
مسابقات جام قهرمانان
 بازی های ویدیویی ایران

 برگزار می شود
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از 
برگزاری دوره جدید بزرگ ترین مسابقات 
بازی ه����ای ویدیویی ایران ب����ا تغییرات و 

بهبودهای گسترده خبر داد.
فناوران - صادق پژمان در همین رابطه 
گفت: باتوجه به اس����تقبال خوبی که طی 
سال های گذشته از این رویداد شده است، 
بنا داریم تا دوره ی جدید این مسابقات را 
گسترده تر و در سطح کیفی بهتری برگزار 

کنیم.
مدیرعامل بنیاد مل����ی بازی های رایانه ای 
از تغییر اسم و برند این رویداد خبر داد و 
افزود: طی چهار س����ال گذشته این رویداد 
تحت عنوان »لیگ بازی ه����ای رایانه ای« 
برگزار می  شده است، اما با توجه به این که 
این مسابقات قرار نیست در پروسه  و فرمت 
برگزاری لیگ باشد، نام مسابقات به »جام 
 Iran( »قهرمانان بازی های ویدیویی ایران

Games Cup( تغییر داده شده است.
پژمان با بیان افزایش و گسترش رشته های 
این مس����ابقات، اعالم کرد: با بررسی ها و 
نیازس����نجی های انجام ش����ده، عالوه بر 
رشته های سال گذشته، ۲ تا ۳ رشته جدید 
در ژانرهای متفاوت به مس����ابقات افزوده 
می ش����ود تا هم تنوع بیشتری به مسابقات 
داده ش����ود و هم بازیکنان این رشته ها نیز 
بتوانند در بزرگ ترین مس����ابقات بازی های 
ویدیویی کشور به رقابت با یک دیگر بپردازند. 
همچنین بخش جنبی مسابقات بازی های 
جدی را هم اضافه خواهیم کرد که نوع بازی 

و جزییات آن به زودی اعالم می شود.
صادق پژمان به اختصاص اعتبار قابل توجه 
برای جوایز این دوره از مسابقات نیز پرداخت 
و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، 
جوایز نقدی مسابقات بیش تر از سال گذشته 
خواهد بود و در تالش هس����تیم مقدمات 
اعزام برگزیدگان رش����ته هایی که مسابقات 
جهانی معتبر دارند با همکاری و مشارکت 
دس����تگاه های دیگر فراهم شود. همچنین 
جهت تسهیل حضور شرکت کنندگانی که 
از شهرستان ها ثبت نام می کنند، تمهیداتی 
اندیشیده شده است و مسابقات استانی ابتدا 
در چند نقطه از کش����ور برگزار خواهد شد 
و سپس نفرات برتر طبق سهمیه در بخش 

نهایی حضور خواهند یافت.
مس����ابقات »جام قهرمان����ان بازی های 
ویدیویی ایران« با مش����ارکت حداکثری 
س����ازمان ها و نهادهای مختلفی همچون 
کانون پرورش فک����ری، انجمن ورزش های 
الکترونیکی و ادارات ارشاد استان ها برگزار 
خواهد شد. الزم به ذکر است ثبت نام این 
مس����ابقات طبق زمان بندی تعیین شده از 

هفته نخست تیر ماه آغاز می شود.

شرکت زیرساخت توان حل 
مشکل گیمرها را ندارد

مدیر عامل ب����ازی آمیرزا ب����ا انتقاد از 
زیرس����اخت های اینترنت کشور گفت: در 
حال حاضر زیرساخت کافی برای اینترنت 
استاندارد 3G یا 4G در کشور وجود ندارد.
تجارت نیوز - شهریار ازهاریانفر افزود: به 
نظر نمی رسد مشکالتی که گیمرها داشته 
باش����ند را شرکت زیرس����اخت بتواند حل 
کند، چرا که مشکالت تحریم باعث شده تا 
تمامی سرورهای اصلی در ایران بسته شود 
و این چیزی نیست که شرکت زیرساخت 
بتواند برای آن کمکی کند. تنها کمکی که 
می توانند کنند این است که سیستم های 

فیلترینگ را کمتر کنند.
او ادامه داد: در ای����ن زمینه کار ویژه ای 
نمی ش����ود کرد چون این مشکالت در آن 
سوی مرزها ایجاد شده و حتی سازندگان 
بازی ها از منافع مالی خرید بازی هایش����ان 
در ایران هم گ����ذر کرده اند. چرا که قانون 
کپی رای����ت در ایران اعمال نمی ش����ود در 
نتیجه برای آنها این موضوع سود اقتصادی 
ندارد حتی کمپانی بزرگی مثل س����ونی 
به رقم های فروش در ب����ازار ایران توجهی 
نمی کند بنابراین دسترس����ی  گیمرها را به 

سرورها قطع می کنند.
ازهاریانفر تاکید کرد: به لحاظ زیرساختی 
مشکالتی که گیمرهای ایرانی دارند درباره 
حجم و ترافیک اس����ت. مثال اگر گیمرها 
بخواهند ی����ک بازی آنالی����ن جهانی را با 
کیفیت خیلی خوب ب����ازی کنند، تقریبا 
ش����رکتی وجود ندارد که پاسخگوی این 
میزان حجم باش����د. در آینده نزدیک که 
همه بازی ها به صورت آنالین خواهند بود و 
حتی در بازی و پروژه جدید گوگل عنوان 
شده برای ۶۵ ساعت بازی یک ترابایت فضا 
یا حجم نیاز اس����ت کدام شرکتی در ایران 
می تواند برای یک بازی یک ترابایت حجم 

رایگان در اختیار گیمرها قرار دهد.
او تصریح کرد: عمال فکر نمی کنم در ایران 
زیرساخت چنین پروژه ای وجود داشته باشد 
یا اینکه مشوقی ارایه شود برای گیمرها چرا 
که اساسا به صرفه نیست یا منابع درآمدی 
ش����رکت های مخابرات که تامی����ن کننده 
اینترنت هس����تند کمتر می ش����ود. در حال 
حاضر ما با اینترنت 4G ،5G و یا 3G که به 
درستی استاندارد دنیا کار کند، فاصله داریم.

کشف کارت مترو
 با 47 سال اعتبار

فرمانده ی���گان انتظامی پلی���س متروی 
پایتخت از دس���تگیری دو متهم در رابطه با 
جعل کارت بلیت مترو برای افزایش اعتبار آن 

تا سال ۱۴۴۵ خبر داد.
پلیس پایتخت - س���رهنگ علی راقی 
گفت: ماموران پلیس آگاهی متروی تهران در 
بررسی های به عمل آمده متوجه یک آگهی 
در سایت خرید و فروش اینترنتی شدند که 
فردی  یک کارت بلیت مترو را آگهی کرده و 
مدعی شده بود این کارت بلیت تا سال ۱۴۴۵ 
اعتبار دارد و آن را به قیم���ت ۳۰ میلیون 

تومان می فروشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که به نظر می آمد 
این آگهی یک کالهبرداری اس���ت و چنین 
کارت بلیتی توسط متروی تهران صادر نشده 
است، با فرد ارسال کننده آگهی تماس گرفته 

شد تا طی یک برنامه ریزی دستگیر شود.
راقی با بیان حضور فرد در محل گفت: این 
فرد با حضور در محل ادع���ا کرد که چنین 
کارتی را دارد و حتی برای اثبات این موضوع، 
کارت بلیت را جلوی چشمان ماموران تست 
کرد که مشخص شد این کارت تا سال ۱۴۴۵ 
اعتبار دارد. به این ترتیب متهم که با یک نفر 
دیگر در مترو حض���ور یافته بود به کالنتری 

تحویل داده شدند.
وی اف���زود: در ادامه متهم���ان که هر دو 
دانشجوی فوق لیسانس بودند، مدعی شدند 
با همکاری یکی از دوستانشان و با انجام یک 
سری عملیات س���خت افزاری و نرم افزاری 
موفق به دس���تکاری کارت بلیت مترو شدند 
و قصد داش���تند این کارت بلیت را به قیمت 
۳۰ میلیون تومان ب���ه فردی که خواهان آن 

باشد، بفروشند.
به گفت���ه فرمانده ی���گان انتظامی پلیس 
مت���روی پایتخت هم اکن���ون در این رابطه 
پرونده ای تش���کیل و متهمان ب���رای انجام 
تحقیقات تکمیلی به مق���ام قضائی معرفی 

شدند.
راقی گف���ت: چنانچه ش���هروندان قصد 
خرید کارت بلیت اعتباری مترو را  دارند از 
جایگاه های معتبر مستقر شده در ایستگاه های 
مترو اقدام به خرید این کارت ها کنند چراکه 
اخیرا مشاهده شده در س���ایت های خرید و 
فروش مج���ازی این ش���کل معامالت انجام 
می ش���ود و هیچ نظارتی هم از سوی ناظران 
سایت های خرید و فروش اینترنتی بر اصالت 

کاال نمی شود. 

شاتل موبایل شماره های رندش 
را وارد بازار کرد

ش����اتل موبایل،از ارائه بخشی از شماره های 
ُرند و مرتب خود به ش����یوه ای نوین و بدون 

حراج خبر داد.
ش��اتل موبایل- امکان خرید شماره های 
ُرند این اپراتور با پیش ش����ماره ۰٩٩٨ و کد 
یک و پوشش سراس����ری 3G و 4G در سه 
دسته بندی شماره های یک ستاره، دو ستاره و  
سه ستاره، به صورت فروش تلفنی و همچنین 
فروش حضوری در بیش از ۱۳۰۰ نمایندگی 
ش����اتل موبایل در سراسر کش����ور به صورت 

هم زمان در سراسر کشور آغاز شد.
بر اس����اس این گزارش، ش����ماره های ُرند 
شاتل موبایل همراه با بسته  آغازینی شامل ۱ 
گیگابایت اینترنت همراه یک ماهه، ۱۰۰ دقیقه 
مکالمه برون شبکه، ۱۰۰ پیامک برون شبکه، 
۱۰۰۰ دقیق����ه مکالمه درون ش����بکه، ۱۰۰۰ 
پیامک درون شبکه و یک ماه اشتراک سرویس 
فیلم و سریال نماوا عرضه می شوند که عالوه 
بر این ش����ماره های رند یک ستاره به همراه 
یک بسته ۲.۵ گیگابایتی اینترنت شاتل موبایل 
پالس یک ماه����ه با هزینه ۶۰ ه����زار تومان، 
شماره های رند و مرتب دو ستاره به همراه یک 
بس����ته ۴.۵ گیگابایتی اینترنت شاتل موبایل 
پالس یک ماهه با قیم����ت ۱۰۰ هزار تومان 
و ش����ماره های رند سه س����تاره به همراه ۱۰ 
گیگابایت اینترنت شاتل موبایل پالس یک ماهه 
با قیمت ۱۵۰ هزار تومان در ش����رایط برابر و 
بدون نیاز به ش����رکت در فرآیند حراجی به 

متقاضیان عرضه می شوند.
متقاضیان برای کس����ب اطالعات بیش����تر، 
انتخاب و خرید شماره های ُرند و مرتب شاتل 
موبایل با پوش����ش سراس����ری 3G و 4G و 
پیش ش����ماره ۰٩٩٨ و کد یک، می توانند با 
مرکز تماس ش����بانه روزی ای����ن اپراتور به 
شماره ۰٩٩٨۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند یا به 
نمایندگی های شاتل موبایل در سراسر کشور 

مراجعه نمایند.
فهرست نشانی نمایندگان فروش و خدمات 
پس از فروش سیم   کارت های شاتل موبایل از 
طریق وبسایت www.shatelmobile.ir و 
یا تماس با مرکز تماس شبانه روزی این اپراتور 
به شماره ۰٩٩٨۱۰۰۰۰۰۰ قابل دریافت است.

همچنین کس����ب اطالع����ات تکمیلی در 
خصوص شماره های ُرند، بس����ته های آغازین 
با شماره عادی س����یم کارت های شاتل، نقشه 
ش����هرها و جاده های تحت پوشش خدمات، 
سرویس های منحصر به فرد ش����اتل موبایل 
پالس، انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، 
طرح تعرفه ویژه مصرف آزاد، خدمات بازیلی 
و سایر محصوالت و خدمات شاتل موبایل از 
طریق وبسایت shatelmobile.ir امکان پذیر 

است.
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پنجره دریچه

در سامانه سام وزارت اقتصاد

صدور مجوزهای صنفی و مجازی در اولویت الکترونیکی شدن قرار گرفت

دوازدهمین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال هفته آینده در قم برگزار می شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت: نیمی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه از تهران و مابقی از 
قم و سایر استان ها هستند. این نمایشگاه از ۲٨ خرداد به مدت ۴ روز و در محل دائمی نمایشگاه های قم دایر خواهد شد.

 

برگزاری نمایشگاه ملی
 رسانه  های دیجیتال در قم

رییس مرکز ملی مطالع����ات پایش و بهبود محیط 
کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: 
در حال حاضر ۱۵٨۲ عنوان مجوز رسمی در کشور 
وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط 
یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید ۱۰۵٩٨ مدرک 

و استعالم و پرداخت در دست داشته باشد.
مهر- علی فیروزی افزود: موضوع دیگر این است 
که در دنیا اصاًل حذف مجوز از ادبیات نظام مجوزدهی 
کنار گذاشته شده است و در عوض رویه مشخص در 

اعطای "مجوز پنهان" وجود دارد.
وی گفت: باید اشاره کنم که استعالم برای کسب 
اطالعات انجام می ش����ود؛ ما در ای����ران هزینه این 
استعالم گرفتن را بر دوش متقاضی مجوز گذاشته ایم 
از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر 

روند مجوزدهی طوالنی شده است.
رییس مرکز ملی مطالع����ات پایش و بهبود محیط 
کس����ب و کار ادامه داد: زمانی می توانیم جلوی این 
موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی 
هزینه را بر عهده دس����تگاه بگذاریم؛ در این صورت 
هر چقدر می خواهیم می توانیم اطالعات جمع آوری 
کنیم با این تفاوت که خود دولت باید هزینه مورد نیاز 
)زمان و هزینه( را متقبل شود. در این صورت شاهد 
خواهیم بود که چه میزان از هزینه ها کاسته می شود.

فیروزی گفت: قاعده مهم بعدی، قاعده »فقط یک 
بار« است؛ ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط 
حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. مردم 
برای هر مجوزی که می خواهند فقط به یک نقطه از 
حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع 
و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع 
صدور مجوز دارد. در این صورت نه تنها دیگر مجوز 
اضافه ای صادر نمی ش����ود بلکه در کل کشور وحدت 
رویه در صدور مجوزها و ایجاد کس����ب و کارها نیز 

ایجاد می شود.
وی با بیان این که هیات مقررات زدایی تاکنون ابزار 
رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا 
ببیند مصوباتش چگونه اجرا می شود گفت: از این رو 
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سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و 
نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب می شود.

فی����روزی گفت: ب����رای پیاده س����ازی مجوزها و 
استعالمات روی سامانه س����ام با تعریف شاخص های 
اهمیت مجوزها، اولویت بندی کردیم و اولویت را روی 
محورهایی قرار دادیم که بیشترین درخواست مجوز را 
دارند از این رو مجوزهای صنفی با فراوانی صدور ۲٨۰ 
هزار درخواست در سال که یک خانواده ۲۳ میلیون 
نفری را در کشور را متأثر می کند در اولویت نخست 
ما برای انجام قرار گرفت. اگر بتوانیم از تعداد مدارکی 
که برای مجوزهای صنفی از مردم گرفته می شود کم 
کنیم حجم بزرگی از کس����ب و کارها را تحت تأثیر 

قرار داده ایم.
رییس مرکز ملی مطالع����ات پایش و بهبود محیط 
کس����ب و کار ادامه داد: اولویت دوم را روی کسب و 
کارهای فضای مجازی، اولویت سوم را روی مجوزهای 
گلوگاهی مثل مجوزهای محیط زیست و نهایتا اولویت 

چهارم را روی مجوزهای وزارت اقتصاد گذاشتیم.
وی گفت: این کار را از مرداد سال گذشته شروع 
کردیم و تا امروز بیش از ۳۰ هزار درخواست مجوز 
روی سامانه آمده و نزدیک به ٩ هزار مجوز نیز صادر 
شده اس����ت؛ همچنین از این طریق در این سیستم 

باالی ۳۰۰ هزار استعالم انجام شده است. باید اعالم 
کنم که از اول تیرماه س����ال جاری تمام مجوزهای 
صنفی در سراسر کش����ور از طریق سامانه سام صادر 

خواهند شد.
رییس مرکز ملی مطالع����ات پایش و بهبود محیط 
کسب و کار ادامه داد: با راه اندازی سامانه دادور که 
برای رسیدگی به شکایات است سعی کردیم مشکالت 
را به صورت جزیی تر حل کنیم و همچنین س����امانه 

یاور را نیز برای مشاوره راه اندازی کردیم.
فیروزی ادامه داد: در آینده ای نزدیک تاالر شیشه ای 
سرمایه گذاری اس����تان ها راه اندازی می شود که برای 
سرمایه گذاری استان هاس����ت و به سرمایه گذاران 

کمک می کند.
وی گفت: پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز 
سامانه دیگری است که راه اندازی خواهد شد که از 
این طریق نظام ایجاد کسب و کارهای پردرخواست 
استانی هم راس����تا با نظام مجوزدهی ملی یکپارچه، 

سیستماتیک و قابل پایش خواهد شد.
فیروزی اف����زود: البته باید تاکید ش����ود که بهبود 
محیط کس����ب و کار در توان یک دستگاه یا حتی 
یک قوه نیست. در همین ش����اخص های بین المللی 
۳۷ دس����تگاه درگیر هستند تا ش����اخص مربوط به 
محیط کس����ب و کار بهبود یاب����د و وزارت اقتصاد 
تنها یکی از دس����تگاه ها اس����ت. همچنین از سویی 
دیگر بخش خصوصی، مجلس و قوه قضاییه در کنار 
دولت و در همان راس����تا اقدامات الزم مخصوصاً در 
حوزه تعامالت بین دس����تگاهی را داش����ته باشند و 
زمانی می توانیم بگوییم بهبود محیط کس����ب و کار 
 در دستور کار اس����ت که اولویت اول دستگاه ها این

موضوع باشد.
رییس مرکز ملی مطالع����ات پایش و بهبود محیط 
کسب و کار گفت: بهبود محیط کسب و کار نیاز به 
برنامه استراتِژیک، تاکتیکی، عوامل عملیاتی و تکنیکی 
دارد؛ این س����ه مورد اگر بدون هدف و چشم بسته 
سیاست گذاری شده باش����د هرگز نمی تواند به بهبود 

محیط کسب و کار منجر شود.

در حال حاضر ۱۵۸۲ 
عنوان مجوز رسمی در 
کشور وجود دارد که 
اگر قرار باشد هر فعال 
اقتصادی فقط یک بار از 
هر مجوز بگیرد، درواقع 
باید ۱۰۵۹۸ مدرک و 
استعالم و پرداخت در 
دست داشته باشد

با انتصاب اعضا و تشکیل 11 کمیته

طرح تحول دیجیتال شرکت پست آغاز شد

طرح

طرح تحول دیجیتال و پیاده سازی سکوی تجارت الکترونیکی پست 
)ستاپ( با آغاز به کار کمیته های تخصصی ۱۱ گانه کلید خورد.

شرکت پست - بازسازی و تحول پست مطابق راهبردهای جدید و 
با هدف رونق کسب و کارها در فضای اقتصاد دیجیتال، از دالیل پیاده 

سازی این طرح است.
طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ با صدور احکام از سوی حسین 
نعمتی مدیرعامل پس���ت، ابالغ به اعضا و آغاز ب���ه کار ۱۱ کمیته 
تخصصی، به عنوان زیرمجموعه شورای راهبری، فعالیت خود را شروع 

کرده است.
براین اساس، اعضای این کمیته های تخصصی به شرح ذیل تعیین 

شده اند:
 :)GNAF( کمیته راهبری پایگاه مدیریت نش���انی مکان محور-
محمدرضا قادری عضو هیات مدیره به عن���وان رییس کمیته، بهزاد 
اقبال خواه عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست 
معاونت فناوری؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست 
معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، حسن جوادی مدیر کل کدگذاری 
و اطالعات مکانی کش���ور؛ دبیر و عضو کمیته و کاوه دولتی معاون 

کدگذاری و اطالعات مکانی کشور؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته راهبری اس���تقرار نظام های کیفی و مدیریتی: فریبا مرادی 
عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، علیرضا زرگوش عضو هیات 
مدیره؛ عضو کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، 
حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو 
کمیته، علی اکبر هادوی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ عضو کمیته، 
محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ دبیر و 
عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو 
کمیته و محمد محس���نی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو 

کمیته منصوب شدند.
-کمیته راهبری برنامه جامع بازاریابی، فروش و نگهداشت مشتری: 
بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، محمدرضا 
قادری عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، حس���ین غضنفری سرپرست 
معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حامد ش���مس 
مدیر کل دفتر روابط عمومی؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل 
مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل 
دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ دبیر کمیته، محسن وطن پرست مدیر 

کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته، علی معصوم زاده معاون 
دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته باز مهندسی عملیات و فرایندهای کلیدی: بهزاد اقبال خواه 
عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات 
مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ 
مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ 
عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری 
سرویس؛ دبیر و عضو کمیته، غفور قنبرزاده مدیر کل تجزیه و مبادالت؛ 
عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو 
کمیته و فرهاد گائینی معاون مهندس���ی عملیات و راهبری سرویس؛ 

عضو کمیته منصوب شد.
 -کمیته راهبری مدیریت جریان نقدی و بودجه: علیرضا زرگوش 
عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات 
مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ 
مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ 
عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو 
کمیته، رحمان بیرانوند ذیحساب و مدیر کل امور مالی؛ دبیر و عضو 
کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو 

کمیته و نادر رمضانی معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته باز طراحی مدل کسب و کار سرویس ها: محمدرضا قادری 
عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات 
مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری 
پروژه عضو کمیت���ه، بابک افروز مدیر کل دفت���ر بازاریابی و طراحی 
محصول؛ عضو کمیته، غالمرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و 
توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، حمید رهنما معاون 

امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته برنامه ریزی و مدیریت تغیی���ر و تحول: محمدرضا قادری 
عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات 
مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری 
پروژه عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ 
عضو کمیته و عبداله طاهری معاون دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو 

کمیته منصوب شدند.
-کمیته مدیریت و توسعه منابع کلیدی )انسانی و فیزیکی(: علیرضا 
زرگوش عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو 

هیات مدیره؛ عضو کمیته، فریبا مرادی عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، 
معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو 
کمیته، علیرضا ملکیان مدیر کل حراست و امنیت پستی؛ عضو کمیته، 
محمد محس���نی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، 
حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته، محمد 
سلگی مدیر کل تامین، نگهداری و پش���تیبانی؛ دبیر و عضو کمیته و 
عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، ام���الک و قراردادها؛ عضو 

کمیته منصوب شدند.
-کمیته مدیریت هزینه و محاسبه قیمت تمام شده: علیرضا زرگوش 
عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات 
مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ 
مجری پروژه و عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیبحساب و مدیر کل امور 
مالی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، 
برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، محمدمهدی بهرامی مدیر کل دفتر امور 
پس���ت بین الملل؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی 
عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، غالمرضا منتجب سرپرست 
اداره کل نرم افزار و توسعه س���رویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته، 
حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته و مهدی کاظم نژاد مشاور 

مدیرعامل در آمار و اطالعات؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته مدیریت یکپارچگی و توس���عه زیرساخت فناوری اطالعات: 
محمدرضا قادری عضو هیات مدیره به عن���وان رییس کمیته، بهزاد 
اقبال خواه عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست 
معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست 
معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، غالمرضا منتجب سرپرست اداره 
کل نرم افزار و توسعه س���رویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، 
علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و میترا 
قلعه معاون نرم افزار و توسعه س���رویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته 

منصوب شدند.
-کمیته توسعه روابط تجاری و منابع برون سازمانی: بهزاد اقبال خواه 
عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات 
مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ 
مجری پروژه و عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندس���ی 
عملیات و راهبری س���رویس؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی 
مدیر کل دفتر حقوقی، امالک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

مدیرعامل ش���رکت توزیع نیروی برق اس���تان 
تهران گفت: در راس���تای پیاده سازی برنامه های 
دولت الکترونیکی برای حذف قبوض کاغذی، این 
شرکت آماده است تا با دریافت شماره تلفن همراه 
و شناسه قبض مشترکان تحت پوشش، اقدام به 

حذف قبض کاغذی برق آنها کند.
فناوران - هرچند وعده حذف قبوض کاغذی 
برق، گاز و تلفن هنوز عملیاتی نشده، ولی تالش ها 
برای دس���تیابی به این هدف ادامه دارد و حداقل 
راهکار حذف قبوض برق در تهران اعالم شده است.
حاجی رضا تیموری مدیرعامل ش���رکت توزیع 
نیروی برق اس���تان تهران در این باره گفت: این 
طرح با هدف تامین رضایت شهروندان، جلوگیری 
از اثرات مخرب زیست محیطی، افزایش بهره وری 
و صرفه جویی در هزینه ها با بهره گیری از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در آینده ای نزدیک اجرا و به 
تدریج قبوض کاغذی برق مشترکان تحت پوشش 
شرکت توزیع نیروی برق اس���تان تهران حذف 

خواهد شد.
مدیرعامل ش���رکت توزیع نیروی برق اس���تان 
تهران، افزود: مشترکان می توانند از طریق پایگاه 
اطالع رسانی این ش���رکت در اینترنت، استفاده از 
اپلیکیشن خدمات غیرحضوری، مراجعه حضوری 
به مناطق برق تحت پوشش شرکت و استفاده از 
سامانه پیامکی به شماره ۵۰۰۰۴۰۱۲۱ اقدام به 

حذف قبض کاغذی برق خود کنند.
وی ادامه داد: همچنین ۳۵۰ مأمور آموزش دیده 
نیز که برای قرائت کنتورهای مشترکان به درب 
منازل آنها مراجعه می کنند، با گردآوری اطالعات 
مشترکان، ش���رکت را در زمینه اجرای این طرح 

یاری می دهند.
تیموری، تعداد مشترکان شرکت توزیع نیروی 
برق اس���تان تهران را بالغ ب���ر دومیلیون و ۲۰۰ 
هزار مشترک اعالم کرد که از این تعداد تاکنون 
 اطالعات نزدیک به یک میلیون مشترک گردآوری

 شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اس���المی گفت: وزیر بهداشت در نشس���ت با اعضای 
فراکس���یون امید مجلس به نمایندگان اعالم کرد که 
زیرساخت پرونده الکترونیکی سالمت که یکی از تکالیف 
مهم برنامه های پنجم و شش���م توسعه است، مهیا شده 
و از اول تیر م���اه ارائه خدمات با اس���تفاده از پرونده 

الکترونیکی سالمت انجام می شود.
وزارت بهداشت - حیدر علی عابدی درباره نشست 
وزیر بهداش���ت با اعضای فراکسیون امید مجلس افزود: 
این نشست بس���یار س���ودمند بود چون نقطه نظرات 
نمایندگان ب���ه دکتر نمکی منعک���س و اقدامات وزیر 
و وزارت بهداشت تشریح ش���د که این اقدامات برای 

نمایندگان امیدوارکننده بود و مورد تقدیر قرار گرفت.
وی ادامه داد: وزیر بهداش���ت تاکید دارد که طرح 
تحول نظام سالمت با س���ه محور کاهش پرداختی از 
جیب بیماران، حمایت از بیماران خاص و صعب العالج 
و همچنین ماندگاری تیم پزش���کی در مناطق محروم 
همچنان کار می کند و توجه ویژه ای به افزایش کیفیت 

خدمات دارد.
این نماین���ده مجلس گفت: اقدامات پیش���گیرانه و 
سالمت محور دکتر نمکی در طول مدت کوتاه مسئولیت 
در وزارت بهداشت قابل تقدیر اس���ت. اقداماتی مانند 
پویش ملی کنترل فشار خون و همچنین مدارس عاری 

از پوسیدگی دندان قابل تحسین است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش���ورای اسالمی 
اظهار داشت: رزیدنت های طب سالمندی به ما منعکس 
کرده بودند که متاسفانه پذیرش این رشته متوقف شده 
و وزیر بهداشت وعده داد که این رشته مجدداً احیا شود 
که خبر بسیار خوبی است و در مورد توسعه مراقبت در 
منزل نیز دکتر نمکی برنامه هایی دارد که باید خدمات آن 

تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
عاب���دی گفت: امس���ال تع���دادی پرس���تار برای 
بیمارستان ها استخدام می شوند. همچنین وزیر بهداشت 
به دنبال تغییر نظام پرداختی در سیس���تم بهداش���ت 
 و درمان اس���ت که امیدواریم در اج���رای این طرح

 موفق باشد. 

نحوه حذف قبض کاغذی برق
 در تهران اعالم شد

خدمات پزشکی از اول تیر
 با پرونده الکترونیکی سالمت ارایه می شود
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