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پنج شنبه  ۲تیر ۱۴۰۱
 ۲۳ذی القعده .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۶۸

یک توئيت

ُکند و یواشمثلدولتالکترونیک!

رسانه های جهان
اســپــوتــنــیــک:
کره جنوبی برای
نخستینبارموفق
شد ماهوارههایی
را با موشکهایی
که خــود طراحی
کــردهاســت ،به فضا پرتاب کند .کره
جنوبی هماکنون هفتمین کشور در
جهاناستکهمیتواندماهوارهاییک
تنییابیشتررابهمدارزمینپرتابکند
ودراینزمینهبهایاالتمتحده،روسیه،
فرانسه،چین،ژاپنوهندپیوستهاست.
تی آر تی :ایتالیا
امــســال بــه دلیل
بــــــــــــارش کـــــم،
بــدتــریــن شــرایــط
خشکسالی را در
 70ســال گذشته
تجربه میکند که ضمن گرمای زیاد،
زنــگ خطر نیز در ایــن کشور نواخته
شده اســت؛ به طــوری که آب رودخانه
پو ،بزرگترین رودخانه ایتالیا به میزان
سهچهارم کاهش یافته است .مسئوالن
در بخشهایی از ایــن کشور ،دستور
دادهاند که به دلیل خشکسالی ،از آب
فقط برای مصارف اولیه مانند نوشیدن
و تهیه غذا استفاده شود.

▪تکلیف قانون بر توسعه دولت الکترونیک

از برنامه سوم توسعه تا برنامه کنونی که برنامه
ششم است ،توجه به حوزه فناوری و توسعه دولت
الکترونیکهموارهدردستورکاراینبرنامههابوده
است؛بهطوریکهدربرنامهششمتوسعهاقتصادی،
سیاسیوفرهنگیکهسومینبرنامهازچهاربرنامه
پنجساله توسعهای  کشور در مسیر چشمانداز ۲۰
ساله کشور است ،دستیابی به جایگاه دوم فناوری
منطقهدرافق 1404پیشبینیشده است.
در همین زمینه وزیر ارتباطات دیروزتاکید کرد که
در تبصره ۷قانون بودجه امسال همه دستگاههای
کشورمکلفهستندپنجرهواحدخودراتاشهریورراه
اندازی و وزارت ارتباطات هم تا دی ماه پنجره ملی
خدمات دولت هوشمند را راهاندازی کند.زارع پور
با بیان این که هم اکنون پنجره ملی خدمات دولت
هوشمند به آدرس  GOV.IRبه صورت آزمایشی و
زودترازموعدمقررراهاندازیشدهاست،تاکیدکرد:
تاکنون ۲۰دستگاهبهاینپنجرهمتصلشدهاندکه
ازاینتعدادفقطحدود ۸دستگاهملیواصلیاست.

۱۸/۳۱

▪بادولتالکترونیکچهاتفاقیمیافتد؟

▪ارزیابی دولت الکترونیک از  95تا امروز
نتایج کالن ارزیابی در بهار - 1401نمره ها از100
دولتکاربر

شفاف

دولت

یکپارچه

مشارکتی

52

30

35

41

محور

دولت

شورایاجراییفناوریاطالعاتازآخرسال95
تــا امــــروز در  9دوره عملکرد رشـــد دولــت
الکترونیک را ارزیابی کرده است که آخر سال

درصد الکترونیکی شدن
خدمات

عدم اقدام به الکترونیکی
شدن

ذاتا
غیر الکترونیکی

دولت

نیمه
الکترونیکی

وزارت امور خارجه
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

۲۴/۶۴

وزارت کشور

۲۶/۰۷

برنامه و بودجه

۳۳/۹۲
۳۴/۳۴

وزارت جهاد کشاورزی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

۳۶/۵۳
۳۷/۶۵

وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

۳۸/۵

وزارت نیرو

۳۸/۷۴

وزارت ورزش و جوانان

۴۳/۷۹

وزارت نفت

۴۴

وزارت آموزش و پرورش

۴۴/۱۹
۴۵/۵۸

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداری و استخدامی

۴7/۴۵

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

۵۹/۵۷
۶۳/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۶۴/۰۲
۶۷/۲۳

80

۷۴/۱۷

70

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتامعی

60

50

 60 ،95دستگاه ارزیابی شدند که وضعیت
دولتالکترونیکدرمجموع 19.30درصدودر
بهار 1401با ارزیابی 170دستگاه ،این میزان
به  41.2درصد رسیده است .یعنی وضعیت
رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشور اکنون
کمتر از  50درصد است و ظاهرا با چشمانداز
 1404کهقراراستقلههایبلندیرافتحکرده
باشیم ،فاصله زیادی دارد.
▪ برترینهاوبدترینهایدولتالکترونیک

در گزارشی که شورای اجرایی فناوری اطالعات
منتشر کــرده ،حــوزههــای گوناگون عملکردی
دستگاههابررسیوارزیابیوبرایتمامیبخشها
نمره نیز داده شده است.
در میان برترینها به ترتیب نام مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی ،سازمان فناوری اطالعات ،بیمه
مرکزی ،پست بانک ایران ،سازمان حج و زیارت
و ...به چشم میخورد و بدترینها در حوزه دولت

40

30

20

الکترونیک نیز وزارت دادگستری ،وزارت امور
خارجه ،بانک مرکزی ،وزارت کشور ،برنامه و
بودجه ،وزارت جهاد کشاورزی و ...هستند.
▪رتبهجهانیایراندردولتالکترونیک

با همه مزایای توسعهای و اقتصادی که خدمات
فناورانه و دولت الکترونیک دارد ،اما پیشرفت
آن در سالهای اخیر به گونهای بوده که نه دولت
از پیشرفت آن راضــی است و نه مــردم بهعنوان
اصلیترین گروه استفادهکننده از این خدمات و
همین موضوع باعث شده است که جایگاه جهانی
ایران نیز چندان آبرومند نباشد .وزیر ارتباطات
روزهای قبل اینطور گفت « :هر دوسال یکبار
کشورها را از نظر جایگاه دولــت الکترونیکی
ارزیابی میکنند .در سال ۲۰۲۰رتبه ما در کشور
در شاخص توسعه دولت الکترونیکی  ۸۹از بین
 ۱۹۳کشور جهان بود و در شاخص دیگر یعنی
میزان مشارکت مردم ازطریق ابزارهای دیجیتال

10

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

بهترین و بدترین عملکردها در دولت الکترونیک

غفوریان -شورای اجرایی فناوری اطالعات از
زیرمجموعههایمعاونتحقوقیرئیسجمهور،در
نهمین دوره ارزیابی «کارنامه دولت الکترونیکی»
را درخرداد ماه  1401منتشر کرد که البته ابعاد
این گزارش درجهت پیشرفت شاخصهای دولت
الکترونیک،چندانچنگیبهدلنمیزند.

وزارت دادگسرتی

۱۳/۲۹

گسترش دولت الکترونیک پس از گذشت  4برنامه توسعه ای کشور رشدی بیشتر از 40درصد دربرنداشته و ما را از
افق  1404دور کرده است .گزارش جدید از عملکرد اغلب دستگاه ها در حوزه خدمات فناورانه قابل دفاع نیست.
جایگاه جهانی ایران و موانع پیش روی تحقق دولت الکترونیک چیست؟
مــاده  ۶۷قانون برنامه ششم ،اقداماتی را برای
دستگاههای اجرایی از جمله افزایش ظرفیت
انتقال پهنای باند ،توسعه زیرساختهای خدمات
الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی ،توسعه
دولــت الکترونیک و توسعه زیرساختها درنظر
گرفته است .همچنین احکام متعددی در زمینه
توسعه فناوری اطالعات به ویژه در حوزه دولت
الکترونیکوحفظیکپارچگیشبکهملیاطالعات،
الکترونیکیکردنتمامفرایندهاوخدمات،قابلیت
الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطالعاتی و
همچنین توسعه استقرار خزانهداری الکترونیکی
واصالتبخشیدنبهاسنادالکترونیکیصادرشده
است و در یک کالم توسعه دولت الکترونیک قرار
استبههرچهبیشترالکترونیکیشدنفرایندهای
سنتیکمککند.

۹

رتبه ما  ۱۱۸از بین  ۱۹۳کشور جهان بود».
▪موانعدولتالکترونیکچیست؟

اماموانعپیشرویدولتالکترونیکچیستوچرا
هنوز در برخی ادارات و دستگاهها ،ایجاد خدمات
الکترونیکی که مهمترین اثر آن احترام به مردم و
کاربران است ،جدی گرفته نمیشود .زارع پور،
وزیرارتباطات،اینموانعرااینگونهبرمیشمارد:
 نبود زیرساخت مناسب در دستگاهها عدم توجه و اهتمام مدیران دستگاهها (تحولدر هر دستگاهی بدون خدمات دیجیتالی ،تحول
بیهودهای است).
 نگا ههای سنتی و مقاومتها در دستگا هها عــدم تعامل دستگا هها با یکدیگر در تبادلاطــاعــات ( ایــن در حالی اســت کــه براساس
اظــهــارات وزیــر ارتــبــاطــات ،اطــاعــاتــی کــه در
دستگاهها وجود دارد متعلق به مردم است و باید
برای راحتی آنها به کار گرفته شود).

کامال
الکترونیکی

روند ارزیابی ها از  ۹۵تا ۱۴۰۱

