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بر  فاز آن  اولین  فیلترینگ هوشمند که چندی پیش 
روی شبکه موبایلی اینستاگرام اجرا شد، طرحی است 
برای  آشنا  نامی  به  از یک سال  بیش  با گذشت  که 

اغلب کاربران اینترنت تبدیل شده است.
به عنوان  از مدتی پیش  این طرح  ایسنا،  به گزارش 
سایت ها  شدن  فیلتر  داستان  برای  دارویی  نوش 
به  نیازی  دیگر  آن  اجرای  با  تا  شده  گرفته  نظر  در 
این  از  پیش  نباشـد.  سایت ها  کامل  مسدودسازی 
نامناسب  نظر  یـک  حتی  گاهی  مثال  عنوان  به  اگر 
سایر  و  می شـد  منتشر  سایت  یک  مطالب  روی 
همان  واسطـه  به  نداشت  مشکلی  هیچ  آن  مطالب 
یک نظر به طور کامل سایت مربوطه مسدود شده و 
امکان دسترسی به آن از بین می رفت، موضوعی که 
مشکالت متعدد برای کاربران ایجاد کرده و حتی کار 
را به جایی رساند که در مواردی برخی مسئوالن هم 

به گالیه از آن پرداختند.
که  مجـازی  فضـای  عالی  شـورای  سابـق  دبیر 
دوران  طی  بود  شیوه  این  جدی  منتقدان  جمله  از 
خصوص  این  در  نظر  اظهار  به  بارها  خود  مدیریت 
ما خیل عظیمی  "اکنون  بود:  متذکر شده  و  پرداخته 
می خواهند  که  داریم  را  مجازی  فضای  کاربران  از 
استفاده عادی خود را داشته باشند، اما بعضا به دلیل 
اشتباهاتی که در زمینه  اجرای پاالیش صورت گرفته، 
با مشکالت متعددی مواجه می شوند.  در این میان ما 
بایـد تدبیری بیندیشیم که در عین این که فضا برای 
استفاده کاربر سالم باشد امکان دسترسی مناسب نیز 

وجود داشته باشد".
اما طی یک سال گذشته با افزایش تعداد شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان های موبایلی و استقبال کاربران 
خصوص  در  مسئوالن  نگرانی های  آن ها،  از  ایرانی 
زیاد  شده  فیلتر  شبکه های  و  سایت ها  تعداد  افزایش 
شد و در نهایت دولت که تصمیم نداشت راه گذشته 
را در پیش بگیرد برای اجرای طرحی با نام فیلترینگ 
هوشمند به منظور کنترل این شبکه ها دست به کار 
شد دولت یازدهم که به استفاده حداکثری از تمامی 
شیوه  نداشت  تصمیم  دارد  اعتقاد  ارتباطی  ابزارهای 
اساس  همین  بر  دهد،  ادامه  را  گذشته  فیلترینگ 
از  که  محتوایی  پاالیش  برای  که  بود  آن  بر  تاکید 
روش  از  می شود  منتشر  اجتماعی  شبکه های  سوی 

هوشمندتری بهره گرفته شود.
شبکه های  از  مردم  استفاده  گسترش  میان  این  در 
نهادهای  کافی  تسلط  عدم  و  موبایلی  اجتماعی 
موجب  نهایت  در  شبکه ها  این  رصد  برای  مربوطه 
شد وزارت ارتباطات برای پیدا کردن راهکاری در این 
زمینه تحت فشار قرار گیرد که یا راهی برای نظارت 
به  یا در اسرع وقت نسبت  پیدا کند  این شبکه ها  بر 
مسدودسازی آنها اقدام کند. بدین ترتیب دولت و به 

مدت  در  شد  مجبور  ارتباطات  وزارت  مشخص  طور 
زمانی کوتاه نسبت به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند 
اقدام کرده و دست به کار شود. برای دستیابی به این 
دانشگاه مطرح کشور  با چند  ارتباطات  وزارت  هدف 
به همکاری پرداخته و تالش کرد تا در مدت زمانی 
شده  داده  مهلت های  حد  در  و  طوالنی  چندان  نه 
راهکاری پیدا کند و بدین گونه اجرای طرح فیلترینگ 

هوشمند در سه فاز تعریف و دنبال شد.
در  ماهه   ۱۰ زمانی  آن  اجرای  برای  که  طرح  این 
اول  فاز  در  ارتباطات  وزیر  گفته  به  شده  گرفته  نظر 
یک ماه، فاز دوم سه ماه و فاز سوم شش ماه طول 
خواهد کشید، بنابراین با توجه به زمان آغاز آن انتظار 
می رود قبل از پایان سال ۱۳۹۴ شاهد اجرای کامل 

این طرح باشیم.
شبکه  روی  بر  این  از  پیش  طرح  این  اول  فاز 
آنکه  بدون  آن  اجرای  با  و  شد  عملیاتی  اینستاگرام 
شود  محدود  شبکه  این  کل  به  دسترسی  امکان 
و  عکس ها  به  دسترسی  که  شد  ایجاد  شرایطی 
و  شئونات محدود شده  از  دور  و  نامناسب  فیلم های 

بخش های نامناسب این شبکه فیلتر شود.
پس از اجرای این فاز اوایل امسال محمود واعظی از 
از اواسط اسفند ماه سال  ورود به فاز دوم این طرح 
گذشته خبر داد و گفت: "ما به دنبال آن هستیم که 
مردم از امکانات دنیا بیشترین بهره را ببرند، اما تنها 
برهمین  ماست  مدنظر  امکانات  این  پاک  بخش 
دنبال  به  هوشمند  فیلترینگ  طرح  اجرای  با  اساس 

از مطالب خود  اگر سایتی در بخشی  آن هستیم که 
محتوای نامناسبی را منتشر کرد، به جای فیلتر کردن 
نامناسب را  به آن محتوای  تنها دسترسی  آن سایت 

محدود کنیم".
است  آن  بر  ما  تالش  تمام  "اکنون  داد:  ادامه  وی 
برای  نشوند  موجب  نامناسب  محتواهای  برخی  که 
گیریم،  قرار  فشار  تحت  سایت  یک  کل  فیلتر شدن 
البته این کار موضوع ساده ای نیست، چرا که با توجه 
به بازار بزرگی که ایران ایجاد می کند عده ای به دلیل 
منافع اقتصادی خود تالش دارند که این بازار از دست 
نرود، اما ما همت خود را به کار گرفته ایم تا با کمک 
سال  در  را  هوشمند  فیلترینگ  کشور  علمی  جامعه 

جاری محقق کنیم".
اواسط  "از  کرد:  عنوان  همچنین  ارتباطات  وزیر 
اسفند ماه اجرای طرح فیلترینگ هوشمند وارد فاز دوم 
ارتباطی  فاز بحث شبکه های  این  ما در  خود شده و 
مختلفی  موضوعات  به  و  نداشته  مدنظر  را  موبایل 

خواهیم پرداخت".
استناد شود  ارتباطات  وزیر  به صحبت های  اگر  حال 
به نظر می رسد اکنون فاز دوم فیلترینگ هوشمند به 
پایان رسیده و اندکی هم از آغاز فاز سوم آن گذشته 
باشد.  همچنین اگر برنامه ریزی  های صورت گرفته در 
این بخش به درستی پیش رود الزم است این طرح 
تا پایان آذر ماه سال جاری تکمیل شده و با اجرایی 
محتوای  پاالیش  بحث  بر  جدید  شرایطی  آن  شدن 

کشور حاکم شود.

داستان فیلترینگ هوشمند به کجا رسید؟
پس از اجرایی شدن یک فاز از اجرای فیلترینگ هوشمند

بعد از اجرایی شدن فاز اولیه فیلترینگ هوشمند، کارشناسان منتظر فازهای 
بعدی آن هستند

رتبه ۸6 ایران در شاخص جهانی آمادگی شبکه

 سعید    طباطبایی

ــرفته جهان دارد،  ــورهای پیش ــگاه آماری ایران از نظر رتبه بندی که در میان کش جای
همیشه مورد بحث بوده است. در شرایطی که مردم کشور ما نشان داده اند که تا چه حد 
به فناوری های جدید و جهان مجازی عالقه مند هستند، الزم و ضروری به نظر می رسد 

که زیرساخت های فناوری در ایران دچار یک تغییر و تحول اساسی شود.
ــت و زودتر باید  ــده اس ــرا تا به همین االن هم دیر ش ــوان گفت که این ماج ــاید بت ش
ــف و نیمه به اجرا  ــف پروژه های جدیدی که نص ــود. صرف تعری ــری به حال آن ش فک
ــتفاده از فناوری های روز  درمی آیند نمی تواند امیدی را در میان مردمی که تمایل به اس
ــاخص های بین المللی فناوری اطالعات و  جهان دارند، ایجاد کند. جدیدترین آمار از ش
ــورهای جهان از نظر آمادگی شبکه ای حکایت  ارتباطات، از رتبه ۸۶ ایران در میان کش
ــده  ــر ش ــوی درگاه پایش جامعه اطالعاتی ایران منتش دارد. جدیدترین آمارها که از س
ــورهای جهان را از حیث شاخص آمادگي شبکه اي )NRI( در سال  ــت، وضعیت کش اس
۲۰۱۵ نشان می دهد. شاخص آمادگی شبکه ای نشان دهنده ظرفیت کشورها در میزان 
منتفع شدن کامل آن ها از فناوري اطالعات و میزان منتفع شدن کامل شهروندان این 
کشورها از فناوري اطالعات در زندگي روزمره  است. براساس آخرین برآوردها که مربوط 
به سال ۲۰۱۵ است، ایران در ۴ محور محیط، آمادگی، استفاده و تاثیر از حیث شاخص 
ــت. طبق این بررسی ها، در زیر شاخص  ــبکه ای مورد ارزیابی قرار گرفته اس آمادگی ش
ــورمان رتبه ۹۳ را در میان کشورهای جهان به  آمادگی محیطی فناوری اطالعات، کش
ــاخص، در بخش محیط سیاسی و رگوالتوری  ــت؛ در این زیرش خود اختصاص داده اس
ــت؛ شواهد  ــب و کار و نوآوری رتبه ایران ۸۶ اس رتبه ایران ۱۰۰ و در بخش محیط کس
ــبت به سال ۲۰۱۴ تغییری نداشته است.  ــان می دهد که در این زمینه رتبه ایران نس نش
ــایر کشورها در اختیار  ــاخص آمادگی الکترونیکی، ایران رتبه ۸۶ را در میان س در زیرش
ــاخت و محتوای دیجیتالی  ــورمان در حوزه آمادگی زیرس دارد و در این بخش رتبه کش
ــه ۴۶ و در بخش مهارتهای  ــش مقرون به صرفه بودن فناوری رتب ــت و در بخ ۹۷ اس
فناوری رتبه ۸۵ را به خود اختصاص داده است. در این بخش رتبه ایران نسبت به سال 
۲۰۱۴ در تمامی پارامترها صعود قابل توجهی را نشان می دهد. همچنین در زیرشاخص 
استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات، رتبه ۱۰۸ متعلق به ایران است که در این 
زیرشاخص، رتبه کشورمان در پارامتر استفاده افراد از فناوری اطالعات ۱۰۰، استفاده از 
کسب و کارها ۱۲۹ و استفاده دولت از فناوری اطالعات رتبه ۱۰۹ است. در این بخش 
رتبه ایران در استفاده افراد با صعود همراه و در استفاده دولت از فناوری اطالعات نسبت 
ــاخص تاثیر  ــت. در این رده بندی رتبه ایران در زیرش ــال ۲۰۱۴ با نزول همراه اس به س
فناوری اطالعات ۱۱۶ است که این بخش در دو پارامتر تاثیر اقتصادی و اجتماعی مورد 
ــورهای جهان از  ــی قرار گرفته که به ترتیب ایران رتبه ۱۱۰ و ۱۱۵ را درمیان کش بررس
آن خود کرده است. در این شاخص نیز در بخش تاثیر اجتماعی فناوری اطالعات، ایران 

نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه نزول داشته است.
ــال گذشته کشورهای  ــبکه ای در منطقه نشان می دهد که در ۳ س ــی آمادگی ش بررس
ــتان، ترکیه، آذربایجان، اردن، ارمنستان  ــتان، عمان، قزاقس امارات، قطر، بحرین، عربس

و گرجستان روند رو به رشدی داشته و در این جدول باالتر از کشورمان قرار دارند.
ــیا نشان  ــورهای آس ــبکه ای در میان کش ــاخص آمادگی ش ارزیابی صورت گرفته از ش
می دهد که سنگاپور، ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان،امارات،قطر، بحرین، مالزی 
ــتان سعودی ۱۰ کشور برتر آسیا در این رده بندی هستند. در این رده بندی، ۱۰  و عربس
ــور اول دنیا نیز شامل سنگاپور، فنالند، سوئد، هلند، نروژ، سوئیس، آمریکا، بریتانیا،  کش

لوکزامبورگ و ژاپن هستند.
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