس جمهور 

 .گرددجلسات شورای عالی فضای مجازی از طرف رییس جمهور مشکالت فراوانی را ایجاد کرده است که تمام مشکالت به ایشان بر می

هایی دادند که علیرغم گذشت ه در شرکت ایران ایر تور اتفاق افتاده و وزیر قولای کفر در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به وزیر دفاع ابراز کرد: مشکالت عدیدهپژمان

 .های داده شده در ارتباط با حل مشکالت این شرکت عمل شودرود که به وعدهها عملیاتی نشده است؛ انتظار میچندین ماه از قول

شود؟ چرا قیمت چرا به بهانه توسعه پهنای باند اینترنت به قیمت باال به مردم فروخته میچنین در تذکر به وزیر ارتباطات گفت: نماینده مردم مشهد در مجلس هم

شود و دولت فقط به فکر داللی و کسب پول در فروش اینترنت است و به هیچ وجه نسبت به ارائه خدمات و اینترنت در باالترین وضعیت قیمت در ایران ارایه می

 کند؟موکول می 34دهد و تمام وظایفی را که در این باب دارد به پایان سال دامی انجام نمیهای مختلف در این زمینه اقسرویس

وزارت ارتباطات  وی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه با اینترنت پرسرعت مخالف نیستیم، بلکه اشکال ما مربوط به عملکرد غیرقانونی و غلط وزارت ارتباطات است،

 .گیردها تنها پول بگیرد و مجوز دهد که در تمام دنیا این کار برخالف این رویه صورت میشرطخواهد بدون زحمت و تهیه پیش می

 

  

http://isna.ir/fa/news/93070201322/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/93070201322/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/hermes/isna1/isna1-93070201322.jpg
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 11:11 - 1333مهر  2چهارشنبه 

 لینک خبر | تسنیم: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 دهدمیتسنیم گزارش 

/تأکید بر 34در بودجه  ICT میلیارد تومانی فصل 371سقف اعتبار 

 اجرای شبکه ملی اطالعات

در حالی ابالغ  34خبرگزاری تسنیم: بخشنامه بودجه سال 

اطالعات از آن، در شد که سهم فصل ارتباطات و فناوری 

میلیون ریال  313.368ای نهایتا بخش اعتبارات هزینه

 .است

 34خبرگزاری تسنیم، تدوین الیحه بودجه سال  به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات

های کلی اقتصاد مقاومتی در حالی کلید خورد که قرار است رویکرد آن با توجه به ابالغ سیاست

 .رهبری و شناسایی شدن عوامل مؤثر در رکود تورمی، بر این موضوعات باشد توسط مقام معظم

های کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی کند که قرار است سیاستانداز توسعه کشور ورود میدولت یازدهم در حالی به تدوین سند مالی یازدهمین سال از اجرای سند چشم

 .های کوتاه و میان مدت آن باشدگرا و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامهزا و برونایرانی، رشد پویای درون-نگ اسالمیاز الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فره

جر به ای منهای خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجهسازی محیط اقتصاد کالن از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنشثبات

ای در جهت رونق وکار، استفاده مناسب از منابع بودجهبینی آینده اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی و کاهش موانع کسبتداوم رونده کاهنده تورم و افزایش پیش

های ها و برنامهکردهای این سند مالی است که سیاستهای بخش دولتی و حمایت از صادرات نیز بخشی از رویها، ایجاد زمینه الزم برای بازپرداخت بدهیگذاریسرمایه

 .های اجرایی ابالغ شده استاجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاه

امه پنجم به عنوان سال پایانی برن 34هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، آمده است که تهیه و تدوین بودجه سال  422در این بخشنامه که سقف اعتبارات برای آن 

های اجرایی باید های بهبود اقتصادی، تمامی دستگاهتوسعه مقارن شده با تهیه و تدوین الیحه برنامه ششم توسعه کشور؛ بر این اساس ضمن تأکید بر اجرای برنامه

های الزم ا هر چه بیشتر عملی سازد و همچنین زمینهای تدوین نمایند که تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه رها و برآوردهای کمی خود را به گونهها، خط مشیسیاست

 .برای شروع برنامه ششم توسعه را فراهم آورد

گذاری اولیه بسیار ناچیز در برابر سایر صنایع دارد شود و با بازدهی باالی خود، نیاز به سرمایهبا توجه به اینکه صنعت فناوری اطالعات منجر به اشتغالزایی کم هزینه می

 .را به خود اختصاص داده است 34ای سال های بودجهبندهای راهبردها و سیاستیکی از 

ای سال آخر برنامه پنجم توسعه در بخش اصالح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، منطقی نمودن اندازه دولت و کاهش تمرکز از های بودجهماده پنجم سیاست

گذاری، هدایت های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی )سیاستگری دستگاهیگیری کاهش تصدهای اداری و اجرایی با جهتحوزه

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/508033
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/508033
http://sahebkhabar.ir/hermes/tasnim/tasnim-508033.jpg
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برداری از شبکه ملی اطالعات )اینترنت ملی( در جهت حذف مراجعات قانون اساسی، به تکمیل و بهره 44های کلی اصل و نظارت( در چارچوب قانون اجرای سیاست

 .های اجرایی اشاره کرده استوری دستگاهبهرهحضوری و ارتقای 

 .ها اشاره کرده استهای فناوری اطالعات در این دستگاههای دولتی، به بهبود و بکارگیری نظاماین ماده در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی دستگاه

ونقل، تجارت الکترونیکی و افزایش ای، حملهای بانکی و بیمهایه از جمله همکاریهای الزم برای گسترش خدمات تجاری به ویژه با کشورهای همستوسعه زیرساخت

 .ترانزیت از جمله مواردی است که در بخش توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی به آن اشاره شده است

های پیشنهادی خود را با در نظر داشتن الیحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از کلفند تبصرههای اجرایی مهای این بخشنامه آمده است که دستگاهدر بخش تبصره

این  4ربط دستورالعمل موضوع پیوست شماره که در مراحل تصویب و بررسی قرار دارد و با توجه به مالحظات زیر تنظیم و در چارچوب فرم ذی "2"مقررات دولت 

 :یزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال دارندربخشنامه به معاونت برنامه

 در راستای تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده باشد. 

 های اجرایی این بخشنامه را در بر داشته باشدراهبردهای کالن و سیاست. 

 ای باشددارای ماهیت بودجه. 

 نباشدهای موجود در قوانین مادر پاسخگوی اجرای حکم پیشنهادی حکم. 

 ها و مقررات موجود نشودنامهها، آئینمنجر به اصالح قوانین، اساسنامه. 

 های اجرایی نباشدمتعرض اختیارات دولت و دستگاه. 

 آثار مالی ناشی از احکام، تعیین و در بودجه پیشنهادی دستگاه منعکس گردد ایجاد کننده تعهد و بار مالی برای دولت نباشد و. 

  وری از منابع باشدبرای افزایش بهرهدارای آثار مشخص. 

 دالیلی توجیهی دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت درج حکم در الیحه بودجه به همراه حکم پیشنهادی ارائه گردد. 

رد تومان برآورد شده که هزار میلیا 422ای از محل درآمدهای عمومی های سرمایهای و تملک داراییبراساس پیوست شماره یک این بخشنامه، سقف اعتبارات هزینه

 .هزار میلیارد تومان هم عمرانی است 233ای )جاری( و بیش از هزار میلیارد تومان آن هزینه 126بیش از 

ر نظر میلیون ریال د 3.187.333ای های سرمایهمیلیون ریال و برای بخش تملک دارایی 313.368ای برای فصل ارتباطات و فناوری اطالعات سقف اعتبارات هزینه

 .گرفته شده است

خود اقدام و حداکثر تا یک ماه  34های آن نسبت به تهیه بودجه سال های مندرج در این بخشنامه و پیوستهای اجرایی مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاستدستگاه

 .یاندریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمپس از تاریخ ابالغ این بخشنامه، به معاونت برنامه
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 11:22 - 1333مهر  1شنبه سه

 لینک خبر | روزنامه ایران: منبع

 گزارش: خبر نوع

 رسانی اطالع:  گیریجهت

 خبر

 واکنش واعظی به نامه اژه ای درباره شبکه های اجتماعی

ن فناوری اطالعات به نامه اخیر معاون اول قوه قضائیه به این وزارتخانه جهت حذف مصادیق مجرمانه از سامانه ارتباطی اینترنتی واکنش نشاوزیر ارتباطات و 

 شود حذف که داریم اعتقاد جدی طور به مجرمانه محتوای درباره: گفت کنیممی کار نیز اکنونهم و ایمکرده کار قطعاً رابطه این در ما اینکه بیان با واعظی محمود  داد.

 .یم، حرف دیگری استکن درست را کار این بخواهیم کردن مسدود با اینکه اما است درستی حرف این و

 باند کشور را براساسگذاری پهنهای قیمتکمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اصول و سیاست. گذاری پهن باند بررسی شدسیاست قیمت 

باند و ترافیک داخلی با هدف ایجاد توانمندی گذاری پهنهای قیمتنظرات و پیشنهادهای کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بررسی کرد. به گزارش ایران، سیاست

کنندگان یزبانی، تولیدکنندگان و تجمیعهای زیرساخت، انتقال داده، متر تمامی اجزای زنجیره محتوا و خدمات بومی از جمله شرکتبیشتر و تشویق در عرضه باکیفیت

ها پس از بررسی در جلسات متعدد و فشرده کارشناسی کمیسیون عالی تنظیم مقررات کنندگان پهنای باند مورد بررسی قرار گرفته است. این سیاستمحتوا و عرضه

زی ارائه خواهد شد. بنابراین گزارش، با تصویب نهایی این اصول و مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و برای تصویب نهایی در جلسه شورای عالی فضای مجا

اسناد باال ها، کسب و کارهای مرتبط با محتوا و خدمات بومی فضای مجازی در کشور تسهیل و رونق بیشتری خواهد یافت. گفتنی است؛ توسعه پهن باند در سیاست

ها در این ها و اصول کلی حاکم برآن برای دوری از واگرایی فعالیتمه پنجم توسعه است که سیاستدستی کشور از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برنا

 .شودهای مربوطه تدوین میحوزه، توسط معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به صورت منسجم و با توجه به تمامی ابعاد آن براساس نظرات دستگاه

 شودمیبرگزار  2114مهر، ایران کام  3

 ( در فضایی بالغ2114المللی رایانه و مخابرات )ایران کام نمایشگاه بین

المللی ایران یابد. به گزارش ایران، عباسعلی خاکسار مجری برگزاری نمایشگاه بینشرکت داخلی و خارجی این هفته گشایش می 141هزار مترمربع و با حضور  18بر  

 31شرکت داخلی و  111المللی ایران کام در مشهد پس از شش ماه فعالیت مدیران نمایشگاهی کشور، با حضور اه بیندر مشهد گفت: دومین نمایشگ 2114کام 

های المللی مشهد با محوریت دولت الکترونیک، هوشمندسازی مدارس و حضور فعال شرکتنمایندگی خارجی از سوم تا هفتم مهر ماه امسال در محل نمایشگاه بین

های اداری، هشتمین نمایشگاه المللی رایانه، تجارت و بانکداری الکترونیک، اینترنت و ماشینشود. گفتنی است، هفدهمین نمایشگاه بینبرگزار می ینترنتپردازی اداده

 .شودللی مشهد برگزار میالماز سوم تا هفتم مهر ماه امسال در محل نمایشگاه بین IranCom 2014 رسانیالمللی مخابرات، تجهیزات مخابراتی و اطالعبین

  

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/5751/19/30945/0
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/5751/19/30945/0
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های پایگاه و هاها و خبرگزاریهای روزنامهفهرست عناوین تمامی گزارش

 خبری

 تاریخ منبع عنوان

 20T13:44:14Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد قضاییهمشروح نشست خبری سخنگوی قوه

 20T12:03:00Z-10-2014 فارس اسالمی جدید نامه، ابزار و محیط سه دلیل اجرا نشدن قانون مجازاتعدم وجود آیین

 20T11:31:10Z-10-2014 افکارنیوز میلیونی یک معاون وزیر 211افشای راز پرداخت رشوه 

 20T11:28:35Z-10-2014 واحد مرکزی خبر درپی مسدودکردن شبکه های اجتماعی نیستیم

 20T11:10:00Z-10-2014 فردا در دیوانعالی کشور است ها در اصفهان/پرونده ضارب شهید خلیلیای به اسیدپاشیواکنش اژه

 20T10:11:00Z-10-2014 تسنیم تواند با این عنوان فعالیت کندانجمن صنفی اگر منحل شده باشد دیگر نمی

 20T08:23:00Z-10-2014 تسنیم ارتباطات ثابت و سیار سریعا باید همگرا شود/تدوین طرح نامبرینگ جدید

 20T07:47:00Z-10-2014 مهر فناوری اطالعات در شورایعالی فضای مجازیادغام شورایعالی 

 20T07:16:42Z-10-2014 ایتنا مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس شود

 20T06:58:43Z-10-2014 ایتنا تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 20T05:59:00Z-10-2014 تسنیم و فضای مجازی رأی آورد شورای عالی آی تی 2کلیات ادغام 

 19T20:30:00Z-10-2014 روزنامه راه مردم سیاست یک بام و دو هوای ارسال اینترنتی ویدئو

 19T20:30:00Z-10-2014 روزنامه جمهوری اسالمی های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 19T20:30:00Z-10-2014 آناالیزتیآی ماجرای توقف جلسات یک شورا

 19T20:24:14Z-10-2014 ایرنا موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس با ادغام شورای فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 19T18:37:14Z-10-2014 ایرنا تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 19T17:35:00Z-10-2014 ایرنا دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی افزایش پذیرش مقطع

 19T16:53:05Z-10-2014 ایسنا تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 19T16:16:00Z-10-2014 نما مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس می شود

 19T15:41:33Z-10-2014 338 سیس شودمرکز ملی امنیت سایبری تأ

 19T15:04:26Z-10-2014 خبرگزاری خانه ملت بررسی چرایی افزایش بدون ضابطه ظرفیت پذیرش مقطع دکتری

 19T14:28:00Z-10-2014 فارس تصویب کلیات طرح ادغام شورای فناوری اطالعات و فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلس

 19T13:54:13Z-10-2014 خبرگزاری خانه ملت شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازیتصویب کلیات طرح ادغام 

 19T13:51:00Z-10-2014 فارس عالی فضای مجازی منتقل شدتمامی اختیارات و وظایف شورای فناوری اطالعات به شورای

 19T13:29:53Z-10-2014 مشرق مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس می شود

 19T13:29:08Z-10-2014 تریبون مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس شود

 19T12:22:57Z-10-2014 آناالیزتیآی درصد جرایم مجازی کشور فرا ملی است 41

 19T10:03:00Z-10-2014 شبستان درصد جرائم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد 41بیش از 

 19T06:59:00Z-10-2014 شبستان شورایعالی فضای مجازی داشتتاثیری که نقل قول رهبری بر جلسه 

 19T06:37:13Z-10-2014 ایتنا سیاست یک بام و دو هوای ارسال اینترنتی ویدئو

 19T05:57:00Z-10-2014 فارس درصد جرائم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد 41بیش از 

 18T21:26:08Z-10-2014 ایسنا سیاست یک بام و دو هوای ارسال اینترنتی ویدئو

 18T20:30:00Z-10-2014 آناالیزتیآی مکاتبه رایگان مسووالن با یکدیگر

 18T20:30:00Z-10-2014 آناالیزتیآی را منحل کرد ITکمیسیون صنایع، شورای عالی 

 18T20:30:00Z-10-2014 آناالیزتیآی مرکز ملی امنیت سایبری تأسیس شود

 18T19:33:41Z-10-2014 338 در یک معاونت مهم وزارت ارشاد تا خبرها از مرد پنهان روحانی 88بازداشتی فتنهاز فعالیت 

 18T16:01:00Z-10-2014 ایرنا درصد جرایم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد 41بیش از

 18T14:10:23Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه آیا شورای عالی فضای مجازی فیلتر شده است؟

 18T13:35:35Z-10-2014 برنا درصد جرایم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد 41بیش از 

 18T13:25:00Z-10-2014 موج پنهان ماندن هویت، اصلی ترین چالش در فضای مجازی
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 18T11:33:00Z-10-2014 حوزه دولت زیر ساخت های اینترنت ملی را فراهم کند

 18T11:20:00Z-10-2014 رسا سرگشاده بسیج طالب و روحانیون قم به وزیر ارتباطاتنامه 

 18T10:00:00Z-10-2014 فارس ای واگذار شودآینده فضای مجازی کشور نباید به اراده اربابان صهیونیست رسانه

 18T07:37:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر تعویق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 18T07:22:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازیتعویق در 

 18T07:12:04Z-10-2014 جهان های اینترنتیشرکتهای بازنگری پروانهبایسته

 18T06:25:00Z-10-2014 نیوزجنوب وزیر در خانه ملت 12ترافیک 

خودکشی »های آن، ندارد؟/ اینترنت نسل جدید بدون درنظر گرفتن آسیبوجود « شبکه ملی اطالعات»ای برای اجرای چرا اراده

 18T06:23:37Z-10-2014 رجا است« فرهنگی

 18T06:20:39Z-10-2014 ایتنا شود؟های اجتماعی کی مشخص میبودن یا نبودن؛ تکلیف شبکه

 18T06:02:00Z-10-2014 شبستان بررسی طرح تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن جامعه کارگری

 18T05:44:00Z-10-2014 شبستان هاشمی: از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادم/اساسنامه روزنامه حزب تصویب شد

 18T05:39:00Z-10-2014 ایکنا های قرآن و عترت جامعه کارگریجلسه کارگروه تشکیل شورای هماهنگی فعالیت

 18T05:24:53Z-10-2014 ایسنا های اینترنتیشرکتباید و نبایدهای بازنگری پروانه 

 18T05:05:00Z-10-2014 شبستان رودبررسی احکام ثابت قوانین بودجه سنواتی/وزیر دفاع به کمیسیون امنیت ملی می

 18T01:57:00Z-10-2014 موج های اجتماعی با توانایی مدیریت داخلی ساخته شودشبکه

 17T20:30:00Z-10-2014 فرهیختگانروزنامه  اخبار کوتاه

 17T20:30:00Z-10-2014 روزنامه شرق خبر

 17T20:30:00Z-10-2014 دی 3نامه هفته سایه روشن سیاست

 17T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان جلسه شورا تشکیل نشده به تعویق افتاد

 17T16:28:06Z-10-2014 فیلمبانی های اجتماعی یک واقعیتندشبکه

 17T13:57:29Z-10-2014 آناالیزتیآی های اجتماعی سالحی در دست دشمن هستندشبکه

 17T13:24:02Z-10-2014 آناالیزتیآی لغو جلسه شورای عالی فضای مجازی

 17T12:02:52Z-10-2014 خبرگزاری خانه ملت مند روستایی از آب شربدستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس/بررسی طرح افزایش جمعیت بهره

 17T10:34:35Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 17T10:14:44Z-10-2014 ایرنا وزیر در راه مجلس؛ آغاز بررسی الیحه خروج از رکود در مجلس 12

 17T09:35:01Z-10-2014 افکارنیوز وزیر در راه مجلس 12

 17T09:30:00Z-10-2014 میزان شورای عالی فضای مجازیتعلیق ناگهانی جلسه 

 17T09:23:00Z-10-2014 فردا وزیر در راه مجلس 12

 17T08:51:20Z-10-2014 همشهری آنالین تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 17T08:51:03Z-10-2014 مشرق تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 17T08:49:26Z-10-2014 شفاف مجازیتعلیق جلسه شورای عالی فضای 

 17T08:33:00Z-10-2014 افکارنیوز جلسه شورایعالی فضای مجازی تعلیق شد

 17T08:28:00Z-10-2014 فارس عالی فضای مجازیتواند دارای پیوست فرهنگی باشد/لزوم بررسی دقیق توسط شوراینسل سوم تلفن همراه نمی

 17T08:22:00Z-10-2014 جهان ماهه 4رغم تأخیر  لغو جلسه شورای عالی فضای مجازی به

 17T08:07:09Z-10-2014 ایسنا شودمشکالت وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش بررسی می

 17T07:50:51Z-10-2014 خبرگزاری خانه ملت های اجتماعی یک واقعیتندشبکه

 17T07:42:55Z-10-2014 برنا یابدهای تخصصی حضور میوزیر در کمیسیون 12هفته آینده 

 17T07:38:18Z-10-2014 ایسنا وزرای کار، نفت، صنعت و ارتباطات به کمیسیون صنایع می روند

 17T07:35:28Z-10-2014 ایسنا بررسی عملکرد رئیس سازمان سینمایی ارشاد در کمیسیون فرهنگی مجلس

 17T07:34:56Z-10-2014 مشرق وزیر در راه مجلس 12

 17T07:31:41Z-10-2014 ایسنا های اجتماعی یک واقعیتندشبکهپژمانفر: 

 17T07:27:00Z-10-2014 تسنیم ماه گذشت 4تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی از 

 17T07:24:00Z-10-2014 مثلث شود؟های اجتماعی کی مشخص میبودن یا نبودن؛ تکلیف شبکه

 17T07:05:00Z-10-2014 آفتاب وزیر در راه مجلس 12

 17T07:00:07Z-10-2014 نیوزصراط وزیر در راه مجلس 12

 17T06:42:00Z-10-2014 تسنیم سوال 16اهلل آملی/ پاسخ زنگنه به ها با آیتایحضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت/ جلسه مشترک بودجه
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 17T06:30:00Z-10-2014 ایکنا ایجاد درگاه قرآنی منوط به ایجاد شبکه ملی اطالعات است

 17T06:09:00Z-10-2014 فارس تعلیق برگزاری جلسه نوزدهم شورایعالی فضای مجازی

 16T22:11:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو 3Gمند شدن استفاده کودکان از خدمات افزارها/ ضابطهبرداری نرمتا حل مشکل کپی "وایبر"ایرانی  از قالبی بودن جایگزین

 16T20:34:55Z-10-2014 ایسنا شود؟های اجتماعی کی مشخص مینبودن؛ تکلیف شبکه بودن یا

 16T20:30:00Z-10-2014 روزآنالین تعلیق جلسه شورای عالی فضای مجازی

 16T20:05:47Z-10-2014 دیگربان جلسه شورای عالی فضای مجازی تعلیق شد

 16T19:36:19Z-10-2014 جماران رویکرد حوزه نسبت به شبکه های اجتماعی

 16T16:40:43Z-10-2014 عصر ایران های اجتماعیرویکرد حوزه نسبت به شبکه

 16T16:35:18Z-10-2014 ایرنا وزیر در کمیسیون ها12ترافیک وزرا در بهارستان/

 16T16:22:00Z-10-2014 ایرنا حوزه با فناوری اطالعات و ارتباطات مخالف نیست

 16T14:52:00Z-10-2014 افکارنیوز عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهوربرگزاری جلسه شورای 

 16T14:42:00Z-10-2014 رسا حوزه مخالف بی تدبیری و بی مدیریتی در فضای مجازی است

 16T14:39:00Z-10-2014 شفقنا شودای در ایران با پیام نوام چامسکی افتتاح مینخستین کنفرانس سواد رسانه

 16T14:17:50Z-10-2014 جوان وزیر دفاع در کمیسیون امنیتحضور 

 16T14:17:00Z-10-2014 نما تعلیق برگزاری جلسه نوزدهم شورای عالی فضای مجازی

 16T14:10:35Z-10-2014 جوان زمان جلسه شورایعالی فضای مجازی

 16T13:56:14Z-10-2014 ایسنا برگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تعویق افتاد

 16T13:51:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو تعلیق برگزاری جلسه نوزدهم شورای عالی فضای مجازی

 16T13:23:00Z-10-2014 ایرنا حوزه علمیه با فناوری اطالعات و ارتباطات مخالف نیست

 16T12:43:15Z-10-2014 فردا حضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت

 16T12:22:11Z-10-2014 ایرنا نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رییس جمهوریبرگزاری 

 16T11:47:00Z-10-2014 میزان بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 16T11:25:00Z-10-2014 تسنیم سوال 16آملی/ پاسخ زنگنه به اهلل ها با آیتایحضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت/ جلسه مشترک بودجه

 16T11:18:00Z-10-2014 میزان تشکیل نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور

 16T11:11:00Z-10-2014 تسنیم کندهای مستجهن، اینترنت را پاکسازی میها و شبکهفیلترینگ سایت

 16T11:04:00Z-10-2014 اعتدال آخرین روزهای وایبر ؟؛شما نظر بدهید

 16T10:43:58Z-10-2014 جماران نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

 16T10:35:38Z-10-2014 افکارنیوز مجازی تکان خوردفضایعالیباالخره شورای

 16T10:05:22Z-10-2014 الف آخرین روزهای وایبر؟

 16T09:59:37Z-10-2014 ایسنا تشکیل شورای عالی فضای مجازی اعالم شدزمان 

 16T09:35:05Z-10-2014 آفتاب جمهوریبرگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رییس

 16T09:34:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو طرح در انتظار تصویب 31عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور/ برگزاری نوزدهمین جلسه شورای

 16T09:28:23Z-10-2014 برنا شودنوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور برگزار می

 16T09:05:13Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی

 16T08:56:00Z-10-2014 فردا شورایعالی فضای مجازی باحضور روحانیجلسه 

 16T08:19:05Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور روحانی

 16T08:11:00Z-10-2014 شفاف کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 16T08:10:47Z-10-2014 جهان شود؟!رگزار میعالی فضای مجازی باالخره بجلسه شورای

 16T08:06:00Z-10-2014 پارسینه کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 16T07:59:00Z-10-2014 مهر نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

 16T07:59:00Z-10-2014 فارس شورای عالی فضای مجازیبررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در 

 16T07:53:16Z-10-2014 مشرق شودنوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی شنبه برگزار می

 16T07:51:00Z-10-2014 تسنیم طرح در انتظار تصویب 31شود/نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی شنبه برگزار می

 16T07:47:27Z-10-2014 نیوزصراط کندشورای فضای مجازی را برگزار میروحانی باالخره 

 16T07:12:00Z-10-2014 فارس برگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور

 16T06:35:02Z-10-2014 338 ی وابستگی پهنای باند اینترنت صورت نمی گیردپیشرفت با توسعه

 16T06:32:45Z-10-2014 عصر ایران کشد؟های آخر را میایران نفسوایبر در 
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 16T05:32:00Z-10-2014 جم آنالینجام اظهارات واعظی درباره جلسات شورای عالی فضای مجازی

 15T21:05:52Z-10-2014 همشهری آنالین آخرین روزهای وایبر ؟

 15T20:30:00Z-10-2014 دیگربان شودجلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار می

 15T20:30:00Z-10-2014 روزنامه هدف و اقتصاد کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 15T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران افزایش پهنای باند، پله اول توسعه جامعه

 15T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران خبر

 15T20:30:00Z-10-2014 روزنامه فرهیختگان استواعظی: روحانی منتظر دستورالعمل مدنظرش 

 15T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران از تحول در فیلترینگ تا رتبه پانزدهم در فضای مجازی

 15T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان اخبارکوتاه داخلی

 15T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان وزیر: رئیس جمهور همچنان منتظردستور جلسه شورا ست

 15T18:14:54Z-10-2014 جوان ماه تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی 4

 15T18:09:03Z-10-2014 جهان کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 15T14:10:44Z-10-2014 الف کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 15T12:34:32Z-10-2014 جهان دولت خود را عقل کل نمی داند

 15T12:28:01Z-10-2014 جماران نفر است 6111دولت خود را عقل کُل نمی داند/ تعداد خبرنگاران در کشور کمتر از 

 15T12:14:59Z-10-2014 تریبون ارتباطاتاشتغال،موضوع مکاتبه مجلس با وزارت

 15T12:10:00Z-10-2014 مهر ه ملی اطالعاتاعمال سیاستهای شورایعالی فضای مجازی در پیاده سازی شبک

 15T12:05:01Z-10-2014 رجا نامه مدرسه معصومیه )س( به وزیر ارتباطات

 15T10:47:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو صندلی خالی تدبیر

 15T10:44:22Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه تشکیل شورای پارلمانی وزارت به منظور تعامل بیشتر با مجلس شورای اسالمی

 15T10:30:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو شورای پارلمانی وزارت ارتباطات تشکیل شد

 15T10:27:00Z-10-2014 موج ، دولت الکترونیک استICTابزار استانداردسازی فعالیت های حوزه 

 15T09:43:00Z-10-2014 اعتدال فضای مجازی منتظر دستوالعمل رئیس جمهور

 15T09:32:30Z-10-2014 جهان مجازی منتظر دستوالعمل روحانی فضای

 15T09:16:00Z-10-2014 آفتاب فضای مجازی منتظر دستوالعمل رئیس جمهور

 15T09:07:00Z-10-2014 نیوزبولتن پاسخ وزیر ارتباطات به دادستان کل کشور

 15T09:03:06Z-10-2014 نیوزبولتن پاسخ وزیر ارتباطات به دادستان کل کشور

 15T08:55:00Z-10-2014 شفقنا «های ورزشینقد، تحلیل و بررسی رسانه»ی ی شفقنا رسانه دربارهگزارشی از پرونده

 15T08:51:47Z-10-2014 ایتنا کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 15T08:31:57Z-10-2014 خبرآنالین عمل شورای عالی فضای مجازی استپاسخ وزیر ارتباطات به دادستان کل کشور: رئیس جمهور منتظر دستورال

 15T08:25:13Z-10-2014 جماران رئیس جمهور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی منتظر دستوالعمل مورد نظرش است

 15T08:25:11Z-10-2014 مشرق ماه تأخیر در برگزاری جلسه یک شورای راهبردی 4

 15T08:21:39Z-10-2014 فرارو کشد؟های آخر را مینفسوایبر در ایران 

 15T08:17:44Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد مجازی منتظر دستوالعمل روحانیفضایعالیشورای

 15T08:15:46Z-10-2014 ایران امروز کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 15T08:06:00Z-10-2014 موج مجلس تشکیل می شودشورای پارلمانی وزارت به منظور تعامل بیشتر با 

 15T08:01:00Z-10-2014 مثلث گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

 15T08:01:00Z-10-2014 تسنیم شورای پارلمانی وزارت ارتباطات تشکیل شد

 15T07:59:00Z-10-2014 تابناک فضای مجازی منتظر دستوالعمل رئیس جمهور

 15T07:46:00Z-10-2014 مشرق تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازیعلت عدم 

گانه در پیشبرد اهداف شورا/ مجموعه های موازی  3حال و روز ناخوش این روزهای شورای عالی فضای مجازی/وظایف قوای 

 15T07:44:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو دولتی با شورا جمع آوری می شوند؟

 15T07:33:00Z-10-2014 مهر شورای عالی فضای مجازی منتظر دستوالعمل مورد نظر استروحانی برای تشکیل 

 15T06:57:00Z-10-2014 338 صندلی خالی تدبیر

 15T06:54:00Z-10-2014 فارس هاروز اطالعاتی امنیتی روزنامه

 15T06:49:39Z-10-2014 جهان کند؟ماه تأخیر در برگزاری جلسه یک شورای راهبردی/ چرا دولت غفلت می 4

 15T05:50:00Z-10-2014 الف بهانه های تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی
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 15T05:27:00Z-10-2014 جم آنالینجام آغاز جنگ نفتی عربستان علیه ایران

 15T05:26:00Z-10-2014 مهر رئیس جمهور هستیمماه تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی/ واعظی: منتظر دستورالعمل مورد نظر  4

 15T05:25:00Z-10-2014 جم آنالینجام جای خالی فرهنگ

 15T05:23:00Z-10-2014 جم آنالینجام اهلل مکارم: کسی به ایشان حمله نکرده استدفتر آیت

 15T04:42:45Z-10-2014 338 گزیده سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

 15T04:40:00Z-10-2014 ایرنا صندلی خالی تدبیر

 15T02:59:00Z-10-2014 تابناک صندلی خالی تدبیر در جنگ سایبری

 15T01:52:21Z-10-2014 نیوزپرسایران کشد؟های آخر را می  وایبر در ایران نفس

 15T00:20:00Z-10-2014 فارس صندلی خالی تدبیر

 14T23:30:00Z-10-2014 تسنیم صندلی خالی تدبیر

 14T23:10:23Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه صندلی خالی تدبیر/خطر توقف اقتصاد مقاومتی در ایستگاه ابالغ سیاست ها

 14T22:15:00Z-10-2014 شفاف رشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون تلفن همراه

 14T20:51:00Z-10-2014 موج صندلی خالی تدبیر

 14T20:47:00Z-10-2014 فارس نمایندگان مجلس با وزارت ارتباطاتاشتغال، بیشترین موضوع مکاتبات 

 14T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران خبر

 14T20:30:00Z-10-2014 روزنامه فرهیختگان تکلیف کندمانده تعیینرئیسی: دولت در مهلت باقی

 14T20:30:00Z-10-2014 روزنامه آرمان کوتــاه

 14T20:30:00Z-10-2014 روزنامه هدف و اقتصاد شودهای اجتماعی اقدام نکند دستگاه قضا وارد عمل میشبکهاگر دولت نسبت به کنترل 

 14T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان دولت در مهلت باقی مانده شبکه های اجتماعی را تعیین تکلیف کند

 14T20:30:00Z-10-2014 آناالیزتیآی قطب جهانی ارتباطات و فرصت یگانه ایران

 14T20:29:00Z-10-2014 جماران وایبر در ایران نفس های آخر را می کشد؟

 14T19:32:02Z-10-2014 دیگربان قضائیه و دولت روحانی باال گرفت تنش میان قوه

 14T19:03:13Z-10-2014 بهار کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 14T18:37:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو میلیون پورت پرسرعت 18اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی/ لزوم راه اندازی همراه بر  3ارائه خدمات نسل 

 14T18:26:00Z-10-2014 روزنامه کیهان صندلی خالی تدبیر )یادداشت روز(

 14T17:31:03Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه می شود!! رومینگ ملی موبایل در کُما/ دراپ باکس هک شد، سرقت اطالعات صدها کاربر/ لنوو دزد

 14T16:44:32Z-10-2014 ایرنا دولت نسبت به اجرا و گسترش دولت الکترونیک مصمم است

 14T16:00:00Z-10-2014 آفتاب کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 14T15:12:00Z-10-2014 شفاف کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 14T14:43:00Z-10-2014 تابناک کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 14T14:38:39Z-10-2014 ایسنا کشد؟های آخر را میوایبر در ایران نفس

 14T13:57:55Z-10-2014 خبرآنالین ایمدادستان کل کشور: چندین بار خواستار برگزاری شورایعالی فضای مجازی شده

 14T13:52:57Z-10-2014 آناالیزتیآی خواهدگیگابیت پهنای باند می 611هزار و  3شبکه ملی اطالعات 

 14T13:18:00Z-10-2014 میزان رئیس جمهور باید جلسات شورای عالی فضای مجازی را برگزار کند/ ما چندین بار درخواست داده ایم

 14T13:08:00Z-10-2014 فارس اساس الزامات شورای عالی فضای مجازی ارائه شدهمراه بر  3خدمات نسل 

 14T13:03:21Z-10-2014 ایسنا رییس شورای عالی فضای مجازی باید جلسات این شورا را تشکیل دهد

 14T12:56:00Z-10-2014 ایلنا ایمچندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی را داشته

 14T12:50:00Z-10-2014 میزان جمهور باید جلسات شورای عالی فضای مجازی را برگزار کند/ ما چندین بار درخواست داده ایم رئیس

 14T12:48:46Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه ایمچندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده

 14T12:30:00Z-10-2014 فارس ایمفضای مجازی شدهچندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی 

 14T12:00:00Z-10-2014 رسا فقیهاهلل علوی گرگانی: برای وحدت و رهبری جامعه هیچ راهی نداریم اال قبول والیتآیت

 14T11:05:00Z-10-2014 تسنیم اندازی تلویزیون اینترنتیهای راهپیچ و خم

 14T10:55:30Z-10-2014 ایسنا احیا شود مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات باید

 14T10:29:11Z-10-2014 ایتنا های دستورجلسه شورای عالی فضای مجازیحاشیه

 14T10:13:14Z-10-2014 ایتنا اندازی تلویزیون اینترنتیهای راهپیچ و خم

 14T09:39:44Z-10-2014 فیلمبانی شودمی های اجتماعی اقدام نکند، دستگاه قضا وارد عملدادستان کل:دولت نسبت به کنترل شبکه

 14T09:17:05Z-10-2014 آفتاب شودهای اجتماعی اقدام نکند، دستگاه قضا وارد عمل میدادستان کل: اگر دولت نسبت به کنترل شبکه
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 14T08:49:00Z-10-2014 تسنیم های اینترنتی را ندارندوکار شرکتغیرمتخصصین اجازه دخالت در کسب

 14T08:47:00Z-10-2014 جهان خمینی درباره خبرگان/ عاقبت کسی که پیشانی هاشمی را بوسیدنژادبه سیدحسناحمدیتوصیه 

 14T08:39:29Z-10-2014 تریبون نوبخت از صدا و سیما« انیمیشنی»انتقاد 

 14T08:35:00Z-10-2014 جرس شودمیهای اجتماعی اقدام نکند، دستگاه قضا وارد عمل دادستان کل: اگر دولت نسبت به کنترل شبکه

 14T08:25:55Z-10-2014 خبرآنالین توان در ایران تلویزیون اینترنتی راه انداخت؟چطور می

 14T08:21:53Z-10-2014 ایتنا دهیماجازه دخالت در امور صنفی خود را به هیچ فرد غیرمسئول و خارج این حوزه نمی

 14T08:21:00Z-10-2014 عصر ایران شودهای اجتماعی اقدام نکند، دستگاه قضا وارد عمل میشبکه دادستان کل: اگر دولت نسبت به کنترل

 14T07:57:07Z-10-2014 338 اعالم شروط دریافت پروانه تلوزیون اینترنتی

 14T07:55:12Z-10-2014 مشرق "اشغال سایبری"تداوم بی توجهی آقای وزیر به نفوذ طرح 

 14T07:55:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو ایرانی!جیب سوراخ سایبر 

 14T07:49:10Z-10-2014 همشهری آنالین مهر 22های سرمقاله روزنامه

 14T07:25:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو هاعلت مهم عدم حضور مسئولین در دانشگاه "مصلحت سنجی غیر ضرور"جنس دانشجو پرسشگری است/ 

 14T07:17:00Z-10-2014 اعتدال جیب سوراخ سایبر ایرانی!

 14T06:35:00Z-10-2014 مثلث گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه شنبه

 14T06:33:39Z-10-2014 338 تعیین پیش شرط برای عمل به حکم رهبرانقالب!

 14T06:28:00Z-10-2014 فارس ها در راه ویننوبخت از صدا و سیما/ دیپلمات« انیمیشنی»انتقاد 

 14T06:12:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو اشغال سایبری ایران!/ تعیین پیش شرط برای عمل به حکم رهبر انقالب!

 14T06:02:00Z-10-2014 جوان اعالم شروط دریافت پروانه تلوزیون اینترنتی

 14T05:54:00Z-10-2014 فردا اعالم شروط دریافت پروانه تلوزیون اینترنتی

 14T05:52:00Z-10-2014 تابناک ایرانی!جیب سوراخ سایبر 

 14T05:34:44Z-10-2014 عصر ایران های امروزهای روزنامهبرگزیده سرمقاله

 14T05:33:00Z-10-2014 فارس های ایرانی!«ستاره 3» 

 14T05:32:08Z-10-2014 افکارنیوز دار آقای وزیر!های ایرانی و غفلت ادامهستاره 3

 14T05:30:00Z-10-2014 مهر باند مورد نیاز برای شبکه ملی اطالعات را اعالم کردمخابرات میزان پهنای 

 14T05:25:36Z-10-2014 ایسنا اندازی تلویزیون اینترنتیهای راهپیچ و خم

 14T05:02:00Z-10-2014 338 های سه شنبهگزیده سرمقاله روزنامه

 14T04:51:00Z-10-2014 جم آنالینجام ستاره های ایرانی! 3

 14T04:47:17Z-10-2014 عصر ایران رشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون تلفن همراه

 14T04:28:29Z-10-2014 جهان دار آقای وزیر!های ایرانی و غفلت ادامهستاره 3

 14T04:01:00Z-10-2014 تسنیم های ایرانی!«ستاره 3

 13T21:48:00Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه وین محور اتّحاد؛ عامل اختالف/ دورنمای مذاکرات

 13T20:30:00Z-10-2014 روزنامه هدف و اقتصاد گیگابایت پهنای باندبرای اجرای شبکه ملی اطالعات 3621مخابرات نیازمند 

 13T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران خبر

 13T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان دبیرخانه شورا وزارت ارتباطات را عامل تاخیرجلسه معرفی کرد

 13T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان دبیرخانه شورا وزارت ارتباطات را عامل تاخیرجلسه معرفی کرد

 13T20:30:00Z-10-2014 روزنامه وطن امروز های ایرانی!«ستاره 3» 

 13T20:30:00Z-10-2014 روزنامه تفاهم 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه پهنای باندی 

 13T20:30:00Z-10-2014 روزنامه وطن امروز های ایرانی!«ستاره 3» 

 13T20:30:00Z-10-2014 رادیو فردا مرگ تدریجی مردم و تولد کودکان معلول در کنار صنایع اراک

 13T17:57:11Z-10-2014 روزنامه کیهان جیب سوراخ سایبر ایرانی! )یادداشت روز(

 13T16:20:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو 37گیگابایتی تا پایان سال  3621باند  عرضه پهنای

 13T11:18:10Z-10-2014 نیوزبولتن شودتجارت دیتاسنترداری در ایران طالیی می

 13T08:00:00Z-10-2014 تسنیم شودالکترونیک می 34ارائه خدمات در استان مرکزی تا پایان سال 

 13T07:44:59Z-10-2014 ایسنا شورای عالی فضای مجازی های دستورجلسهحاشیه

 13T07:21:00Z-10-2014 تسنیم شودکسب و کارهای نوپای حوزه فناوری در سراسر کشور حمایت می

 13T07:00:00Z-10-2014 فارس شودتجارت دیتاسنترداری در ایران طالیی می

 13T05:32:22Z-10-2014 آفتاب 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه پهنای باند 
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 13T04:57:00Z-10-2014 فارس 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه پهنای باندی 

 12T18:46:00Z-10-2014 افکارنیوز زمان تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی اعالم نشده است

 12T15:34:18Z-10-2014 آناالیزتیآی شورای عالی فضای مجازی منتظر رییس جمهور است

 12T15:08:12Z-10-2014 شفاف واکنش شورای عالی فضای مجازی به اظهارات وزیر

 12T13:44:00Z-10-2014 جهان زمان تشکیل شورای فضای مجازی اعالم نشد

 12T13:15:18Z-10-2014 نیوزصراط واکنش شورای عالی فضای مجازی به اظهارات وزیر

 12T12:30:00Z-10-2014 تابناک مجازی به اظهارات وزیرواکنش شورای عالی فضای 

 12T12:12:11Z-10-2014 مشرق واکنش دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی به اظهارات وزیر ارتباطات

 12T12:00:00Z-10-2014 موج در اصفهان 37گیگابایتی تا پایان سال  3621عرضه پهنای باندی 

 12T11:33:00Z-10-2014 فردا واعظیاظهاراتبهمجازیفضایشورایعالیواکنش

 12T11:25:42Z-10-2014 الف واکنش مرکز ملی فضای مجازی به صحبت وزیر ارتباطات

 12T11:06:00Z-10-2014 میزان وزارت ارتباطات زمان تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی اعالم نکرده است

 12T10:55:00Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه 37سال گیگابایتی تا پایان  3621عرضه ی پهنای باندی 

 12T10:38:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو زمان تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی اعالم نشده است

 12T10:35:00Z-10-2014 تسنیم وزارت ارتباطات مسئول تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است

 12T10:11:00Z-10-2014 فارس شورای عالی فضای مجازی اعالم نشده استزمان تشکیل جلسه 

 12T08:05:00Z-10-2014 تسنیم گیگابایت پهنای باند است 3621مخابرات نیازمند 

 12T06:30:00Z-10-2014 مثلث ها؟!/نژادیهای یکشنبه/وحدت اصولگرایان با احمدیتیترهای نخست روزنامه

 12T06:28:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو رایتل 4Gاندازی فناوری انتظار پیوست فرهنگی/ زمان راهتماس تصویری رایتل در 

 12T06:22:25Z-10-2014 ایتنا رشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون تلفن همراه

 12T06:08:00Z-10-2014 تسنیم درصد است 33سهم صنعت در اشتغال کشور بیش از 

 12T06:00:13Z-10-2014 ایسنا تلفن همراه رشد ضریب نفوذ اینترنت مدیون

 12T05:49:45Z-10-2014 ایسنا های یکشنبهتیترهای نخست روزنامه

 12T04:59:00Z-10-2014 ایکنا تبانی برای سقوط کوبانی

 11T20:30:00Z-10-2014 روزنامه هدف و اقتصاد شودتولید برنامه موبایل حمایت می

 11T20:30:00Z-10-2014 روزنامه وطن امروز سرخط خبر

 11T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان دلیل رئیس جمهور برای عدم تشکیل جلسه شورای فضای مجازی

 11T20:30:00Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد تقسیم کار شبکه ملی اطالعات انجام شد

 11T20:30:00Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد ICTاندازی گمرک تخصصی کاالیراه

 11T18:02:35Z-10-2014 338 انتصابات جدید در وزارت اقتصاد

 11T18:00:01Z-10-2014 پارسینه روایت حبیبی از آخرین مواضع عسگراوالدی

 11T17:07:52Z-10-2014 روزنامه کیهان کیفیت به کشوراعتراض وزیر ارتباطات به واردات کاالهای بی

 11T16:32:00Z-10-2014 موج معرفی شدند "توسعه خدمات الکترونیکی"اعضای کارگروه 

 11T15:35:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع

 11T14:08:34Z-10-2014 بهار ضررندهای موبایل بیوزیر ارتباطات:دکل

 11T14:03:52Z-10-2014 آناالیزتیآی از شبکه ملی اطالعات ITگزارش سازمان 

 11T14:00:53Z-10-2014 آناالیزتیآی رییس جمهور خواستار تغییر دستور جلسه شورای مجازی است

 11T13:42:07Z-10-2014 ایرنا راه اندازی گمرک تخصصی برای ورود کاالهای الکترونیکی

 11T12:27:00Z-10-2014 اعتدال در برخی شوراهاابالغ قانون لغو عضویت نمایندگان 

 11T11:52:05Z-10-2014 ایتنا جای خالی محتوای مناسب در فضای مجازی

 11T11:49:00Z-10-2014 موج نسبت به تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در ارتباط با شبکه ملی اطالعات اهتمام داریم

 11T11:48:02Z-10-2014 ایرنا وحدت نکنیم  شکست می خوریم

 11T11:40:01Z-10-2014 الف دلیل تاخیر جلسه شورایعالی فضای مجازی

 11T11:37:14Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه / افزایش سرعت اینترنت بین الملل با راه اندازی شبکه ملی اطالعاتICTراه اندازی گمرک تخصصی کاالی 

 11T11:22:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو موبایل/ تقسیم کار شبکه ملی اطالعات انجام شدهای بومی حمایت از اپلیکیشن

 11T11:09:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو های مخابراتی صحیح نیستدرصد دکل 31همراه/ اخطار های تلفنرصد دائمی تشعشعات دکل

 11T10:33:16Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد دلیل تاخیر جلسه شورایعالی فضای مجازی
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 11T10:33:16Z-10-2014 مشرق دلیل تاخیر جلسه شورایعالی فضای مجازی

 11T10:30:00Z-10-2014 میزان / پهنای باند بین المللی تغییری نکرده استICTلزوم راه اندازی گمرک تخصصی 

 11T10:25:00Z-10-2014 فردا دلیل تاخیر جلسه شورایعالی فضای مجازی

 11T10:03:00Z-10-2014 تسنیم پرده تاخیر جلسه شورای عالی فضای مجازی/وزیر ارتباطات:رئیس جمهور خواستار تغییر دستورجلسه شورا شدپشت

 11T09:55:13Z-10-2014 نیوزبولتن نظارت دائم برروی تشعشعات مخابراتی

 11T09:32:28Z-10-2014 ایسنا ICTاندازی گمرک تخصصی کاالی ضررند / راههای موبایل بیدکل

 11T09:31:00Z-10-2014 تابناک ابالغ قانون لغو عضویت نمایندگان در برخی شوراها

 11T09:16:00Z-10-2014 اعتدال روایت حبیبی از آخرین مواضع عسگراوالدی

 11T08:38:27Z-10-2014 افکارنیوز االجل فیلترینگپاسخ وزیر ارتباطات به ضرب

 11T08:13:00Z-10-2014 آفتاب در شوراها نمایندگان و لغو عضویتعضویت  قانون ابالغ

 11T08:00:00Z-10-2014 تابناک روایت حبیبی از آخرین مواضع عسگراوالدی

 11T07:44:00Z-10-2014 تسنیم «الدنبن»ماجرای به آب انداختن جسد 

 11T07:07:33Z-10-2014 عصر ایران قانون لغو عضویت نمایندگان در برخی شوراها

 11T07:05:25Z-10-2014 فردا درشوراهانمایندگانولغوعضویتعضویتقانونابالغ

 11T06:59:37Z-10-2014 ایسنا الریجانی قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 11T06:47:00Z-10-2014 ایلنا شودتولید برنامه موبایل حمایت می

 11T06:37:24Z-10-2014 ایتنا از کندی وایبر تا جوایزی از جنس مازراتی و ام.وی.ام

 11T06:34:00Z-10-2014 مثلث هااطالعات غلط به رئیس جمهور دادند/ وکیل رحیمی محکومیت موکلش را تأیید کرد در جنجال بورسیه

 11T06:30:00Z-10-2014 تسنیم کار شبکه ملی اطالعات انجام شد شود/ تقسیمتولید برنامه موبایل حمایت می

 11T06:27:13Z-10-2014 جماران نامه خاتمی به مقام معظم رهبری یک حرکت رو به جلو بود/ وحدت نکنیم شکست می خوریم

 11T06:22:26Z-10-2014 نیوزصراط نژادموضع موتلفه درباره هاشمی و احمدی

 11T06:16:03Z-10-2014 آفتاب زیرمنگنه سواالت روزنامه اصالح طلب/موضع عسگراوالدی درباره موسوی وکروبی راقبول ندارمدبیرکل حزب موتلفه 

 11T06:13:00Z-10-2014 حوزه برگزاری جشن بزرگ غدیر در حوزه علمیه قزوین

 11T06:11:00Z-10-2014 نما دبیرکل حزب موتلفه: موضع عسگراوالدی درباره موسوی وکروبی را قبول ندارم

 11T05:53:26Z-10-2014 خبرگزاری خانه ملت رئیس مجلس قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 11T05:47:07Z-10-2014 خبرآنالین دبیرکل حزب موتلفه زیرمنگنه سواالت روزنامه اصالح طلب/موضع عسگراوالدی درباره موسوی وکروبی راقبول ندارم

آییم/ وحدت نکنیم های زیادی به انقالب کرد/ با نوسازی سازمان اصولگرایی به صحنه انتخابات میمهریبی 88خاتمی در فتنه 

 11T05:22:00Z-10-2014 مشرق خوریمشکست می

 11T05:00:11Z-10-2014 نیوزپرسایران شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 11T05:00:00Z-10-2014 مشرق مقدم از دیپلماسی/ انتقام آمریکا از انقالبیون یمنها/ گالیه امنیتی احمدینژادیقرارگاه انتخاباتی احمدی

 11T04:53:45Z-10-2014 نیوزپرسایران تالش مذبوحانه رژیم برای فیلتر کردن وایبر

 11T04:36:00Z-10-2014 نیوزبولتن درصد 71هزار رأی؟!/مجوز جدید دولت برای جانبازان  311گویی آن هم با این همه گنده

 11T00:48:00Z-10-2014 پارسینه اینترنت ملی فیلترینگ همه جانبه یا دسترسی آسان تر ؟

 10T23:11:00Z-10-2014 تسنیم رهبر معنوی داعش در ترکیه آزاد شد

 10T22:36:00Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه درصد 71هزار رأی؟!/مجوز جدید دولت برای جانبازان  311گویی آن هم با این همه گنده

 10T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 10T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 10T18:06:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد الریجانی قانون

 10T17:20:00Z-10-2014 ایلنا الریجانی قانون عضویت نمایندگان در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 10T13:57:00Z-10-2014 نما نامه ابالغی الریجانی به روحانی

 10T13:56:51Z-10-2014 افکارنیوز نامه ابالغی الریجانی به روحانی

 10T13:42:00Z-10-2014 میزان ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان در شوراهای عالی و مجامع

 10T13:18:00Z-10-2014 ایرنا الریجانی قانون عضویت نمایندگان در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 10T13:08:37Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه الریجانی قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 10T12:31:59Z-10-2014 برنا الریجانی ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 10T12:19:00Z-10-2014 فارس الریجانی ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد

 10T11:35:00Z-10-2014 تسنیم الریجانی قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابالغ کرد
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 10T09:22:09Z-10-2014 ایسنا از کندی وایبر تا جوایزی از جنس مازراتی و ام.وی.ام

 تلفن همراه 4های نسل کارتاز رابطه کند شدن وایبر با وزرات ارتباطات تا رونمایی از تبلت مجهز به گیرنده دیجیتال/ عرضه سیم

 

 09T22:02:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو معاون شرکت مخابراتدلیل اختالالت اخیر اینترنت از زبان 

 09T20:30:00Z-10-2014 آناالیزتیآی اولچند خبر از همراه

 09T16:02:00Z-10-2014 338 بیانیه اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان سراسر کشور خطاب به وزارت ارتباطات

 09T12:45:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو های تلویزیونیکانالرونمایی از پرتال پردیس با قابلیت دریافت 

 09T11:09:00Z-10-2014 رسا محورهای همایش مدیریت فضای مجازی اعالم شد

اندازی نظر کند/ تاکید اسناد باال دستی بر راهوزارت ارتباطات از اقدامات بدون پیوست فرهنگی و غیرمنطبق با منافع ملی صرف

 09T10:56:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو اطالعاتشبکه ملی 

 09T09:19:00Z-10-2014 میزان شبکه ملی اطالعات به صورت منطقه ای راه اندازی می شود/ حمایت از نرم افزاراهای موبایل بومی شده

 09T07:49:58Z-10-2014 تریبون شودسیستم فیلترینگ متحول می

 09T07:44:00Z-10-2014 فارس برای بازگشایی سفارت انگلیس نیست ایآتش کوبانی در دامان ترکیه/عجله

 09T07:36:29Z-10-2014 ایرنا مهمترین رویدادهای خبری شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه

 09T07:20:00Z-10-2014 جهان رویارویی دولت با شورای فضای مجازی

 09T06:59:19Z-10-2014 الف رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی

 09T06:50:23Z-10-2014 شفاف گیرند! سارقان هم شناسنامه می

 09T06:48:45Z-10-2014 جوان شدن فیلترینگ هوشمندآخرین خبرها از نهایی

 09T06:48:23Z-10-2014 جوان شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 09T06:43:45Z-10-2014 جهان شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 09T06:42:46Z-10-2014 عصر ایران های امروزهای روزنامهبرگزیده سرمقاله

 09T06:27:54Z-10-2014 جهان شودسیستم فیلترینگ متحول می

 09T06:05:04Z-10-2014 تریبون در فضای مجازی  امنیت اطالعات نداریم

 09T05:48:30Z-10-2014 افکارنیوز گیرند!سارقان هم شناسنامه می

 09T05:30:05Z-10-2014 افکارنیوز رونمایی از پرتال پردیس همراه اول

 09T05:19:42Z-10-2014 عصر ایران 2114رونمایی از پرتال پردیس همراه اول در ایران تلکام

 09T05:16:00Z-10-2014 فارس نداریمهشدار نسبت به وابستگی فناوری ارتباطات کشور به بیگانه/در فضای مجازی امنیت اطالعات 

 09T05:04:47Z-10-2014 338 گزیده سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

 09T04:39:00Z-10-2014 جم آنالینجام شیوع بیماری خاموش در زیرپوست شهر

 09T03:18:13Z-10-2014 تابناک رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی

 09T00:26:00Z-10-2014 تسنیم عالی فضای مجازیرویارویی دولت با شورای 

 08T23:54:00Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه هایی ذاتی عملکرد نیروی انتظامیدسته گلی برای قهرمان!/ ضرورت

 08T22:05:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو تحول در فیلترینگ کشور در آینده نزدیک/ ارتقای محتوای فضای مجازی

 08T22:03:15Z-10-2014 338 ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شدشبکه 

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران جای خالی محتوای مناسب در فضای مجازی

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه جمهوری اسالمی کنددادستان کل کشور:قوه قضائیه با جدیت برای بازگشت خاوری تالش می

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه هدف و اقتصاد بازگرداندن خاوری هستیممجدانه پیگیر 

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد روحانی اصالحیه قانون تشکیل شورای عالی اشتغال را ابالغ کرد

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه آرمان کوتاه

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه رسالت جمهور استطرح ملی فضای مجازی در انتظار تصویب رئیس  31

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه رسالت رئیس جمهورجلسه شورای عالی فضای مجازی راتشکیل دهد

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه رسالت رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی

 08T20:30:00Z-10-2014 روزنامه آفرینش میز خبر

 08T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان طرح ملی در انتظار جلسه شورای عالی فضای مجازی 31

 08T20:30:00Z-10-2014 رادیو فردا «سالح جنگی»و « خودروی ضد شورش»پلیس به « یگان ویژه»تجهیز 
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 08T20:07:55Z-10-2014 ایرنا شبکه ملی اطالعات وارد مرحله اجرایی شد

 08T19:41:41Z-10-2014 الف فاز اجرایی شد شبکه ملی اطالعات وارد

 08T19:20:00Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه شوند/ برگه سوءپیشینه برای ازدواجدار میآزادی شهرام جزایری در یک جمعه پاییزی/ سارقان هم شناسنامه

 08T19:10:00Z-10-2014 فردا شدن فیلترینگ هوشمندآخرین خبرها از نهایی

 08T18:53:49Z-10-2014 الف شدن فیلترینگ هوشمندخبرها از نهاییآخرین 

 08T18:44:00Z-10-2014 فردا شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 08T18:26:32Z-10-2014 روزنامه کیهان اولین گام بلند مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برداشته شد

 08T18:21:00Z-10-2014 تابناک مرحله اجرایی شد شبکه ملی اطالعات وارد

 08T18:03:00Z-10-2014 مشرق شدشبکه ملی اطالعات واردمرحله اجرایی

 08T17:50:00Z-10-2014 شفاف فیلترینگ هوشمند در حال آزمایش است

 08T17:24:00Z-10-2014 تابناک فیلترینگ هوشمند در حال آزمایش است

 08T17:00:00Z-10-2014 آردولت.آی مرحله اجرایی شدشبکه ملی اطالعات وارد 

ها های اجتماعی بخشی از کشور در اختیار خارجیدهیم/ با شبکهفیلترینگ توزیع شده را به مسدودسازی در ورودی ترجیح می

 08T16:07:00Z-10-2014 فارس است

 08T15:59:58Z-10-2014 افکارنیوز شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد

 08T15:50:11Z-10-2014 افکارنیوز شودسیستم فیلترینگ متحول می

 08T15:07:00Z-10-2014 فارس لزوم رعایت ضوابط امنیتی در توسعه اینترنت/ بررسی طراحی کالن شبکه ملی اطالعات در شورای معین

 08T14:52:00Z-10-2014 تسنیم مرحله نهایی شود/ فیلترینگ کشور درجلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل می

 08T14:27:58Z-10-2014 ایسنا درصد از ظرفیت پهنای باند باال 63کننده های ویدئویی مصرففایل

 08T14:27:00Z-10-2014 مهر شبکه ملی اطالعات وارد فاز اجرایی شد/ سرویس دهی به صورت منطقه ای

 08T14:05:00Z-10-2014 شبستان گان مجلس در برخی از شوراهاابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایند

 08T13:48:54Z-10-2014 رجا چیزی جز حرکت در راه گسترش وابستگی صنعت ارتباطات کشور به بیگانگان نیست« اینترنت پرسرعت همراه»در شرایط فعلی 

 08T13:34:00Z-10-2014 میزان ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 08T13:30:00Z-10-2014 جوان تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری

 08T13:19:12Z-10-2014 نیوزصراط ابالغ قانونی درباره عضویت نمایندگان در شوراها

 08T13:15:45Z-10-2014 جهان لغو عضویت نمایندگان در برخی از شوراها

 08T13:14:00Z-10-2014 تسنیم لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراهاابالغ قانون عضویت و 

 08T12:52:00Z-10-2014 مهر شودطرح ملی فضای مجازی در انتظار تصویب رئیس جمهور/ سیستم فیلترینگ متحول می 31

 08T12:45:02Z-10-2014 پارسینه تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری

 08T12:28:00Z-10-2014 شفاف قضائیه برای بازگشت خاوریتالش جدی قوه 

 08T12:20:00Z-10-2014 ایرنا برنامه بلندمدت حمایت از صادرات نرم افزار تدوین شد

 08T12:16:00Z-10-2014 فارس ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 08T12:05:00Z-10-2014 جم آنالینجام به دنبال بازگرداندن خاوری هستیم

 08T11:22:33Z-10-2014 نیوزصراط اظهارات دادستان کشور کل درباره خاوری

 08T11:18:21Z-10-2014 جماران دادستان کل کشور: قوه قضاییه با جدیت به دنبال بازگرداندن خاوری است

 08T11:17:30Z-10-2014 جماران دستگاه قضا به دنبال بازگشت خاوری است

 08T11:16:53Z-10-2014 نیوزبولتن قوه قضاییه با جدیت به دنبال بازگرداندن خاوری

 08T11:16:06Z-10-2014 ایرنا قوه قضاییه با جدیت به دنبال بازگرداندن خاوری

 08T10:47:00Z-10-2014 ایلنا ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 08T10:34:45Z-10-2014 ایسنا ابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

 08T10:19:19Z-10-2014 برنا قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها ابالغ شد

 08T09:55:00Z-10-2014 آردولت.آی برخی از شوراهاابالغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در 

 08T09:29:24Z-10-2014 خبرآنالین رئیسی: هنوز جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده/ به جد پیگیر بازگرداندن خاوری هستیم

 08T09:24:52Z-10-2014 آفتاب تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری

 08T09:16:00Z-10-2014 میزان نشست خبری سخنگوی قوه قضاییهتکرار/ مشروح هفتادمین 

 08T09:16:00Z-10-2014 ایرنا سوال از ظریف برای دستگاه دیپلماسی و حل مشکالت اقتصادی

 08T09:14:43Z-10-2014 تابناک تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری
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 08T09:07:00Z-10-2014 مثلث با جدیت پیگیر بازگرداندن خاوری هستیم

 08T08:24:00Z-10-2014 میزان تالش جدی قوه قضائیه برای بازگشت خاوری/در ارتباط با شورای عالی فضای مجازی جلسه ای تشکیل نشده است

 08T08:18:00Z-10-2014 ایلنا به دنبال بازگرداندن خاوری هستیم/ مرحوم خبره چهره صداوسیمایی نبود

 08T07:59:00Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه نام و نشان خدمت کردبی "خبره"دنبال بازگشت خاوری است/ مرحوم دستگاه قضا به 

 08T07:49:31Z-10-2014 ایسنا کندقوه قضائیه با جدیت برای بازگشت خاوری تالش می

 08T07:49:00Z-10-2014 تسنیم جلسات شورای عالی فضای مجازی تاکنون برگزار نشده است

 08T07:41:00Z-10-2014 مهر رئیس جمهور پاسخی به برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی نداده است/ با جدیت پیگیر بازگرداندن خاوری هستیم

 08T07:32:05Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه میلیارد تومانی!/ آگهی استخدام سرایدار با مدرک کارشناسی! + فیلم 27درصدی شبکه ملی اطالعات از بودجه  2سهم 

 08T06:53:00Z-10-2014 میزان های عالی فناوری اطالعات و فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار نگرفتطرح ادغام شورای

 08T06:48:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو آوری اطالعات به صحنروزه مجلس به کمیسیون صنایع برای ارائه طرح ادغام شورای فن 16مهلت 

 08T06:44:00Z-10-2014 برنا آوریروزه مجلس به کمیسیون صنایع برای ارائه طرح ادغام شورای فن 16مهلت 

 08T06:41:34Z-10-2014 خبرگزاری خانه ملت روزه کمیسیون صنایع برای ارائه طرح ادغام شورای فناوری اطالعات در شورای فضای مجازی به مجلس 16مهلت 

 08T06:40:00Z-10-2014 تسنیم روزه برای ارجاع یک طرح از هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون صنایع 21تعیین زمان 

 08T06:25:33Z-10-2014 ایسنا تصویب پیشنهاد تغییر دستور برای بررسی الیحه تنظیم مقررات مالی دولت

 08T06:18:00Z-10-2014 فارس طرح ادغام شوای عالی فناوری اطالعات از دستور کار مجلس خارج شد

 08T06:14:58Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه طرح ادغام شورای فناوری اطالعات در شورای عالی فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شد

 08T05:56:51Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه وزارت ارتباطات از اقدامات غیرمنطبق با منافع ملی صرف نظر کند

 07T20:29:00Z-10-2014 دیگربان حسن روحانی تحت فشار قوه قضائیه قرار دارد

 07T17:24:00Z-10-2014 تابناک بازدید مسئولین از غرفه پست بانک در تلکام

 07T13:27:00Z-10-2014 تسنیم تمامی محورهای ارتباطی خراسان جنوبی تحت پوشش تلفن همراه قرار گیرد

 07T10:34:28Z-10-2014 نیوزبولتن بن بست فیلترینگ

 07T08:35:00Z-10-2014 آفتاب بن بست فیلترینگ

 07T08:00:00Z-10-2014 اعتدال پشت پرده اتفاقات حوزه ارتباطات از زبان پژمانفر

 07T07:34:00Z-10-2014 ایرنا بن بست فیلترینگ

 07T07:28:00Z-10-2014 میزان افزارهای داخلی استاتکا به تولید نرم راه نجاتاند/ تنها های اجتماعی موبایل غیراخالقیدرصد محتوای شبکه 83

 07T06:43:38Z-10-2014 ایسنا پشت پرده حوزه ارتباطات کیست؟

 07T04:14:07Z-10-2014 تابناک پشت پرده اتفاقات حوزه ارتباطات از زبان پژمانفر

 07T01:28:00Z-10-2014 فارس «شبکه ملی اطالعات»علت تعلل دولت ها در ایجاد 

 06T20:30:00Z-10-2014 آناالیزتیآی همچنان بودجه ندارند ICTمتولیان 

 06T20:30:00Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد ماهنامه مدیریت ارتباطات

 06T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان پشت پرده بسیاری از اتفاقات حوزه ارتباطات کشور« ن.ج»آقای 

 06T20:30:00Z-10-2014 روزنامه تفاهم افتتاح شد 2114ایران تلکام 

 06T20:30:00Z-10-2014 روزنامه تفاهم «2114ایران تله کام »آغاز بکار پانزدهمین نمایشگاه 

 06T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان پشت پرده بسیاری از اتفاقات حوزه ارتباطات کشوراست« ن. ج»پژمانفر:آقای 

 06T20:29:00Z-10-2014 گویانیوز پستهای بابک زنجانیریحانه جباری غنچه قوامی و خبرنگاران واشنگتناخبار پرونده

 06T18:56:00Z-10-2014 تریبون هفتادمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

 06T17:58:52Z-10-2014 تابناک مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

 06T17:44:15Z-10-2014 روزنامه کیهان ها حاکم استفضای مجازی بر همه دستگاهمصوبات شورای عالی 

 06T17:23:00Z-10-2014 پارسینه پستریحانه جباری غنچه قوامی و خبرنگاران واشنگتن«بابک زنجانی»آخرین اخبار از پرونده های 

 06T17:14:00Z-10-2014 اعتدال پستواشنگتن ریحانه جباری غنچه قوامی و خبرنگاران«زنجانی»های آخرین اخبار پرونده

 06T16:45:00Z-10-2014 مثلث پستریحانه جباری غنچه قوامی و خبرنگاران واشنگتن«بابک زنجانی»های آخرین خبرها از پرونده

 06T14:57:16Z-10-2014 338 پستهزار میلیاردی/ ادامه بازداشت دو متهم واشنگتن 7وضعیت پرونده رانت 

 06T13:25:44Z-10-2014 عصر ایران پستریحانه جباری غنچه قوامی و خبرنگاران واشنگتن« بابک زنجانی»های اخبار پرونده

 06T12:54:26Z-10-2014 آفتاب پستریحانه جباری غنچه قوامی و خبرنگاران واشنگتن« بابک زنجانی»های اخبار پرونده

 06T12:52:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر عتادان پرخطر را دستگیر کندمحسنی اژه ای: نیروی انتظامی می تواند م

 06T12:47:14Z-10-2014 تابناک بازجویی از سه وزیر در پرونده بابک زنجانی

 06T12:44:20Z-10-2014 همشهری آنالین پستریحانه جباری غنچه قوامی و خبرنگاران واشنگتن« م.ر»زنجانی  سرنوشت پرونده



   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  
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 06T12:24:55Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد خبری سخنگوی قوه قضائیه مشروح نشست

 06T12:05:04Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه های شهرک زیتون بی اطالعماز تخریب خانه

 06T12:02:56Z-10-2014 الف اهلل به اندازه اتهاماتش محاکمه شدبسم اژه ای:ادعای بابک زنجانی اثبات نشد/ جمشید

 06T12:02:20Z-10-2014 جهان عدم اثبات نقدینگی زنجانی در تاجیکستان و مالزی/ پرونده بیمه توسعه در حال رسیدگی است

به تجدید نظر/ شرایط عدم قصاص ریحانه/ « ر -م »پست/ پرونده بیمه توسعه/ارسال پرونده  متهم واشنگتن 2ادامه بازداشت 

 06T12:01:00Z-10-2014 فارس هزار میلیاردی 7وضعیت پرونده رانت 

 06T11:52:20Z-10-2014 ایسنا نفر در رابطه با خروج اسناد تاریخی/فردی اعتصاب غذا نکرده است 2بازداشت 

 06T11:51:00Z-10-2014 فارس حکم شورای عالی فضای مجازی بر سایر تصمیمات حاکم است/ هیچ برداشتی از اموال زنجانی صورت نگرفته

ها شکایت کنند پست همچنان در بازداشت هستند/ برای مقابله با فساد در فضای مجازی وظیفه داریم/ بورسیه واشنگتنمتهمان 

 06T11:43:21Z-10-2014 رجا شودپیگیری می

 06T11:36:00Z-10-2014 جوان وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت قبل در پرونده بابک زنجانی 3تحقیق از 

به تجدید نظر/ شرایط « ر -م »پست/ ارسال پرونده هفت هزار میلیاردی/ ادامه بازداشت دو متهم واشنگتنوضعیت پرونده رانت 

عدم قصاص ریحانه/ بازجویی از سه وزیر در ارتباط با پرونده زنجانی/ طرح پرونده بیمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی/ 

 06T11:29:59Z-10-2014 مشرق ماجرای تماس تلفنی معصومه ابتکار

 06T11:19:00Z-10-2014 مهر رفع تحریم بابک زنجانی تاثیر چندانی ندارد/ اعتراض )م.ر( به حکم محکومیتش

 06T11:15:18Z-10-2014 افکارنیوز دلیل توقف حکم ریحانه جباری از زبان اژه ای

 06T11:13:07Z-10-2014 خبرآنالین ایهاو.../ مشروح نشست اژهکالهبرداری لیزینگها جباری تخریب باغتحقیق از وزرای دولت سابق  پرونده ریحانه

 06T11:06:59Z-10-2014 واحد مرکزی خبر برداشت پول از اموال بابک زنجانی صحت ندارد

 06T10:58:44Z-10-2014 فردا اهلل به اندازه اتهاماتش محاکمه شدبسم اژه ای:ادعای بابک زنجانی اثبات نشد/جمشید

 06T10:53:31Z-10-2014 نیوزصراط بابک زنجانی مبالغ ناچیزی در تاجیکستان و مالزی دارد

 06T10:51:19Z-10-2014 تابناک نفر درجریان خروج اسناد تاریخی از کشور2بازداشت 

 06T10:41:00Z-10-2014 ایرنا رفع تحریم بابک زنجانی در صورت اثبات وجود پول های وی موثر است

 06T10:40:18Z-10-2014 ایسنا پستو خبرنگاران واشنگتن« غنچه قوامی« »ریحانه جباری« »بابک زنجانی»های اخبار پرونده

 06T10:34:00Z-10-2014 تعامل های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 06T10:27:00Z-10-2014 موج است ictشبکه ملی اطالعات شاه بیت احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه 

 06T10:22:51Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه "ب.ز"شود/ ادامه بررسی اموال در صورت رضایت اولیای دم منتفی می "ریحانه جباری"حکم قصاص 

 06T10:02:00Z-10-2014 تسنیم نداریمای: برخی وزرا گفتند محدودیتی در انعقاد قرارداد و هزینه مالی برای پایش فضای مجازی اژهمحسنی

 06T09:39:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو هزار روستایی زیر بیست خانوار فاقد تلفن ثابت هستند11میلیارد دالری مشاغل با استفاده از فناوری اطالعات/  14جویی صرفه

 06T09:34:00Z-10-2014 نیوزبولتن کنیم؟چه  "garden network"آقایان مسئول! وایبر را فراموش کنید بگویید با 

 06T09:32:36Z-10-2014 338 در اتفاقات وزارت ارتباطات« ن.ج»نقش 

 06T08:57:31Z-10-2014 روزنامه دنیای اقتصاد های افزایش پهنای باند اینترنت داخل و خارجپروژه

 06T08:16:31Z-10-2014 رجا در اتفاقات وزارت ارتباطات« ن.ج»نقش 

 06T08:05:55Z-10-2014 جهان ارتباطاتدر تحوالت وزارت« ن.ج»برداری از نقش پرده

 06T08:04:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو گیگابیت در ثانیه ترانزیت دیتا با تجهیزات بومی 111تا پایان سال جاری/ ایجاد  "امید"و  "تدبیر"پروژه  2رونمایی از 

 06T07:48:00Z-10-2014 فارس های افزایش پهنای باند داخل و خارجباند موبایل در دستور کار است/ پروژهپهنگیری پهن باند ثابت پس از همه

 06T07:40:00Z-10-2014 میزان ایران در زمینه صادرات تجهیزات و فناوری چیزی از کشورهای اروپایی کم ندارد/ اپراتورها به مردم خدمت کنند

 06T07:20:56Z-10-2014 ایتنا های روشنرایانههای خاموش از دزدی

 06T07:13:00Z-10-2014 موج ضرورت حضور بخش خصوصی در پروژه های پیش روی وزارت ارتباطات

 06T06:36:25Z-10-2014 338 گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه

 06T06:25:00Z-10-2014 اعتدال ماه جدی گرفته نشد 31فضای مجازی و حکمی که 

 06T06:07:50Z-10-2014 نیوزصراط شود؟شورای عالی فضای مجازی تشکیل می

 06T06:02:12Z-10-2014 پارسینه پورمحمدی: زنجانی همه را بازی داده و توانسته با بیرون ارتباط بگیرد

 06T05:56:18Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه شکاف در ائتالف آمریکایی /نام احمدی نژاد دیگر جذابیت ندارد

 06T05:48:39Z-10-2014 پارسینه های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 06T05:46:00Z-10-2014 جم آنالینجام ماه جدی گرفته نشد 31شبکه های اجتماعی و حکمی که 

 06T05:27:56Z-10-2014 جوان های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 06T05:22:00Z-10-2014 اعتدال پورمحمدی: زنجانی توانسته با بیرون ارتباط بگیرد



   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  
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 06T05:21:55Z-10-2014 عصر ایران های امروزهای روزنامهبرگزیده سرمقاله

 06T05:15:00Z-10-2014 شفاف پورمحمدی: زنجانی با بیرون ارتباط گرفته بود

 06T05:09:00Z-10-2014 پارسینه های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 06T05:08:00Z-10-2014 جم آنالینجام کوبانی؛ در آستانه فاجعه انسانی

 06T04:51:36Z-10-2014 تابناک ماه جدی گرفته نشد 31فضای مجازی و حکمی که 

 06T03:37:00Z-10-2014 تابناک پورمحمدی: زنجانی توانسته با بیرون ارتباط بگیرد

 06T03:30:00Z-10-2014 پارسینه های روشنخاموش از رایانههای دزدی

 05T23:00:00Z-10-2014 تسنیم ماه جدی گرفته نشد 31شبکه های اجتماعی و حکمی که 

 05T21:35:59Z-10-2014 جوانخبرنگارانباشگاه ماه جدی گرفته نشد 31واقعیت پنهان در پشت اسالم آمریکایی/ شبکه های اجتماعی و حکمی که 

 05T20:51:00Z-10-2014 موج ماه جدی گرفته نشد 31شبکه های اجتماعی و حکمی که 

 05T20:37:28Z-10-2014 فردا های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 05T20:30:00Z-10-2014 روزنامه جمهوری اسالمی االجل فیلترینگپاسخ وزیر ارتباطات به ضرب

 05T20:30:00Z-10-2014 آناالیزتیآی باند ثابت بعد از موبایلپهنافزایش 

 05T20:30:00Z-10-2014 روزنامه راه مردم 31بررسی شکایت از فرماندهی مرزبانی در کمیسیون اصل 

 05T20:30:00Z-10-2014 روزنامه تفاهم های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 05T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران تدبیردیپلماسی دولت روی ریل اقتدار و 

 05T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان ماه جدی گرفته نشد 31شبکه های اجتماعی و حکمی که 

 05T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران 181ای به نام مصوبه دغدغه

 05T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران اقتدار و تدبیر درصدر دیپلماسی دولت

 05T20:30:00Z-10-2014 روزنامه اطالعات پهنای باند تلفن ثابت در کشور افزایش می یابد

 05T20:15:18Z-10-2014 338 های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 05T18:27:00Z-10-2014 شفاف های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 05T17:51:59Z-10-2014 الف های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 05T13:57:16Z-10-2014 تریبون ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

دولت عزمی برای اصالح وضعیت فیلترینگ ندارد/ اینترنت پرسرعت حق مسلم ماست/ فیلترینگ به تناسب کاربران هوشمند 

 05T10:12:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو شودمی

 05T08:01:00Z-10-2014 میزان مجازی در دولت جدید مغفول مانده استشورای عالی فضای 

 05T07:13:15Z-10-2014 برنا های اجتماعیلزوم همکاری مجلس و قوه قضائیه با شورای عالی فضای مجازی در موضوع استفاده از شبکه

 05T06:58:54Z-10-2014 خبرگزاری خانه ملت شبکه های اجتماعی لزوم همکاری مجلس و قوه قضائیه با شورای عالی فضای مجازی در موضوع استفاده از

 05T05:38:14Z-10-2014 خبرآنالین طلبان مخالف تکنولوژی های روز هستندآوری اطالعات ایران:دو گروه ناآگاهان و منفعترییس سازمان فن

 05T05:34:27Z-10-2014 ایسنا های روشنهای خاموش از رایانهدزدی

 04T21:08:00Z-10-2014 فارس ارتباطات به اقدام قوه قضائیه به چشم فرصت نگاه کند/ شبکه ملی اطالعات ایجاد شودوزارت 

 04T14:06:00Z-10-2014 شفاف ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 04T13:51:47Z-10-2014 مشرق ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 04T12:16:00Z-10-2014 الف خانه ملتظریف و نعمت زاده میهمانان 

 04T11:35:01Z-10-2014 آفتاب ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 04T10:48:00Z-10-2014 فردا ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 04T10:41:00Z-10-2014 مهر ظریف و نعمت زاده میهمانان خانه ملت

 04T08:50:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر های تخصصی مجلسدستور کار کمیسیون

 04T07:28:06Z-10-2014 برنا بررسی آخرین تحوالت بین المللی با حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی

 04T07:14:58Z-10-2014 خبرگزاری خانه ملت دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس/بررسی آخرین تحوالت بین المللی با حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی

 04T07:14:00Z-10-2014 موج بررسی تولید محتوا در شورای عالی فضای مجازی

 04T05:55:56Z-10-2014 عصر ایران های اجتماعیمخالفت وزیر ارتباطات با مسدود کردن شبکه

 04T04:31:00Z-10-2014 ایکنا ضرورت ارتباط هوشمندانه و هدفمند با سایر ملت ها در فضای مجازی

 04T04:15:00Z-10-2014 شبستان اعتراف اروپا به ضرر از تحریم ایران/وضعیت دانایی فر همچنان نامشخص

 03T20:30:00Z-10-2014 روزنامه ایران از شبکه ملی اطالعات تا فیلترینگ هوشمند

 03T18:46:56Z-10-2014 همشهری آنالین وسومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شدپنجاه



   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  
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 03T16:01:08Z-10-2014 روزنامه آفرینش خبر

 03T09:46:17Z-10-2014 تریبون ارائه گزارش ظریف از مذاکرات

 03T09:03:23Z-10-2014 ایتنا های اجتماعیمخالفت وزیر ارتباطات با مسدود کردن شبکه

 03T08:35:31Z-10-2014 ایسنا بهداشتهای پزشکی با حضور وزیر بررسی مشکالت مرتبط با آزمون

 03T06:13:00Z-10-2014 ایکنا هزار بانوی فعال فرهنگی خواستار تسریع راه اندازی شبکه ملی اطالعات شدند 11

 03T04:54:00Z-10-2014 ایرنا ارائه گزارش ظریف از مذاکرات/عسگری آزاد به مجلس می رود

 02T20:47:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو پالس/ خواندن فکر افراد با استفاده از اسکنر 6آیفون شدن از هوشمند شدن فیلترینگ کشور تا خم

 02T17:46:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر متن گزارش تصویری/ انتظار برای تصویب پیوست فرهنگی

 02T13:16:57Z-10-2014 تریبون بررسی ادامه طرح بازسازی و احداث مساجد

 02T11:54:00Z-10-2014 فارس شودبازسازی و احداث مساجد بررسی میادامه طرح 

 02T11:03:00Z-10-2014 اعتدال های خبری از قانون تا اجراساماندهی سایت

 02T10:20:00Z-10-2014 تابناک های خبری از قانون تا اجراساماندهی سایت

 02T09:52:27Z-10-2014 ایسنا دهنداسالمی ما انجام میهراس ما از جنایات پنهانی است که مثلث شیطانی علیه هویت 

 02T07:48:06Z-10-2014 خبرآنالین از هوشمند شدن فیلترینگ تا انحصارگرایی در بازار اینترنت

 02T05:15:22Z-10-2014 ایسنا از هوشمند شدن فیلترینگ تا انحصارگرایی در بازار اینترنت

 01T20:58:36Z-10-2014 روزنامه ایران نیستحل های اجتماعی راهمسدود شدن شبکه

 01T20:51:36Z-10-2014 روزنامه ایران خبر

 01T20:42:46Z-10-2014 ابتکارنیوز پاالیش نه فیلترینگ

 01T20:30:00Z-10-2014 دنیای اقتصاد رگوالتوری باید مستقل شود

 01T20:30:00Z-10-2014 نیوزخراسان اخبارکوتاه داخلی

 01T19:16:37Z-10-2014 الف شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیاندازی راه

 01T17:57:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر وزیر ارتباطات: مردم فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی را رعایت کنند

 01T15:29:22Z-10-2014 ایرنا فرمانده ناجا: مخالف هیچیک از شبکه های اجتماعی نیستم

 01T14:48:00Z-10-2014 اعتدال مخالف شبکه اجتماعی نیستیمفرمانده ناجا: 

 01T14:24:05Z-10-2014 ایرنا وزیر ارتباطات: مسدود شدن شبکه های مجازی همچون وایبر راه حل نیست

 01T14:09:00Z-10-2014 انتخاب های اجتماعی نیستم/بی توجهی به مالحظات امنیتی زمینه ارتکاب جرایم راافزایش میدهدمقدم:مخالف شبکهاحمدی

 01T13:50:00Z-10-2014 الف های اجتماعی نیستممقدم: مخالف شبکهاحمدی

 01T13:42:42Z-10-2014 خبرآنالین های اجتماعی نیستم/بی توجهی به مالحظات امنیتی زمینه ارتکاب جرایم راافزایش میدهدمقدم:مخالف شبکهاحمدی

 01T13:13:40Z-10-2014 تابناک نیستیمفرمانده ناجا: مخالف شبکه اجتماعی 

 01T12:54:56Z-10-2014 دنیای اقتصاد اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 01T12:36:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر ها برای اجرای طرح شبکه ملی اطالعاتاندیشی دستگاهبرگزاری جلسه هم

شد این های اجتماعی حل میمحتوای مجرمانه/ اگر با مسدود کردن مشکل شبکه اختالف نظر در ارتباط با مسدود کردن است نه

 01T12:34:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو کردیمکار را می

 01T12:28:35Z-10-2014 آناالیزتیآی دنبال رگوالتوری جدید هستیم

 01T12:26:00Z-10-2014 جوان اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 01T12:23:00Z-10-2014 واحد مرکزی خبر مسدود کردن شبکه های اجتماعی راه حل نیست

 01T12:19:00Z-10-2014 مهر برابر شده است 2.3های داخلی است/ پهنای باند در یکسال گذشته های اجتماعی تولید شبکهحل معضل استفاده از شبکهراه

 01T12:14:46Z-10-2014 فردا اندازی شبکه ملی اطالعات از زبان واعظیراه

 01T11:54:00Z-10-2014 موج قولی مبنی بر مسدودسازی ظرف سه ماه نداده ام / فیلترینگ راه چاره نیست شبکه های اجتماعی باید داخلی شوند

 01T11:49:39Z-10-2014 جماران فرمانده ناجا: مخالف هیچ یک از شبکه های اجتماعی نیستیم

 01T11:44:00Z-10-2014 میزان های بسیاری داردهای اجتماعی داخلی مزیت/ ایجاد شبکه34اطالعات تا پایان سال  اندازی شبکه ملیراه

 01T11:43:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو حل مناسبی نیستهای اجتماعی راهقولی به قوه قضاییه داده نشده است/ مسدود کردن شبکه

 01T11:27:15Z-10-2014 جهان 34رسال ملی اطالعات تا آخاندازی شبکهراه

 01T11:26:24Z-10-2014 مشرق شبکه های اجتماعی؛ از ایدئولوژی تا هژمونی

 01T10:56:51Z-10-2014 ایسنا االجل فیلترینگپاسخ وزیر ارتباطات به ضرب

 01T10:50:00Z-10-2014 ایلنا نیست حل مناسبیهای اجتماعی راهبه خاطر ندارم به کسی قول سه ماهه داده باشم/مسدود کردن شبکه

 01T10:36:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو اندمنکران تهاجم فرهنگی در برابر تزلزل کانون خانواده خاموش مانده



   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  
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 01T10:21:00Z-10-2014 فارس «سرمایه فرهنگی»نگران شدن روحانی از غارت اند/لزوم دلمنکران تهاجم فرهنگی در برابر تزلزل کانون خانواده خاموش مانده

 01T10:20:12Z-10-2014 پارسینه ساماندهی سایت های خبری از قانون تا اجرا

 01T10:15:24Z-10-2014 مشرق های اجتماعیدرخواست وزیر ارتباطات از مردم درمورد شبکه

 01T10:03:52Z-10-2014 برنا تواند در خدمت مردم باشدابزارهای جدید اجتماعی می

 01T09:57:00Z-10-2014 تسنیم "چتوی"ساعت در پی فیلترینگ  48میلیون فیلترشکن ظرف  2نصب 

 01T09:49:00Z-10-2014 فارس ماهه به قوه قضائیه داده باشمآورم قول سهبه خاطر نمی

 01T09:38:00Z-10-2014 ایرنا فرمانده ناجا: مخالف هیچ یک از شبکه های اجتماعی نیستیم

 01T09:24:49Z-10-2014 جم آنالینجام همکاران بابک زنجانیافشای نام 

 01T08:27:00Z-10-2014 خبرگزاری دانشجو اطالعاتتولید محتوای داخلی موضوع جلسه آینده شورای فضای مجازی/ بررسی میزان سرعت اتصال با شبکه ملی

 01T08:10:09Z-10-2014 ایرنا ساماندهی سایت های خبری از قانون تا اجرا

 01T08:03:51Z-10-2014 نیوزبولتن ساماندهی سایتهای خبری ازقانون تااجرا

 01T07:31:53Z-10-2014 ایتنا شوند؟های اینترنتی فیلتر شده رفع فیلتر میسرویس

 01T06:55:51Z-10-2014 ایتنا اطالعاتملیتولید محتوای داخلی  موضوع جلسه آینده شورای فضای مجازی/ بررسی میزان سرعت اتصال با شبکه 

 01T06:50:01Z-10-2014 تعامل اولتیماتوم دولت برای ایجاد شبکه اختصاصی وزارتخانه ها

 01T06:48:00Z-10-2014 تسنیم های کوچک اینترنتی باید کنسرسیوم شونددنبال رگوالتوری جدید هستیم/ شرکت

 01T06:32:00Z-10-2014 مثلث گران با روحانی به روایت گویا نیوز طلب!/ تفاوت زمین تا آسمان فتنه اندر حکایت نرخ تورم در روزنامه اصالح

 01T06:21:24Z-10-2014 ایسنا تولید محتوا موضوع جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی

 01T05:52:00Z-10-2014 ایکنا های اجتماعی تلفن همراه فراهم شده است؟چه جایگزینی برای شبکه

 01T05:11:53Z-10-2014 نیوزبولتن طلب!/ آب پاکی روی دست کارمندان قراردادی دولتاندر حکایت نرخ تورم در روزنامه اصالح

 01T05:07:00Z-10-2014 مشرق ماهه شد 24هدیه معنادار پوتین به روحانی/ افشای نام همکاران بابک زنجانی/ خدمت سربازی « سپر دیپلماتیک»

 01T04:08:00Z-10-2014 تابناک هااولتیماتوم برای ایجاد شبکه اختصاصی وزارتخانه

 01T04:07:00Z-10-2014 تسنیم توان مال کسی را به زور گرفت؟خط قرمز ماست/مگر می ISDPو  ISPهای پروانه

 30T22:10:00Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان کارمندان قراردادی دولت طلب!/ آب پاکی روی دستاندر حکایت نرخ تورم در روزنامه اصالح

 30T21:17:02Z-09-2014 آناالیزتیآی زیرساخت با توسعه محتوا دچار مشکل میشود

 30T20:30:00Z-09-2014 نیوزخراسان ویژه های خراسان

 30T20:30:00Z-09-2014 نیوزخراسان اولتیماتوم دولت برای ایجاد شبکه اختصاصی وزارتخانه ها

 30T20:30:00Z-09-2014 روزنامه کائنات سازی اسناد در کشوراجرای طرح دیجیتال

 30T20:18:08Z-09-2014 روزنامه تفاهم سازی اسناد در کشوراجرای طرح دیجیتال

 30T16:29:00Z-09-2014 واحد مرکزی خبر درصد شبکه ملی اطالعات کشور 11اجرای 

 30T14:28:29Z-09-2014 ایرنا شبکه ملی اطالعات به اشتباه  اینترنت تعریف شد

 30T13:33:39Z-09-2014 ایسنا ما ایجاد شرایط رشد بخش خصوصی است وظیفه

 30T12:44:23Z-09-2014 آناالیزتیآی ITپیام وزیر در سالروز تاسیس سازمان 

 30T12:37:58Z-09-2014 جماران شبکه ملی اطالعات به اشتباه اینترنت تعریف شد

 30T12:29:33Z-09-2014 ایتنا زیرساخت کشش افزایش قابل توجه محتوای داخلی را ندارد

 30T10:54:00Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان های آموزشیعنوان کتاب درسی دوره متوسطه دوم/تولید نرم افزارها و بسته811بازنگری 

 30T10:12:00Z-09-2014 ایرنا اشتباه  اینترنت تعریف شده استشبکه ملی اطالعات به 

 30T09:52:58Z-09-2014 ایسنا ICTگامهای بزرگ دولت برای توسعه 

 30T09:35:03Z-09-2014 جم آنالینجام واکنش احمدی نژاد به دیدار کامرون و روحانی

 30T09:25:00Z-09-2014 تابناک مجلس پیگیر برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی

 30T08:51:20Z-09-2014 جم آنالینجام گیری درباره فیلتر وایبر؛ بزودیتصمیم

 30T08:43:47Z-09-2014 آفتاب ارتباطات مدیریت ماهنامه شماره وسومینپنجاه انتشار

 30T08:17:53Z-09-2014 همشهری آنالین سازی اسناد در کشوراجرای طرح دیجیتال

 30T08:05:00Z-09-2014 نیوزبولتن «مدیریت ارتباطات»وسومین شمارۀ ماهنامۀ پنجاهانتشار 

 30T08:02:59Z-09-2014 ایسنا سازی اسناد در کشوراجرای طرح دیجیتال

 30T07:48:00Z-09-2014 تسنیم مجلس پیگیر برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی است

 30T07:28:00Z-09-2014 فارس میانبر برای جبران کمبود زیرساخت 3ندارد/  زیرساخت کشش افزایش محتوای داخلی را

 30T07:12:00Z-09-2014 رسا رونمایی می شود« تمام نهج البالغه » ترجمه فارسی کتاب 



   آبان( 22مهر تا 1بولتن تحلیل محتوا )  
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 30T06:19:00Z-09-2014 ایرنا رسالت سازمان فناوری اطالعات زمینه ساز توسعه پایدار در کشور

 30T06:14:00Z-09-2014 ایلنا کشور را رقم خواهد زد ICTهای ترین مأموریتسازمان فناوری اطالعات مهم

 30T05:29:00Z-09-2014 ایکنا تواند قطب صنعت فرهنگی کشور باشدآذربایجان شرقی می

 30T04:23:00Z-09-2014 ایکنا های اجتماعیاعتمادهای مجازی و آسیب

 30T03:30:28Z-09-2014 سیاست روز یعنی اینترنت سالم، سریع، امن و ارزانشبکه ملی اطالعات 

 29T22:34:00Z-09-2014 روزنامه فرهیختگان تشکیل زودهنگام جلسه شورای عالی فضای مجازی

 29T22:20:00Z-09-2014 افکارنیوز جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 29T22:16:00Z-09-2014 تسنیم کشور را رقم خواهد زد ICTهای ترین مأموریتسازمان فناوری اطالعات مهم

 29T21:57:50Z-09-2014 ایرنا سطح مازندران باید به استان الکترونیکی و هوشمند برسد

 29T20:51:10Z-09-2014 روزنامه ایران اندازی اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند کشورراه

 29T20:49:19Z-09-2014 نیوزخراسان عالی فضای مجازی را برگزار کنددادستان کل کشور:رئیس جمهورجلسه شورای 

 29T20:37:17Z-09-2014 روزنامه شهروند شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهید

 29T20:30:00Z-09-2014 روزنامه کائنات ستون اخبار

 29T19:47:22Z-09-2014 ایرنا رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: دانشنامه فرهنگ تدوین می شود

 29T19:11:59Z-09-2014 ایرنا رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: دانشنامه فرهنگ در حال تدوین است

 29T18:16:59Z-09-2014 جهان هابازار گرم فیلترشکن فروش

 29T16:26:00Z-09-2014 تسنیم خلسه وسط یک طوفان فرهنگی

 29T15:29:12Z-09-2014 روزنامه هدف و اقتصاد شودها گرم میشکنبرای فیلترفیلترینگ و بازاری که 

 29T12:20:09Z-09-2014 الف هابازار گرم فیلترشکن فروش

 29T12:08:22Z-09-2014 رجا رئیسی خواستار جلسه شورای فضای مجازی شد

پیگیری می کنیم/ آخرین وضعیت پرونده دستور ویژه کارمزدی دولت به بانک مرکزی/ سراج: فساد در فوتبال را 

انگلیس/ضارب علی خلیلی به قصاص محکوم شد/جزئیات برنامه فیلترینگ سفارتبازگشاییدربارهقشقاویخاوری/پاسخ

 29T12:00:10Z-09-2014 فردا فر از زبان امیریخانگی/آخرین وضعیت وصول طلب از بابک زنجانی/آخرین وضعیت دانایی

 29T11:13:27Z-09-2014 ایرنا ن کشور از رییس جمهوری برای تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازیدرخواست دادستا

 29T10:24:07Z-09-2014 338 جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 29T10:23:36Z-09-2014 ایسنا ها و مراکز پژوهشی واگذار شودای با عملکرد محاسبات باال به دانشگاهمدیریت مراکز رایانه

 29T10:15:23Z-09-2014 بهار ها همچنان گرم استبازار فیلترشکن فروش

 29T10:12:15Z-09-2014 ایسنا جلسات شورای عالی فضای مجازی حداقل یک بار در ماه باید برگزار شود

 29T10:09:11Z-09-2014 رجا جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 29T09:58:03Z-09-2014 جوان جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 29T09:46:00Z-09-2014 فردا جزئیات برنامه فیلترینگ خانگی

 29T09:10:00Z-09-2014 واحد مرکزی خبر هاای با عملکرد محاسبات باال در دانشگاهبرگزاری نشسست ایجاد مراکز رایانه

 29T09:06:18Z-09-2014 خبرآنالین را برگزار کنیددرخواست دادستان کل کشور از رئیس جمهور: جلسات شورای عالی فضای مجازی 

 29T08:59:00Z-09-2014 موج برگزاری دومین نشسست ایجاد مراکز رایانه ای با عملکرد محاسبات باال در دانشگاه ها

 29T08:58:35Z-09-2014 پارسینه هابازار گرم فیلترشکن فروش

 29T08:43:51Z-09-2014 فرارو هابازار گرم فیلترشکن فروش

 29T08:41:56Z-09-2014 آفتاب درخواست از رئیس جمهور برای تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی/ تصمیم برای فیلتر وایبر در زمان مقتضی

 29T08:39:00Z-09-2014 فارس های داخلی موجود به جای دوباره کاریجزئیات برنامه فیلترینگ خانگی/ ارتقای نمونه

 29T08:30:00Z-09-2014 جرس درباره مقابله با شبکه های اجتماعی

 29T08:24:00Z-09-2014 مهر درخواست از رئیس جمهور برای تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی/ تصمیم برای فیلتر وایبر در زمان مقتضی

 29T08:17:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو فیلتر واتس آپ خواسته چه کسی است؟

 29T08:09:00Z-09-2014 برنا درخواست دادستان کشور از رییس جمهوری برای تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی

 29T08:01:55Z-09-2014 نیوزصراط درخواست رئیسی از روحانی

 29T08:01:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو جمهور هرچه زودتر جلسات شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهدرئیس

 29T07:58:37Z-09-2014 آفتاب بازار داغ فیلترینگ برای فیلترشکن ها

 29T07:57:29Z-09-2014 مشرق رئیسی: روحانی هرچه زودتر جلسات شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهد

 29T07:49:00Z-09-2014 ایلنا جمهور جلسه شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهدرییس
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 29T07:49:00Z-09-2014 مثلث جمهور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی درخواست از رئیس

 29T07:37:00Z-09-2014 ایلنا جمهور جلسه شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهدرییس

 29T07:34:00Z-09-2014 فارس جمهور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازیدرخواست از رئیس

 29T07:31:00Z-09-2014 میزان تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهورتاکید دادستان کل کشور بر 

 29T07:30:00Z-09-2014 تسنیم رئیس جمهور هرچه زودتر جلسات شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهد

 29T07:30:00Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان شودهای مجازی تصمیم گیری میبه زودی در مورد شبکه

 29T07:25:00Z-09-2014 موج امیدوارم با نظر مثبت رئیس جمهوری جلسات شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تشکیل شود

 29T07:15:31Z-09-2014 انتخاب ها با فیلترینگ بیشتربازار گرم فیلترشکن فروش

 29T07:12:00Z-09-2014 میزان مجازی با حضور رئیس جمهور تاکید دادستان کل کشور بر تشکیل جلسات شورای عالی فضای

 29T07:04:53Z-09-2014 ایتنا شودها گرم میشکنفیلترینگ و بازاری که برای فیلتر

 29T06:50:53Z-09-2014 خبرآنالین ها با فیلترینگ بیشتربازار گرم فیلترشکن فروش

 29T06:46:00Z-09-2014 ایکنا مجازیای در شورای عالی فضای های رایانهبررسی بازی

 29T06:12:52Z-09-2014 عصر ایران بازار داغ فیلترینگ برای فیلترشکن ها

 29T05:51:58Z-09-2014 ایسنا شودها گرم میشکنفیلترینگ و بازاری که برای فیلتر

 28T22:03:17Z-09-2014 جمهوری اسالمیروزنامه  فعاالن حوزه امنیت سایبری در گفت و گو با روزنامه جمهوری اسالمی:

آموزان/ تراز بقال و مدیرعامل توییتر مدعی شد: رایزنی با ظریف برای رفع فیلتر توییتر/ سایه شوم تلفن همراه بر تحصیل دانش

 28T21:05:12Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان دکتر یکی شد!!

 28T20:52:34Z-09-2014 روزنامه ایران نخستین نمایشگاه امنیت فضای سایبری در ایران

 28T20:41:24Z-09-2014 روزنامه ایران آیدشبکه ملی اطالعات با دولت الکترونیک می

 28T20:30:00Z-09-2014 آناالیزتیآی جمهور در جلسات شورای مجازی شرکت کندرییسی: رییس

 28T20:30:00Z-09-2014 کلمه های اجتماعیدرباره مقابله با شبکه

 28T15:38:58Z-09-2014 روزنامه هدف و اقتصاد ای برای امنیت اطالعات داریمهای ویژهبرنامه

 28T13:45:14Z-09-2014 ایرنا عملیاتی کردن برنامه های کمیسیون تحول اداری در دستگاههای اجرایی استان

 28T13:27:00Z-09-2014 نیوزبولتن اند نه فناوریمحصول« های اجتماعیشبکه»

 28T12:52:00Z-09-2014 موج اماپ استفاده نکردهتابه حال از وایبر و واتس

 28T12:08:00Z-09-2014 عصر ایران فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 28T11:46:00Z-09-2014 شفاف فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 28T11:12:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو اجرایی در شبکه ملی اطالعاتهای پذیری دستگاهتدوین سند ملی تعامل

 28T11:02:00Z-09-2014 اعتدال فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 28T10:58:36Z-09-2014 انتخاب فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 28T10:44:00Z-09-2014 موج های موبایلی نیستیمرساندر پی فیلتر پیام

3G 28-09-2014 خبرگزاری دانشجو اوباما ای برایسوغات هستهT10:37:00Z 

 28T10:26:49Z-09-2014 جم آنالینجام ایدور باطل در مذاکرات هسته

 28T09:59:43Z-09-2014 تابناک فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 28T09:09:17Z-09-2014 جم آنالینجام صالحی: غرب راهی جز تعامل ندارد

 28T09:07:43Z-09-2014 ایرنا نمایش توانایی امنیت فضای تبادل اطالعات در اولین نمایشگاه امنیت سایبری

 28T08:48:00Z-09-2014 مهر های اجرایی در شبکه ملی اطالعاتپذیری دستگاهتدوین سند ملی تعامل

 28T08:21:00Z-09-2014 فارس شوداطالعات تدوین میها بر بستر شبکه ملی دستگاه چارچوب تعامل

 28T08:15:44Z-09-2014 نیوزصراط آخرین خبر از احتمال فیلتر وایبر

 28T08:10:53Z-09-2014 ایرنا ضرورت سرعت بخشی بهره مندی از پیوست فرهنگی در ارتباطات وفناوری اطالعات

 28T08:04:00Z-09-2014 خبرآنالین فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 28T08:03:11Z-09-2014 روزنامه آرمان نـگره

 28T07:28:02Z-09-2014 خبرگزاری خانه ملت های اجتماعی ارائه دهدوزارت ارتباطات راهکاری برای حذف مفسده در شبکه

 28T07:23:56Z-09-2014 مشرق اسفنانی:فیلترشدن وایبر در دستورکار نیست

 28T07:16:16Z-09-2014 338 وایبر در دستور کار نیستاسفنانی: فیلتر 

 28T07:14:00Z-09-2014 نیوزبولتن فیلتر شدن وایبر در دستور کار نیست

 28T07:06:00Z-09-2014 مهر مازندران استان الکترونیک می شود
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 28T06:59:00Z-09-2014 نما فیلتر شدن وایبر در دستور کار نیست

 28T06:55:00Z-09-2014 ایکنا راهبردی فعال نیست/ ایجاد پیوند بین فناوری و نیاز مردماتاق فکر ملی در سطح 

 28T06:37:00Z-09-2014 مثلث گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه

 28T06:36:00Z-09-2014 جوان وزیرارتباطاتای به اژهاالجل توضیحات درباره ضرب

 28T06:30:00Z-09-2014 ایرنا محور روزنامه های امروز خراسان رضوی نشست خبری رئیس جمهور در نیویورک

 28T06:30:00Z-09-2014 فارس در نیویورک« اعتماد»توقف 

 28T06:28:23Z-09-2014 فردا وزیرارتباطاتای به اژهاالجل توضیحات درباره ضرب

 28T06:25:59Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان های اجتماعی ارائه دهدحذف مفسده در شبکه کاری برایفیلتر شدن وایبر در دستور کار نیست/ وزارت ارتباطات راه

3G 28-09-2014 338 اوباما ای برایسوغات هستهT06:25:00Z 

 28T05:47:35Z-09-2014 نیوزصراط های یکشنبهترین عناوین روزنامهمهم

 28T05:47:00Z-09-2014 ایلنا استالمللی یک ظلم آشکار تصور ایران بدون ارتباطات بین

 28T05:37:00Z-09-2014 تعامل مهمترین عناوین روزنامه های یکشنبه

 28T04:57:00Z-09-2014 338 های یکشنبهگزیده سرمقاله روزنامه

 28T04:54:09Z-09-2014 338 های یکشنبهمهمترین عناوین روزنامه

 28T04:47:26Z-09-2014 افکارنیوز مذاکرات به دور هشتم کشید

 28T04:24:35Z-09-2014 عصر ایران مهمترین عناوین روزنامه های امروز

3G 27-09-2014 تسنیم اوباما ای برایسوغات هستهT22:48:00Z 

 27T22:23:00Z-09-2014 تسنیم مهمترین عناوین روزنامه های یکشنبه

 27T21:56:39Z-09-2014 جوان باشگاه خبرنگاران مهمترین عناوین روزنامه های یکشنبه

 27T21:56:27Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان نظام آمریکا در حمله به سوریه/ تنها روایت مردم ایران از جنگ واقعی استداعش پیاده

 27T20:50:02Z-09-2014 روزنامه تفاهم های موبایلی نیسترسانقوه قضائیه به دنبال فیلتر پیام

3G  27-09-2014 روزنامه وطن امروز اوباما ای برایهستهسوغاتT20:49:53Z 

 27T20:47:00Z-09-2014 روزنامه ایران های تکنولوژیتازه 

 27T20:46:38Z-09-2014 روزنامه تفاهم بیمه سایبری راه اندازی می شود

 27T20:46:21Z-09-2014 روزنامه وطن امروز ای برای امنیت اطالعات داریمهای ویژهبرنامه

3G 27-09-2014 روزنامه وطن امروز اوباما ای برایسوغات هستهT20:41:06Z 

 27T20:30:00Z-09-2014 دنیای اقتصاد شودهای اجرایی برای فیلترینگ خانگی به زودی اعالم میبرنامه

 27T19:26:25Z-09-2014 نیوزخراسان تشکیل نشدن جلسه شورای عالی فضای مجازی مشکلی جدی است

 27T19:24:42Z-09-2014 نیوزخراسان فیلترینگ خانگی اجرایی می شود

میل در روسیه مشروط شد/ سوتی اپل دستاویز رقبا شد/ مکالمه رایگان با موبایل در تمامی بوک  توئیتر و جیفعالیت فیس

 27T19:12:22Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان های پاییز ممکن شدجمعه

 27T17:13:47Z-09-2014 ایرنا نخستین نمایشگاه امنیت سایبری ایران آغاز به کار کرد

 27T16:57:24Z-09-2014 ایرنا نخستین نمایشگاه امنیت سایبری ایران آغاز به کار کرد

 27T16:50:00Z-09-2014 روزنامه هدف و اقتصاد اولین نمایشگاه امنیت سایبری ایران افتتاح شد

 27T16:48:20Z-09-2014 روزنامه هدف و اقتصاد توضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وایبر و فیلترینگ خانگی

 27T15:28:06Z-09-2014 نیوزصراط نظر دبیرشورای عالی فضای مجازی درمورد فیلتر وایبر

 27T15:21:00Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان شود!!وایبر فیلتر نمی

 27T13:02:00Z-09-2014 شفاف فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا غلط؟

 27T12:57:52Z-09-2014 جهان های اجتماعی درست یاغلط؟فیلترینگ شبکه

 27T12:55:00Z-09-2014 افکارنیوز فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا غلط؟

 27T12:51:24Z-09-2014 رادیو فردا های اجتماعیاز شبکه« مفسده»برای حذف به وزارت ارتباطات « اولتیماتوم»

 27T12:46:10Z-09-2014 نیوزپرسایران برنامه ملی امنیت سایبری تدوین می شود

 27T12:25:00Z-09-2014 شفاف فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا غلط؟

 27T12:24:00Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان اولین نمایشگاه امنیت سایبری ایران افتتاح شد

 27T12:21:43Z-09-2014 تریبون گرددسایبری تدوین میبرنامه ملی امنیت

آپ/ توضیح سراج درباره بورسیه های غیرقانونی/آخرین خبر از فیلترینگ وایبر و واتس

 27T11:49:00Z-09-2014 فرداگنه درباره تصمیم / بازتاب جهانی سخنان زن34دربودجههدفمندی2درفازنوآوریازخبرنوبخت
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 موبایل/واکنش وزیرارشاد به اظهارات اخیر کیارستمیهایرسانفیلترپیامدربارهشهریاریاوپک/پاسخ

 27T11:29:00Z-09-2014 تسنیم آیندهماه 2نظر نهایی معاونت راهبردی ریاست جمهوری درباره ادغام یا تفکیک وزارت ورزش تا  اعالم

 27T11:27:35Z-09-2014 مشرق افزارهای موبایلی فیلتر خواهند شد؟آیا نرم

 27T11:26:19Z-09-2014 ایرنا فرهنگ سازی اصل ولی رفع نیاز هم مدنظر است

 27T11:19:09Z-09-2014 نیوزپرسایران «آپ واتس»و « وایبر»توضیح درباره فیلترینگ 

 27T10:17:00Z-09-2014 مثلث نیستیمبه دنبال بستن پیام رسانهای موبایلی 

 27T10:05:00Z-09-2014 فارس شبکه ملی اطالعات بخشی از زیر ساخت ارتباطی دولت الکترونیک است

 27T09:56:00Z-09-2014 338 افزارهای موبایلی داخلیحمایت از نرم

 27T09:27:00Z-09-2014 تعامل درصد پیشرفت داشته است11شبکه ملی اطالعات تنها 

 27T09:26:46Z-09-2014 جماران توضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وایبر و فیلترینگ خانگی

 27T09:12:30Z-09-2014 شفاف اعالم برنامه اجرایی فیلترینگ خانگی

 27T09:11:00Z-09-2014 ایلنا نگاه حاکم فعلی در زمینه ارتباطات نگاهی فناورانه است

 27T09:07:29Z-09-2014 338 فیلتر خواهند شد؟ افزارهای موبایلینرم

 27T08:46:19Z-09-2014 همشهری آنالین آپتوضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ وایبر و واتس

 27T08:42:32Z-09-2014 جماران معاون قوه قضاییه: به دنبال بستن پیام رسانه ای موبایلی نیستیم/ دولت در پاالیش فضای مجازی تعلل می کند

 27T08:42:00Z-09-2014 انتخاب معاون قوه قضاییه: به دنبال بستن پیام رسانهای موبایلی نیستیم/ دولت در پاالیش فضای مجازی تعلل می کند

 27T08:38:44Z-09-2014 جهان برنامه ملی امنیت سایبری تدوین می شود

 27T08:37:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو خانگی در دستور کار/ بررسی پیوست فرهنگی در اولین جلسه شوراافزارهای موبایلی و فیلترینگ حمایت از نرم

 27T08:34:00Z-09-2014 ایکنا مقابله با تهدیدات سایبری؛ در دستور کار سازمان فناوری اطالعات

 27T08:32:20Z-09-2014 شفاف معاون قوه قضاییه: به دنبال بستن پیام رسانهای موبایلی نیستیم

 27T08:30:00Z-09-2014 انتخاب دبیر شورای عالی فضای مجازی: فیلتر کردن وایبر و واتس آپ بر عهده کارگروه تعیین مصادق مجرمانه است

 27T08:28:36Z-09-2014 ایتنا اماپ استفاده نکردهدبیر شورای عالی فضای مجازی: تابحال از وایبر و واتس

 27T08:25:00Z-09-2014 ایکنا امنیت شبکه ملی اطالعات تأمین شودتجهیزات 

 27T08:22:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا غلط؟

 27T08:19:00Z-09-2014 تسنیم ای برای امنیت اطالعات داریم/ وایبر ندارمهای ویژهبرنامه

 27T08:14:51Z-09-2014 مشرق اماپ استفاده نکردهحال از وایبر و واتس دبیر شورای عالی فضای مجازی: تا به

 27T08:13:04Z-09-2014 دنیای اقتصاد آپآخرین خبر از فیلترینگ وایبر و واتس

 27T08:12:48Z-09-2014 خبرآنالین دبیر شورای عالی فضای مجازی: فیلتر کردن وایبر و واتس آپ بر عهده کارگروه تعیین مصادق مجرمانه است

 27T08:07:24Z-09-2014 تابناک افزارهای موبایلی داخلیاعالم حمایت از نرم

 27T08:06:22Z-09-2014 آفتاب های موبایلی نیسترسانشهریاری: قوه قضائیه به دنبال فیلتر پیام

 27T08:05:00Z-09-2014 فارس مدارانه در فضای مجازیشود/ ضرورت اصالح نگاه فناورانه به انسان برنامه ملی امنیت سایبری تدوین می

 27T07:58:37Z-09-2014 گویانیوز آپتوضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ وایبر و واتس

 27T07:56:48Z-09-2014 آفتاب آپتوضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ وایبر و واتس

 27T07:52:00Z-09-2014 مهر امنیت سایبری/ حمایت از نرم افزارهای داخلی موبایلتدوین برنامه ملی 

 27T07:52:00Z-09-2014 پارسینه های موبایلی نیسترسانقوه قضائیه به دنبال فیلتر پیام

 27T07:50:00Z-09-2014 ارسف افزارهای موبایلی داخلی در دستور کار استاعالم برنامه اجرایی فیلترینگ خانگی؛ به زودی/حمایت از نرم

 27T07:47:00Z-09-2014 فردا آپآخرین خبر از فیلترینگ وایبر و واتس

 27T07:45:00Z-09-2014 مثلث آپتوضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ وایبر و واتس

 27T07:37:41Z-09-2014 خبرآنالین پاالیش فضای مجازی تعلل می کندمعاون قوه قضاییه: به دنبال بستن پیام رسانهای موبایلی نیستیم/ دولت در 

 27T07:36:00Z-09-2014 ایکنا های مشخص شورای عالی فضای مجازی برای جایگزین کردن وایبربرنامه

 27T07:27:45Z-09-2014 دنیای اقتصاد موبایلهایرسانفیلترپیامدربارهشهریاریپاسخ

 27T07:26:38Z-09-2014 ایتنا های موبایلی نیسترسانفیلتر پیامقوه قضائیه به دنبال 

 27T07:25:51Z-09-2014 ایسنا های ویژه ملی در شورای عالی فضای مجازیتدوین برنامه

 27T07:18:59Z-09-2014 338 موبایلهایرسانفیلترپیامدربارهشهریاریپاسخ

 27T07:13:45Z-09-2014 فرارو های موبایلی نیسترسانپیامشهریاری: قوه قضائیه به دنبال فیلتر 

 27T07:11:48Z-09-2014 ایسنا توضیح دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وایبر و فیلترینگ خانگی

 27T06:58:12Z-09-2014 جهان افزارهای موبایلی فیلتر خواهند شد؟آیا نرم
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 27T06:54:15Z-09-2014 جوان موبایل نیستهایرسانپیامشدنموافق فیلتر قوه قضائیه

 27T06:53:00Z-09-2014 نیوزصراط های موبایلیموضع قوه قضائیه درباره فیلتر شبکه

 27T06:53:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو عالی فضای مجازیهای موبایلی نیست/ عدم مدیریت محتوا توسط شورایرسانقوه قضائیه به دنبال فیلتر پیام

 27T06:39:00Z-09-2014 فردا موبایلهایرسانفیلترپیامدربارهشهریاریپاسخ

 27T06:18:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو برابر کردن کاربران اینترنت بدون تولید محتوای بومی 11طرح بزرگ حوزه ارتباطات/  4در سایه سرانجام نامعلوم  3Gاندازیراه

 27T06:09:00Z-09-2014 فارس های موبایلی نیست/عدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی مانع مدیریت محتوارسانییه به دنبال فیلتر پیامقوه قضا

 27T04:23:00Z-09-2014 ایکنا ای در شورای عالی فضای مجازیهای رایانهاصالح ساختارهای صنعت بازی

 26T21:19:34Z-09-2014 روزنامه تفاهم شبکه ملی اطالعاتهای پایه آخرین وضعیت طرح توسعه فناوری

 26T20:41:11Z-09-2014 نیوزخراسان بررسی حاکمیت اینترنت در مرکز ملی فضای مجازی

 26T20:39:39Z-09-2014 نیوزخراسان درصد پیشرفت داشته است11شبکه ملی اطالعات تنها 

 26T20:30:00Z-09-2014 دنیای اقتصاد فروشیهای خردهگسترش استفاده از وایبر در بخش

 26T20:30:00Z-09-2014 آناالیزتیآی افزارهای موبایلی نیستقوه قضاییه دنبال فیلتر نرم

 26T20:30:00Z-09-2014 آناالیزتیآی شبکه ملی اطالعات زیرمجموعه دولت الکترونیکی است

 26T16:01:26Z-09-2014 و اقتصاد روزنامه هدف برداری از شبکه چهار شهر تا پایان سالبهره

 26T10:46:32Z-09-2014 آناالیزتیآی مخالفت تلویحی فرمانده ناجا با فیلتر وایبر

 26T10:36:20Z-09-2014 آناالیزتیآی شبکه ملی اطالعات به چند کشور وابسته است

 26T07:47:12Z-09-2014 خبرآنالین پروژه فیبرنوری به کجا رسید؟

 26T07:44:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو ای که حتی از تانک هم تاثیر بیشتری دارد تا فیلمی که قرار بود شکست بخوردوسیلهاز 

 26T07:22:00Z-09-2014 تسنیم آخرین وضعیت طرح توسعه فناوریهای پایه شبکه ملی اطالعات

 26T07:04:24Z-09-2014 ایسنا های اجتماعیاز تب تند آیفون تا موج فیلترینگ شبکه

 26T06:47:22Z-09-2014 ایسنا برداری از شبکه چهار شهر تا پایان سالآخرین وضعیت پروژه فیبرنوری کشور / بهره

 26T04:55:00Z-09-2014 مهر آخرین وضعیت طرح توسعه فناوریهای پایه شبکه ملی اطالعات/ وزارت ارتباطات برای حمایت تردید دارد

 25T21:18:00Z-09-2014 تسنیم های فضای مجازیپردهیک ماهه برای فیلترینگ وایبر تا پشت االجلاز ضرب

 25T21:06:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو اندازی موتور جستجوی بومیهای فضای مجازی/ راهپردهاالجل یک ماهه برای فیلترینگ وایبر تا پشتاز ضرب

 25T20:51:00Z-09-2014 فارس مه تحول شبکه پهن باند ملی ایرانالمللی در طراحی برناکمک مشاوران بین

 25T20:30:00Z-09-2014 روزآنالین های پایه شبکه ملی اطالعات بودجه نداردطرح توسعه فناوری

 25T20:30:00Z-09-2014 آناالیزتیآی شبکه ملی اطالعات به چند کشور وابسته است

 25T14:25:00Z-09-2014 تعامل پول زور پیامکیفاصله یک ماهه تا هزاران میلیارد 

 25T13:07:00Z-09-2014 ایرنا موضوع جلسه؛فیلترینگ

 25T11:07:22Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان ای مستقلسازان رایانهمراسم اختتامیه جشنواره بازی

 25T07:46:00Z-09-2014 تسنیم ای مستقلسازان رایانهمراسم اختتامیه جشنواره بازی

 25T07:44:29Z-09-2014 338 یک ماه تا هزاران میلیارد پول زور پیامک

 25T07:07:00Z-09-2014 ایرنا توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مازندران مورد تاکید قرارگرفت

 25T06:41:06Z-09-2014 ایسنا های اجتماعیاز تب تند آیفون تا موج فیلترینگ شبکه

 25T05:29:05Z-09-2014 الف فاصله یک ماهه تا هزاران میلیاردتومان پول زور پیامکی

 24T21:48:05Z-09-2014 ابتکارنیوز موضوع جلسه؛فیلترینگ

 24T21:28:37Z-09-2014 روزنامه ایران ناپذیر استاجتناب <فیس بوک>و <وایبر>استفاده از 

 24T20:30:00Z-09-2014 روزآنالین های اجتماعی نیستمبستن شبکه فرمانده پلیس: موافق

 24T20:30:00Z-09-2014 دنیای اقتصاد اهللمقدم به درخواست انصار حزبپاسخ احمدی

 24T19:30:42Z-09-2014 روزنامه وطن امروز 34تأکید بر اجرای شبکه ملی اطالعات در بودجه 

 24T18:32:00Z-09-2014 نیوزجنوب نیستمموافق بسته شدن شبکه های اجتماعی 

 24T17:50:27Z-09-2014 روزنامه کیهان ضرورت مقابله با اینترنت آمریکایی

 24T17:48:57Z-09-2014 روزنامه کیهان اهلل در قالب ستاد امر به معروف قانونی استفعالیت انصار حزب

 24T16:34:14Z-09-2014 نیوزرسالت کندمینیروی انتظامی ازآمران به معروف وناهیان ازمنکرحمایت 

برای نخستین بار/ جزییات  34آغاز فروش دور جدید بلیت قطار مسافری/ تعیین سقف اعتبار جاری و عمرانی در بخشنامه بودجه 

 24T16:00:00Z-09-2014 فارس های کاالیی در مردادماه از سوی بانک مرکزیتغییر قیمت گروه

 24T14:31:13Z-09-2014 رجا ازگران فروشی اینترنتانتقادیک نماینده 
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 24T14:19:06Z-09-2014 ایتنا اپ اجتناب ناپذیر استبوک وایبر و واتساستفاده از فیس

 24T14:09:00Z-09-2014 تابناک شنونده این جمله رئیس پلیس درباره فیلترینگ کیست؟

 24T13:50:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو حضور صادق واعظ زادهبا « نگاه دو»بررسی سیاست های کلی علم و فناوری در 

 24T13:28:02Z-09-2014 ایتنا شود؟چرا اینترنت به قیمت باال به مردم فروخته می

 24T12:04:00Z-09-2014 فارس ICTمیلیارد تومانی بخش  371/سقف اعتبارات  34تکمیل شبکه ملی اطالعات در راهبردهای بودجه 

 24T11:57:00Z-09-2014 تابناک فر از قیمت باالی اینترنت!پژمانانتقاد 

 24T11:01:07Z-09-2014 سی فارسیبیبی ناپذیر استفرمانده پلیس ایران: استفاده از وایبر و فیسبوک اجتناب

 24T10:38:20Z-09-2014 رجا حمایت ناجا از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 24T10:37:49Z-09-2014 ایسنا شود؟ال به مردم فروخته میچرا اینترنت به قیمت با

 24T10:24:40Z-09-2014 338 کنداحمدی مقدم: نیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می

 24T10:09:57Z-09-2014 جهان پاسخ احمدی مقدم به انصار حزب اهلل

 24T09:59:13Z-09-2014 الف کندمعروف و ناهیان از منکر حمایت میاحمدی مقدم: نیروی انتظامی از آمران به 

 24T09:52:00Z-09-2014 باشگاه خبرنگاران جوان باخت برای نظام جمهوری اسالمی ایران معنا ندارد-نتیجه باخت

 24T09:32:00Z-09-2014 فارس نتیجه باخت ـ باخت برای نظام جمهوری اسالمی معنا ندارد

فیس بوک  وایبر و واتس آپ اجتناب ناپذیر است/برادران انصار حزب اهلل برای حفظ ارزش های اسالمی پا به میدان می استفاده از 

 24T09:29:05Z-09-2014 پارسینه گذارند

 24T09:20:00Z-09-2014 مهر با استقامت و پایداری همیشه برنده هستیم

 24T09:15:03Z-09-2014 تعامل بومی سازی نرم افزارهای پیام رسان و چند نکته

 24T09:11:58Z-09-2014 خبرگزاری خانه ملت باخت برای نظام جمهوری اسالمی معنی ندارد -نتیجه باخت

 24T09:09:00Z-09-2014 ایلنا باخت برای نظام جمهوری اسالمی معنی ندارد -نتیجه باخت

 24T09:04:00Z-09-2014 تعامل کوچ پاییزی اهالی وایبر

استفاده از فیس بوک  وایبر و واتس آپ اجتناب ناپذیر است/برادران انصار حزب اهلل برای حفظ ارزش های اسالمی پا به میدان می 

 24T09:01:00Z-09-2014 انتخاب گذارند

 24T08:54:19Z-09-2014 جم آنالینجام گاو مست خودزنی خواهد کرد

 24T08:25:52Z-09-2014 مشرق کنداز منکر حمایت مینیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان 

 24T08:18:23Z-09-2014 فیلمبانی فرمانده ناجا: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 24T08:01:40Z-09-2014 افکارنیوز حمایت نیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 24T07:51:00Z-09-2014 فارس نقشه«+جستجوگر بومی»و « اطالعاتشبکه ملی »کشورهای دنیا در پی ایجاد 

 24T07:49:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو های فیس بوک  وایبر و واتس آپ در عصر ارتباطات اجتناب ناپذیر استاستفاده از فناوری

 24T07:48:57Z-09-2014 نیوزبولتن استفاده اصولی ازفناوری های ارتباطی

 24T07:47:54Z-09-2014 جوان مقدم درباره حضورداعش درایراناحمدیپاسخ 

 24T07:41:00Z-09-2014 فردا مقدم درباره حضورداعش درایرانپاسخ احمدی

 24T07:40:00Z-09-2014 واحد مرکزی خبر فرمانده ناجا :عالی بودن وضع مرزهای کشوراز نظر امنیت

 24T07:38:00Z-09-2014 تسنیم کندناهیان از منکر حمایت مینیروی انتظامی از آمران به معروف و 

 24T07:36:51Z-09-2014 نیوزصراط پاسخ فرمانده ناجا به درخواست انصار

 24T07:35:59Z-09-2014 برنا درصدی جرائم در استان اردبیل 11کاهش 

 24T07:34:01Z-09-2014 همشهری آنالین ناپذیر استهای فیس بوک  وایبر و واتس آپ در عصر ارتباطات اجتناب استفاده از فناوری

 24T07:30:00Z-09-2014 همشهری آنالین های دوم مهرسرمقاله روزنامه

 24T07:19:00Z-09-2014 اعتدال پاسخ احمدی مقدم به در خواست انصار حزب اهلل

 24T07:16:00Z-09-2014 شبستان از حنایت از آمران به معروف تا باز شدن پای روغن پالم به مجلس

 24T07:16:00Z-09-2014 آفتاب پاسخ احمدی مقدم به در خواست انصار حزب اهلل /برخورد پلیس با مزاحمان اطراف مدارس

 24T07:12:47Z-09-2014 نیوزصراط چه کسانی مخالف اینترنتی قانونمند هستند؟

 24T07:12:46Z-09-2014 پارسینه فرمانده کل پلیس: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 24T07:04:00Z-09-2014 ایرنا ایده فیلترینگ شبکه های اجتماعی تلفن همراه و چند پرسش

 24T07:03:01Z-09-2014 تعامل اجتماعیهایانسدادشبکهدربارهمقدمنظراحمدی

 24T07:03:00Z-09-2014 تابناک پاسخ احمدی مقدم به در خواست انصار حزب اهلل

 24T06:59:20Z-09-2014 دنیای اقتصاد برخورد پلیس با مزاحمان اطراف مدارس
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 24T06:59:01Z-09-2014 جماران فرمانده نیروی انتظامی می گوید موافق مسدود کردن شبکه های اجتماعی نیست

 24T06:54:32Z-09-2014 برنا های اجتماعی مجازی مخالف هستمبا مسدود کردن شبکه

 24T06:50:00Z-09-2014 ایکنا رسدسازان مستقل ایران به پایان می جشنواره بازی

 24T06:43:49Z-09-2014 خبرآنالین فرمانده کل پلیس: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم/ واکنش احمدی مقدم به توقف گشتهای حزب اهلل

 24T06:42:03Z-09-2014 افکارنیوز موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 24T06:38:57Z-09-2014 فرارو موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 24T06:33:50Z-09-2014 ایسنا پاسخ احمدی مقدم به در خواست انصار حزب اهلل /برخورد پلیس با مزاحمان اطراف مدارس

 24T06:30:00Z-09-2014 شبستان هاپروندهدرصدی  21گرایی تا کاهش از انتقاد از موج فزاینده تجمل

 24T06:29:09Z-09-2014 نیوزبولتن سردار احمدی مقدم: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

یا بانیان آشفتگی در  "فیلترینگ"کشور قانونمند شود/ منادیان مخالفت با  "فضای مجازی"خواهند های پنهانی نمیچه دست

 24T06:19:00Z-09-2014 خبرگزاری دانشجو فضای مجازی

 24T06:15:00Z-09-2014 عصر ایران های امروزهای روزنامهبرگزیده سرمقاله

 24T06:12:00Z-09-2014 عصر ایران فرمانده ناجا: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 24T05:52:00Z-09-2014 شبستان درصدی جرائم در استان اردبیل 11کاهش 

 24T05:42:59Z-09-2014 جوان اجتماعیهایانسداد شبکه درباره مقدمنظر احمدی

 24T05:37:00Z-09-2014 ایرنا سردار احمدی مقدم: موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیستم

 24T05:34:45Z-09-2014 بهار های اجتماعی هستممخالف فیلتر شبکه

 24T05:30:08Z-09-2014 روزنامه آرمان های اجتماعی مخالفمبا فیلتر شبکه

 24T04:02:57Z-09-2014 تابناک بازخوانی سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

 24T00:45:00Z-09-2014 موج بازخوانی سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

 24T00:00:00Z-09-2014 روزنامه کائنات های اجتماعیمخالف فرمانده ناجا با انسداد شبکه

 23T21:38:20Z-09-2014 ابتکارنیوز موافق فیلترینگ شبکه های اجتماعی نیستم

 23T21:07:52Z-09-2014 نیوزخراسان بومی سازی نرم افزارهای پیام رسان و چند نکته

 23T21:05:02Z-09-2014 نیوزخراسان کوچ پاییزی اهالی وایبر

 23T20:33:00Z-09-2014 جرس های اجتماعی مخالفمشبکهمقدم: با فیلتر احمدی

 23T20:30:00Z-09-2014 تسنیم /تأکید بر اجرای شبکه ملی اطالعات34در بودجه  ICTمیلیارد تومانی فصل  371سقف اعتبار 

 23T20:30:00Z-09-2014 رادیو فردا های اجتماعی نیستممقدم: موافق بسته شدن شبکهاحمدی

 23T20:29:00Z-09-2014 دیگربان های اجتماعی هستمشبکهمخالف فیلتر 

 23T19:49:32Z-09-2014 ایرنا فرمانده ناجا: استفاده اصولی ازفناوری های ارتباطی  الزمه پیشرفت است

 23T19:46:00Z-09-2014 فردا اجتماعیهایانسدادشبکهدربارهمقدمنظراحمدی

 23T19:42:19Z-09-2014 ایرنا الزمه پیشرفت استاستفاده اصولی ازفن آوری های ارتباطی  

 


