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حذف مدارک کاغذی و الکترونیکی شدن مدارک 
را می تــوان یکــی از بزرگ ترین تحــوالت نظام 
اداری کشــور عنوان کرد. با الکترونیکی شــدن 
مدارک، عالوه بر صرفه جویی چند میلیاردی در 
مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست، شاهد اتفاقات 
دیگری هم خواهیم بود. جلوگیری از جعل، رفع 
نگرانی مفقود شدن، مسئله حمل ونقل مدارک، 
اســتناد پذیری و انکارناپذیری مدارک و اســناد 
بخشــی دیگر از فواید الکترونیکی شــدن اسناد 
و مدارک اســت. اما در این میان، باید سامانه ای 
مبتنی بــر تجهیــزات و زیرســاخت های به روز 
برای چنین اقدامی به کار گرفته شــود. عالوه بر 
ســامانه های اختصاصی که اکنــون در بعضی از 
دســتگاه ها ارائه خدمت می دهنــد، پنجره ملی 
خدمات هوشــمند به عنوان یک سامانه یکپارچه 
و واحد وظیفه خدمت رســانی الکترونیکی را به 
شهروندان و کســب وکارها به عهده گرفته است. 
پنجره ملی خدمات هوشــمند درصورت تحقق 
کامل، عواید بســیاری برای مردم، کسب وکارها 
و البته دســتگاه های حاکمیتی اعــم از دولت، 
قوه قضاییــه و قوه مقننه در پی خواهد داشــت. 
با راه اندازی این سامانه بســیاری از خدماتی که 
پیش از این براساس ارائه مدارک کاغذی و البته 
حضور فیزیکــی ذینفعان ارائه می شــد، حاال به 
شکل الکترونیکی و غیرحضوری و در تمام ساعات 
شــبانه روز قابل انجام و پیگیری اســت. شورای 
اجرایی فنــاوری اطالعات که عهــده دار چنین 
مسئولیتی است، بارها برای دستگاه های مختلف 
ضرب االجل هایی را تعیین کرده است. این در حالی 
است که به دالیل مختلف، هنوز برخی از دستگاه ها 
نسبت به تکالیف خود عقب مانده اند. رضا باقری 
اصل، دبیر شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات، 
چندی پیــش در گفت وگو با همشــهری، مانع 
عمده در مسیر تحقق الکترونیکی شدن خدمات 
را اراده مدیریتی و تعارض منافع در برخی موارد 
اعالم کرده بود، درحالی که او کمترین مسئله در 
عقب ماندگی دستگاه ها برای انجام تکالیف مربوطه 

را مربوط به حوزه فنی و تجهیزات دانسته بود.

الکترونیکی شدن مدارک
هنوز بعضی از شهروندان از تقاضای کپی کارت 
ملی از سوی بعضی از دســتگاه ها به ویژه بانک ها 
گالیه دارند. این در حالی اســت که نخســتین 
بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی 
در دی ماه سال ۹6 به همه دستگاه های اجرایی 
و البته شــبکه بانکی ابالغ شده است. پس از این 
تاریخ هم یک بار در شهریور سال ۹۹و بار دیگر در 
اسفند همان سال سازمان اداری و استخدامی بر 
بخشنامه ســال ۹6تأکید کرد. با این حال، هنوز 
بعضی از دستگاه ها از کارت ملی کپی می گیرند، 
اما این بار به نظر می رسد که خودشان این کار را 
انجام می دهند و مشتری را برای کپی گرفتن به 

خارج از بانک هدایت نمی کنند.
حاال براساس دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات 
هوشمند در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، 
دســتگاه های اجرایی موظف شده اند که تا 6 ماه 
آینده فرایندهای الکترونیــک خود را به گونه ای 
ســاماندهی کنند تا همــه مــدارک به صورت 

الکترونیکی دریافت شود.

همچنیــن دســتگاه های اجرایی باید اســناد 
تحویل  دادنی ماننــد گواهینامه هــا، قراردادها، 
مدارک، تأییدیه ها، مجوزها و ابالغیه ها را تبدیل به 
نسخه الکترونیکی کنند و این نسخه الکترونیکی 
را در اختیار هر شــخص حقیقی یــا حقوقی که 

متقاضی آن است قرار دهند.

مفهوم دولت الکترونیک مطلوب
رضا باقــری اصل، دبیر شــورای اجرایی فناوری 
اطالعات در گفت وگو با همشــهری معتقد است 
که اگر می خواهیم بگوییم که دولت الکترونیک 
مطلوب داریم، باید به جایی برســیم که به جای 
اینکه مردم به دنبال دریافــت خدمات از دولت 
باشــند، دولت باید به دنبال مردم باشــد تا این 

خدمات الکترونیک را به آنها تحویل دهد.
باقری اصــل به دنبال مــردم بــودن در عرصه 
دیجیتال را به این معنــی می داند که دولت این 
 سرویس ها را در بخش ستادی و حوزه پشتیبانی
)back office( و زیرســاخت های فنــاوری 
به گونه ای به هم متصل کند که مردم حتی متوجه 

نشوند که چگونه خدمات را دریافت می کنند.

شناسایی 390خدمت پرکاربرد
شورای اجرایی فناوری اطالعات حاال یک بار دیگر 
دســتگاه های اجرایی را موظف کــرده که تا پایان 
آذر1401 با مشارکت سازمان اداری و استخدامی 

فرایندهای خدمات پرکاربرد خود را اصالح کنند.
در فهرســت منتشر شده نام 40دســتگاه اجرایی 
دیده می شود که خدمات پرکاربرد آنها در مجموع 
شــامل 3۹0عنوان خدمت است که باید طی زمان 
تعیین شده به صورت الکترونیکی ارائه شوند. وزارت 
جهادکشاورزی با 86خدمت پرکاربرد در صدر این 
فهرست قرار دارد که به نظر می رسد بیشترین تالش 
را طی این مدت باید انجام دهد. همچنین سازمان 
غذا و دارو و شرکت ســهامی مدیریت تولید انتقال 
و توزیع نیروی برق به ترتیب بــا 24 و 23 خدمت 
بیشترین تکلیف را به عهده دارند. در این میان شبکه 
بانکی کشور هم مکلف شــده 21خدمت پرکاربرد 
خود مانند فرایندهــای اعطای وام و تســهیالت 

به صورت آنالین و از طریق پنجره واحد ارائه دهد.

خداحافظی با مدارک کاغذی
دستگاه های اجرایی باید اسناد و مدارک را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و آن را در اختیار متقاضی قرار دهند

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

النگیا مثل کووید، پاندمی نمی شود
 شــیوع کووید-1۹ و بحران ناشــی از آن که بعد از 3ســال

جهان همچنان با آن درگیر است، موجب شده است ما نسبت 
به هر ویروسی که از حیوان به انسان منتقل می شود، نگرانی و 
ترس مبهمی داشته باشیم. به گزارش ان بی سی نیوز، این شاید 
توجه اخیر به شیوع جدید ویروس النگیا در چین که تاکنون 
35نفر را مبتال کرده اســت، توجیه کند. سؤالی که هم اکنون 
اذهان را به خود مشغول کرده این است، آیا این ویروس می تواند 
منجر به یک بیماری همه گیر جهانی دیگر شود؟ کارشناسان 
می گویند خوشبختانه، بسیار بعید اســت. اما این بدان معنا 
نیست که این ویروس تهدید به حساب نمی آید، چراکه مطالعه 
اخیر در مجله پزشکی نیوانگلند نشان داد که در سال2021، 
35مورد ابتال  در 2استان شــرقی چین ثبت شده است. با این 
حال، یکی از دالیلی که نباید نگران شیوع این ویروس باشیم، 
این است که هیچ یک از این بیماران فوت نکرده اند. علت دیگر 
در ماهیت خود ویروس النگیا نهفته اســت و آن، اینکه به نظر 
نمی رسد که ویروس قابلیت انتقال انسان با انسان داشته باشد و 
بیماران آلوده همگی به واسطه تماس نزدیک با حیواناتی مانند 
خفاش های میوه ای و موش ها که به احتمال زیاد میزبان اصلی 

ویروس هستند، به این بیماری مبتال شده اند.

وان کوپــر، اســتاد زیست شناســی تکاملی در دانشــگاه 
پیتزبورگ، گفت: به وضوح می تــوان انتقال مکرر از مخزن 
اصلی ویروس که موش ها هستند را دید. با این حال، به نظر 
نمی رسد این ویروس یک تهدید جهانی باشد، اما این ویروس 
به بخشــی از طبقه بندی ویروس ها تعلق دارد که ســابقه 
طوالنی دارد و با عنوان هنیپاویروس شــناخته می شــوند. 
هنیپاویروس ها، ویروس های RNA رشته منفی هستند که 
معموال در پستاندارانی مانند خفاش های میوه خوار و شروها 
یافت می شــوند. برخی از هنیپا ویروس ها بسیار خطرناک 
هســتند. به عنوان مثال، ویروس نیپا دارای نرخ مرگ ومیر 
بین 40 تا 75درصد اســت. ویروس نیپا عالوه بر ایجاد تب، 
سردرد، سرفه و سایر عالئم مشابه آنفلوآنزا، می تواند منجر به 
عوارض جانبی جدی مانند تورم مغزی )آنسفالیت(، تشنج و 
حتی کما شود. درحالی که به نظر نمی رسد ویروس النگیا یک 
تهدید جهانی باشد، سایر هنیپا ویروس ها مشکالت بزرگی را 

در سطح منطقه ایجاد می کنند.

 تنفس بهتر فضانوردان با استفاده
از مغناطیس

تعــدادی از دانشــمندان بین المللی، یک راه مناســب و بهتر 
برای تولید اکســیژن مورد نیاز فضانوردان در فضا با استفاده از 
مغناطیس ارائه کرده اند. به گزارش فیز، نتیجه تحقیقات جدید 
در مورد جداسازی فاز مغناطیسی در ریزگرانش توسط محققان 
دانشگاه وارویک بریتانیا، دانشگاه کلرادو و دانشگاه فری برلین 
در مجله npj Microgravity منتشر شده است. ایجاد اکسیژن 
برای تنفس فضانوردان در ایســتگاه فضایی بین المللی و سایر 
وسایل نقلیه فضایی فرایندی پیچیده و پرهزینه است. همانطور 
که انسان برای ماموریت های آینده به ماه یا مریخ برنامه ریزی 
می کند، فناوری بهتری هم برای این عمل حیاتی نیاز دارد. آلوارو 
رومرو-کالوو، نویســنده اصلی این تحقیق، گفت: در ایستگاه 
فضایی بین المللی، اکسیژن با استفاده از یک سلول الکترولیتی 
که آب را به هیدروژن و اکسیژن تقسیم می کند، تولید می شود، 
اما پس از آن باید گازها را از سیســتم خــارج کرد. این مطالعه 
برای نخستین بار نشــان می دهد که حباب  های گاز را می توان 
با غوطه  ور کردن آن در انواع مختلــف محلول  های آبی، به یک 
آهنربای نئودیمیم ساده )آهنربایی که از آلیاژ نئودیمیم، آهن و 

بور ساخته می شود( در ریزگرانش جذب و دفع کرد.

یــک شــرکت دانش بنیــان از طریــق 
توســعه زیرســاخت آنالیــن خدمــات 
حمل ونقــل بین المللــی، موفــق شــد 
کــه 3کشــور را بــرای دریافــت خدمت 
بــه ایــن ســامانه متصــل کنــد. محمد 
محمدپــور، مدیرعامــل این شــرکت با 
اشــاره بــه اهمیــت خدمات هوشــمند 
در حــوزه حمل ونقــل، گفــت:   اکنــون   
غیراز ترکیه، افغانســتان و روســیه نیز 
در حال اتصال بــه خدمات این پلتفرم 

دانش بنیان هستند.

 ۳ 
کشور

یونــس پناهــی، معــاون تحقیقــات و 
فنــاوری وزارت بهداشــت از فعالیــت 
۹۵مرکز رشد فناور حوزه سالمت خبر 
داد و گفــت: هــدف امســال قــرارگاه 
دانش بنیــان افزایــش ۲۰درصــدی 
شاخص های خروجی تبدیل تحقیقات 
به فناوری است. بالغ بر 16۹3شرکت 
دانش بنیــان در حــوزه ســالمت فعال 

هستند.
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