
مقررات آزادسازی مکالمات بین الملل 
تصویب شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،مقررات آزادسازی 
خدمات مکالمه صوتی بین الملل صادره و وارده به کشور 
را که پیش از این تنها در انحصار ش���رکت ارتباطات 

زیرساخت بود، تصویب کرد.
مهر- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 
ش���ماره ۲۸۹ خود با هدف ایجاد رقابت بیشتر و ارایه 
خدمات مکالمه بین الملل با کیفیت باالتر مقررات حاکم بر 
آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین الملل صادره و وارده 

به کشور را تصویب کرد.
این مصوبه در راستای پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی و بر اساس موارد و اطالعات اعالم 
شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و بازخوردهای 
دریافتی از بخش ارتباطات کشور جایگزین مصوبه قبلی 

در خصوص خدمات صوت بین الملل شده است.
برمبنای این مصوبه که هر  یک از دارندگان پروانه ارایه 
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات مجاز به ایجاد شبکه 
در حوزه ارتباطات ثابت )اعم از سیمی و بی سیم( و همراه، 

مجاز به ارایه خدمت مکالمه بین الملل نیز خواهند بود.
براین اساس شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ارایه 
خدمات تلفن همراه )MNO( دارندگان پروانه ایجاد و 
بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP  ( ، دارندگان 
پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه )MVNO( نوع اول، 
دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت 
)FWA( و دارنده پروانه ایجاد و بهره  برداری از شبکه  های 
انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر 
نوری )FTTx( ،  مصداق دارندگان پروانه مجاز به ایجاد 
شبکه هستند. از این رو اپراتورهای دارای پروانه خدمات 
ارتباطی از این پس می توانند راساً برای برقراری مکالمات 
بین الملل صادره و وارده نسبت به عقد قرارداد با کریرهای 
بین المللی )شخص حقوقی حمل کننده ترافیک صادره و 

وارده بین الملل( اقدام کنند.
شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است حداکثر 
ظرف مدت ۴ ماه پس از ابالغ این مصوبه، نس���بت به 
تعیین تکلیف تمامی قراردادهای ارایه خدمات مکالمه 
بین الملل خود اقدام کند و پس از پایان این مهلت، صرفاً 
عقد این نوع قرارداد با دارندگان پروانه شبکه مجاز است.

مطابق بند دوم این مصوبه نیز تمامی دارندگان پروانه 
خدمات ارتباطی موظفند ارتباط صوتی مورد درخواست 
مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین الملل تأمین 
کنند. از این رو دارندگان پروانه شبکه موظفند حداکثر ۴ 
ماه پس از ابالغ این مصوبه، کلیه مکالمات بین الملل مورد 
درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین الملل 
از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با کریرهای بین المللی و 
یا از طریق دیگر دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با 

کریرهای بین المللی برقرار کنند.
کلیه دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای 
بین المللی موظف به پذیرش درخواست راهیابی مکالمات 
بین الملل مش���ترکان دارندگان پروانه ای هستند که 

نمی توانند راساً با کریر بین المللی قرارداد منعقد کنند.
مفاد قرارداد، روش تقسیم درآمد و چارچوب توافق نامه 
سطح خدمت )SLA( مکالمات بین الملل بین شرکت 
ارتباطات زیرس���اخت، دارندگان پروانه شبکه ای که به 
صورت مستقیم با کریرهای بین الملل قرارداد دارند و سایر 
دارندگان پروانه ، براساس توافق دوطرف و در چارچوبی 
است که ظرف مدت ۲ ماه از زمان ابالغ این مصوبه ابالغ 
خواهد شد. در این مصوبه همچنین تاکید شده است که 
اپراتورهایی که به صورت مستقیم با کریرهای بین الملل 
قرارداد دارند، موظفند نرخ عمده فروشی سرویس مکالمات 
صادره بین الملل به سایر دارندگان پروانه را حداقل ۳۰ 
درصد پایین تر از میانگین نرخ خرده فروشی هر یک از 
مقاصد بین الملل به مشترکان خود در هر ماه تعیین کنند.
تمامی اپراتورهای ارتباطی موظفند ترافیک بین الملل 
وارده و صادره خود را بر اساس حدود و تعاریف شبکه مادر 
مخابراتی و رعایت مفاد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی از جمله 
مصوبه ۵۱۶، صرفاً از طریق مراکز سوئیچینگ بین الملل 

شرکت ارتباطات زیرساخت صادر و یا وارد کنند.
تعرفه انج���ام وظایف حاکمیتی ش���رکت ارتباطات 
زیرس���اخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ 
بین الملل آن شرکت در مکالمات بین الملل صادره، برای 
هر دارنده پروانه ای که به مشترک خدمت ارایه می کند، به 
میزان ۱۰ درصد درآمد ناخالص مکالمات صادره بین الملل 
تعیین می شود. همچنین تعرفه انجام وظایف حاکمیتی 
شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز 
سوئیچینگ بین الملل آن شرکت در مکالمات بین الملل 
وارده به ازای هر دقیقه ۳ سنت تعیین می شود که می تواند 
برابر مقررات مربوط، به صورت ارزی و یا به صورت ریال ی  
از  سوی دارنده پروانه ش���بکه دارای قرارداد با کریرهای 
بین  الملل تسویه شود؛   تعرفه سایر خدمات غیرحاکمیتی 
شرکت ارتباطات زیرساخت از قبیل روتینگ، سوئیچینگ 
و واگذاری لینک های مستقیم ارتباطی با دیگر کشورها بر 

اساس مقررات مربوط خواهد بود.
تمامی اپراتورهای ارتباطی، باید هزینه عبور ترافیک از 
مراکز سوئیچینگ بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت 
را در پایان هر ماه به صورت علی الحساب پرداخت  کنند 
و حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به صورت کامل با 
آن شرکت تسویه   حساب کنند. پرداخت های علی الحساب 
ماهانه برای مکالمات وارده و صادره بین الملل براساس 
میزان دقایق ماهانه این مکالمات در انتهای هر ماه بر 
اساس میانگین نرخ خرده فروشی اعالمی از سوی اپراتور 
در آن ماه و تسویه حساب نهایی بر اساس صورت های 

مالی حسابرسی شده پایان سال انجام خواهد شد.
در بند دیگری از این مصوبه آمده اس���ت که تعرفه 
مکالمات بین الملل صادره برای مشترکان، براساس شرایط 

بازار تعیین می شود.
همچنین اپراتورهای ارتباطی موظف به جلوگیری از 
راهیابی تماس های بین الملل وارده با شماره تماس گیرنده 
غیرمعتبر و یا تغییر یافته بوده و ملزم به درج شماره مقصد 

واقعی در تماس های بین الملل صادره هستند.
بر این اس����اس تمامی  اپراتورها  موظفند نسبت به 
شناسایی و برخورد با مشترکانی که به صورت غیرمجاز 
ترافیک بین الملل را به داخل یا خارج کش����ور وارد 
می  کنند، اقدام کرده  و همکاری الزم را درخصوص این 
موضوع با رگوالتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت به 

عمل آورند.
با تخلفات ترافیک بین الملل وارده و صادره بر اساس 
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات و اصالحات بعدی آن، برخورد خواهد 

شد.

فراخوان رییس قوه قضاییه
 برای استفاده از ظرفیت های 

فضای مجازی

رییس قوه قضایی����ه در فراخوانی درباره 
مش����ارکت جویی از م����ردم و نخبگان در 
روند تحوالت دس����تگاه قضایی اعالم کرد: 
آسیب های فضای مجازی نباید موجب شود 
که خود را از فرصت کم نظیر ارتباط با مردم 

محروم کنیم.
فن��اوران - آیت اهلل ابراهیم رییس����ی 
رییس ق����وه قضایی����ه در فراخوانی درباره 
مش����ارکت جویی از م����ردم و نخب����گان 
در روند تحوالت دس����تگاه قضایی که بر 
صفح����ات متعل����ق ب����ه وی در فضای 
مجازی منتشر ش����ده اعالم کرد: »امروزه 
با گس����ترش دسترس����ی های ارتباطاتی، 
فارغ از چارچوب های س����نتِی خش����ک و 
دیوان ساالرانه، فضای مجازی و رسانه های 
اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن 
فاصله های زمان����ی و مکانی در ارتباطات و 
به اشتراک گذاری نظرات تبدیل شده است.

از این فرصت بای����د برای دریافت نظرات 
مردم و نخبگان از »ای����ده تا بازخورد« به 

بهترین نحو استفاده کرد.
آس����یب های فضای مجازی که در جای 
خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود 
نباید ما مسووالن را دچار خطای محاسباتی 
کند و موجب ش����ود که خود را از فرصت 
کم نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم 
نمائیم. به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی 
بای����د از فرصت با ارزش فض����ای مجازی 
استفاده کرد و با اطالع از نظرات و سوال 
های اف����کار عمومی، یک حض����ور مؤثر و 

جریان ساز را به نفع مردم رقم زد.
نیل به »قوه قضائیه تراز انقالب اسالمی« 
در گام دوم، بدون مشارکت و نقش آفرینی 
مردم، نخبگان و دلس����وزان انقالب ممکن 
نیس����ت. در مدت کوتاهی که از مسوولیتم 
در قوه قضاییه می گ����ذرد، و پیش از آن 
نیز خصوصاً در دوره خدمت در آس����تان 
قدس رضوی، از نظرات ارزش����مند کاربران 
رسانه های اجتماعی استفاده کرده ام و از این 
پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت 
قوه قضائیه ای مردمی، انقالبی و ضد فساد 

یاری کنید.
بر این اساس اعالم می کنم تا زمانی که 
سامانه اختصاصی دس����تگاه قضایی برای 
ارتباط دو س����ویه با م����ردم و نخبگان در 
دس����ترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به 
اینجانب در رس����انه های اجتماعی، یکی از 
مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان 

خواهد بود.
عالوه بر اینکه م����ردم عزیزمان می توانند 
راس����ا نظرات خ����ود را از این مس����یر 
منتقل کنند، اینجانب نیز حس����ب مورد، 
فراخوان هایی جهت دریاف����ت نظرات در 
خصوص ایجاد، اصالح ی����ا تکمیل برخی 
رویه ه����ا، رویکردها، دس����تورالعمل ها و 
آئین نامه ها اعالم خواه����م کرد و در انتظار 
نظرات راهگشای صاحب نظران و متخصصان 

این امر خواهم بود.
امید است این رویکرد مورد رضای خداوند 
متعال از باب عمل به کریمه ی »و شاورهم 
فی االمر« و موجب اعتماد و دلگرمی عموم 
انسان های حق طلب و عدالتخواه باشد. توفیق 

روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم«.
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پنجره دریچه

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات اعالم کرد:

فساد، پشت پرده مقاومت در برابر دولت الکترونیکی است

فارس - محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت دارای اهمیت بسیاری بیشتری است، گفت: باید 
برای اینکه شبکه ملی اطالعات محقق شده و در عرصه فضای مجازی به خودکفایی برسیم، کمر همت ببندیم.

فضای مجازی 
را باید ملی کنیم

نخستین نشست خبری دبیر جدید شورای اجرایی فناوری 
اطالعات با موضوع معرفی کارنامه دول���ت الکترونیکی در 

پنجمین دوره ارزیابی برگزار شد.
فناوران- رضا باقری اصل دبیر جدید شورا در این نشست 
خبری گفت: در برنامه ششم توس���عه اندازه دولت باید ۱۰ 
درصد کاهش پیدا کند، اما واقعیت تلخ این است که استقرار 
دولت الکترونیکی در نظام جمهوری اسالمی هیچ تغییری به 
وجود نیاورده است. برای مثال سازمان امور مالیاتی به جای 

کوچک شدن همچنان ممیز استخدام می کند.
وی با بیان این که دستگاه ها تمایلشان به عملکرد جزیره ای 
اس���ت گفت: وزیر صنعت اعالم کرده اس���ت که می خواهد 
اپلیکیش���ن اعالم صد قیمت کاالهای اساسی را راه بیندازد. 
آقای رحمانی دولت همراه برای همین کار به وجود آمده، چرا 
از بستر آن استفاده نمی کنید. یا وزیر نیرو می گوید اپلیکیشن 
صدور قبوض درس���ت خواهد کرد. آقای اردکانیان با وجود 
زیرساخت های بانکداری الکترونیکی و دولت همراه چه نیازی 

به اپلیکیشن جدید است؟
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان این که چند 
سال پیش دغدغه این بود که زیرساخت های یکپارچه سازی 
وجود ندارد گفت: این زیرساخت ها هم اکنون فراهم شده و 
دستگاه ها برای اتصال به یکدیگر هیچ نیازی به زیرساخت 
جدید و یا راه اندازی اپلیکیش���ن ندارند و این کار بر بستر 
دولت همراه ظرف یک هفته انجام می شود. اما ظاهرا اراده یا 

آمادگی الزم در دستگاه ها وجود ندارد.
باقری اصل با بیان این که شاهد بیم و امید هایی در کارنامه 
پنجم دولت الکترونیکی هستیم گفت: بخش امیدوارکننده 
رشد برخی دستگاه ها و پیوستن دستگاه های جدید است. اما 
شتاب توس���عه دولت الکترونیکی کاهش یافته و باید نگران 

تحقق آن باشیم.
دبیر ش���ورای اجرایی فناوری اطالع���ات از تحقق ۶۲.۸ 
درصدی خدمات دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ خبر داد 
و گفت: متاسفانه شاخص حضور دستگاه ها در وب تفاوتی با 

ارزیابی دوره قبل نداشته است.
وی گفت: س���وابق ارزیابی های بین المللی نشان می دهد 
برای حفظ جایگاه فعلی مان در شاخص دولت الکترونیکی در 
گزارش سازمان ملل متحد، باید حداقل ساالنه 7 درصد رشد 
داشته باش���یم که با وضعیت فعلی، حتی حفظ جایگاه هم 

محقق نخواهد شد.
 عذرخواه��ی بابت رتبه پایین س��ازمان فناوری 

اطالعات
رییس سازمان فناوری اطالعات نیز در این نشست خبری 
با عذرخواهی بابت رتبه پایین سازمان فناوری اطالعات در 
این گزارش گفت: بیشترین استعالمات مورد نیاز دستگاه های 
دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است 

اما این دو دستگاه پاسخ استعالمات را نمی دهند.
امیر ناظمی درباره کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه های 
اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دس���تگاه ها افزود: در 
این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه ها به صورت جزیره ای 
بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی 

یکپارچه را نشنیده اند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که هدف 
ما در دولت الکترونیکی، اتصال سامانه های مختلف دستگاه ها 
به یکدیگر اس���ت، تصریح کرد: در صورتیکه این امر محقق 
شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم 

داشت.
ناظمی در پاسخ به دالیل رتبه ششم وزارت ارتباطات در 
ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تالشمان این است 

که این رتبه را ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه بخش���ی از فرآیندهای سازمان فناوری 
اطالعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می شود 
که برای الکترونیک���ی کردن این خدم���ات، نیازمند زمان 
بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای 
الکترونیکی، چالش های زمانبری اس���ت که باعث شده رتبه 
سازمان فناوری اطالعات و وزارت ارتباطات، رتبه باالیی نباشد 

اما سعی می کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: بخشی 
از وظایف وزارت ارتباطات در ح���وزه دولت الکترونیک نیز 

مربوط به اتصال بین دستگاه ها به سامانه GSB است که این 
موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه ها نیاورده ایم که اگر آن 
را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.
ناظمی درباره وضعیت امنیت سامانه های متصل به دولت 
الکترونیکی گفت: بر مبنای تقس���یم هایی که صورت گرفته، 
نظارت بر امنیت دس���تگاه های حیاتی و حس���اس با مرکز 
راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای 
عمومی با پلیس فتا و مس���وولیت بر امنیت دس���تگاه های 
غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین 
دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی 
اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در 

حیطه این مسوولیت قرار داشت.
وی با بیان اینکه البته ما این تقس���یم کار را درس���ت 
نمی دانیم و بای���د در این پروتکل ها همراه باش���یم، افزود: 
ما نس���بت به مس���وولیتی که بر عهده مان نبوده، تاکنون 
همراهی های الزم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز 

امنیت دستگاه های حیاتی و حساس انجام داده ایم.
معاون وزیر ارتباطات و فن���اوری اطالعات درباره ضمانت 
اجرایی پروژه دولت الکترونیکی در کش���ور گفت: قوانین و 
مقرراتی که دس���تگاه های اجرایی را ملزم به انجام مقررات 
دولت الکترونیکی می کند، مشخص اس���ت و دستگاه های 
نظارتی باید در آن نظارت داش���ته باشند که این موضوع بر 

عهده ما نیست.
ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه های دولتی 
را به صورت ماهانه و شش ماهه به دس���تگاه های ناظر ارایه 
می دهیم و این دستگاه ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این 
پروژه اقدامات الزم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به 
مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص 
نحوه تخصیص بودجه، بازبین���ی صورت گیرد تا این موضوع 
ضمانت اجرایی برای پروژه های دولت الکترونیکی باشد اما این 

پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه های دولتی و نامتوازن بودن 
وضعیت استعالمات میان دستگاه های اجرایی گفت: بیشتر 
 GSB دس���تگاه هایی که برای دریافت استعالمات به سامانه
متصل می شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می کنند، 
خودش���ان دیتای مربوطه را به اش���تراک نمی گذارند؛ این 

عملکرد باید اصالح شود.
رییس س���ازمان فناوری اطالعات گفت: اشتراک گذاشتن 
دیتا، دولت الکترونیکی را به وج���ود می آورد و این موضوع 

نیازمند تغییر رویکرد دستگاه ها است.
ناظمی تاکید کرد: ثبت احوال بیش���ترین سرویس دهنده 
خدمات دولت الکترونیکی است که استعالمات هویتی را ارایه 
می دهد. این دس���تگاه ۴۴ درصد کل استعالمات را به خود 
اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و 
رگوالتوری با توجه به آنکه س���امانه »شاهکار« را در اختیار 
دارند، ۳۱ درصد کل استعالمات دستگاه های دولتی را پاسخ 
می دهند و رتبه سوم پاس���خ دهندگان به استعالمات دولت 
الکترونیکی به وزارت اقتصاد مربوط می شود که در حوزه امور 

مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعالمات را پاسخگو است.
وی گفت: ۲7 درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم 
دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطالعاتی است که مردم 
آن را مطالبه می کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل 
داده های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد 
و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعالمات دولتی استفاده 
می کند. این ارقام نشان می دهد که آمار استفاده از استعالمات 

دستگاه ها و اشتراک گذاری دیتا، نامتوازن است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه در 
سال ۹۶، به میزان ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات 
الکترونیکی انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹7، به ۳۵۰ 
میلیون تراکنش رسید و ما پیش بینی می کنیم که امسال به 

بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.
ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهش���ت ماه ۶۲۹ سرویس 
از طریق اتصال به GSB ارایه شد و این در حالی است که 
اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به 
عنوان سرویس دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه 
نیز سرویس گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارایه 
نمی دهند. در اردیبهش���ت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸7 هزار 

تراکنش بین دستگاه های دولتی به ثبت رسیده است.
 فرار 8 دستگاه از تهیه گزارش

براس���اس گزارش منتشر شده از سوی ش���ورای اجرایی 
فناوری اطالعات، ۸ دس���تگاه در ارزیابی دوره پنجم دولت 
الکترونیکی هم���کاری نکرده اند که ش���امل وزارت صنعت، 
وزارت نیرو، سازمان اداری و استخدامی، شرکت ملی نفت، 
نظام دامپزشکی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های 
اقتصادی و فنی، سازمان مرکزی تعاونی روستایی و دانشگاه 

عالی دفاع مقدس می شود.
این در حالی است که در این گزارش وضعیت ۱۰۵ دستگاه 
ارزیابی شده است. همچنین ۱۸۰۰ خدمت و ۱۵7۵ مجوز 

احصا شده است.
 حذف س��ازمان امور مالیاتی از میان دستگاه های 

برتر
در این نشس���ت خبری درحالی اس���امی دس���تگاه های 
برتر اعالم ش���د که س���ازمان ام���ور مالیات���ی در رتبه 
چهارم قرار داش���ت اما به دلیل افش���ای خطا در سامانه 
 این س���ازمان، قلم قرمز روی نام این دس���تگاه کش���یده

 شد.
براساس این گزارش نامه ای به دست شورای اجرایی فناوری 
اطالعات رسیده که در آن یکی از زیرمجموعه های سازمان 
امور مالیاتی اذعان می کند در سامانه محاسبه نرخ مالیات، 
خطا وجود دارد و در نتیجه محاسبات باید به صورت دستی 

انجام شود. 
براین اساس دستگاه های برتر در حوزه دولت الکترونیکی به 
ترتیب این موارد هستند: بیمه مرکزی، سازمان سرمایه گذاری  
و کمک های اقتصادی و فنی ایران، س���ازمان جمع آوری و 
فروش اموال تکمیلی، سازمان تنظیم مقررات، مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی، بنیاد ش���هید و امور ایثارگران، وزارت 
امور اقتصاد و دارایی، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت 

ارتباطات زیرساخت.
 خدمات مهمی که الکترونیکی نشده اند

همچنین در این گ���زارش خدمات مهم���ی که تاکنون 
الکترونیکی نش���ده اند اعالم ش���د. این خدمات مربوط به 
سازمان هدفمندی یارانه ها، س���ازمان نظام پزشکی، سازمان 
غذا و دارو، س���ازمان بهزیستی، س���ازمان پزشکی قانونی، 
 وزارت بهداشت و س���ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

می شود.
 فس��اد، پش��ت پرده مقاوم��ت در برابر دولت 

الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات در ادامه ارایه گزارش 
خود با بیان این که مقاومت زیادی دربرابر الکترونیکی کردن 
خدمات و یکپارچگی آن وجود دارد گفت: معتقدیم بخشی از 

این مقاومت ها به خاطر وجود فساد است.
وی در تکمیل این ادعا گفت: برخ���ی وزارتخانه هایی که 
تراکنش مالی بس���یار باالیی دارند امتیاز پایینی در دولت 

الکترونیکی دارند.
باقری اصل گفت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات 
به عنوان ناظر سه پروژه سامانه جامع مالیاتی، پرونده سالمت 
الکترونیکی و معامالت الکترونیکی دولت تا کنون روند اجرایی 
این پروژه ها را تایید نکرده و انتقادات جدی به این پروژه ها 

وارد کرده است.
وی از شهروندان خواس���ت هر اطالعی که درخصوص این 
پروژه ها دارند به سازمان فناوری اطالعات و شورای اجرایی 

فناوری اطالعات اعالم کنند.
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رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجرد به شرح ذیل 
پــالک 11فرعی از 4051 اصلی واقــع در بخش دو بروجرد  1-پرونده کالســه 1397114425004000414و رای 
شماره 139860325004000321مورخ 1398/02/29 به تقاضای خانم راضیه لری فرزند محمد حسین نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 97/76 متر مربع مجزا شده از پالک 11 فرعی از 4051 اصلی واقع 
در بخش دو بروجرد خروجي از مالکیت اولیه )خانم نصرت معماری(  رســیدگی و انشــاء رای گردید. مراتب در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین وســایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار ومحلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق 
تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بروجرد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
وگواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نماید وادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارایه گواهی عدم تقدیم دادخواست وپس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 
متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول 1398/3/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/3/26 
فریدون نعمتی -معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد- 

رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان بروجرد به شــرح 
ذیــل پــالک 73 اصلی واقع در بخش ســه بروجــرد  1-پرونده کالســه 1397114425004000399و رای شــماره 
139760325004000322 مــورخ 29/02/1398 به تقاضای آقای محمد حســین فخاری فرزند ذوالفعلی نســبت 
به شــش دانگ یک باب ســاختمان مسکونی به مســاحت 19/72 متر مربع مجزا شده از پالک 73 اصلی واقع در بخش 
ســه بروجرد خروجي از مالکیت اولیه )آقای علی نقی کریمی(  رســیدگی و انشــاء رای گردید. مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار ومحلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشــخاص نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد وامالک شهرســتان بروجرد تســلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف 
اســت ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به مراجع قضایــی ذیصالح اقدام 
وگواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نماید وادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارایه گواهی عدم تقدیم دادخواست وپس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 
متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول 1398/3/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/3/26 
فریدون نعمتی -معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد

عضو کمیس���یون آموزش و تحقیقات 
مجلس می گوید تلقی از هوشمندس���ازی 
مدارس به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر 
یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا 

کرده است. 
خانه ملت - فرهاد فالحتی ملت  درباره 
چگونگی اجرای قانون هوشمندس���ازی 
مدارس در کش���ور گفت: هوشمندسازی 
مدارس، حکم سند پنجم و ششم توسعه 
کشور است که هر ساله در قانون بودجه 
س���نواتی نیز تکرار می ش���ود؛ بنابراین با 
توجه به اینکه آموزش و پرورش برای آن 
اعتبارات می گیرد  باید ارزیابی دقیقی از 

مراکز هوشمندسازی خود داشته باشد.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای 
اس���المی افزود: شاهد هس���تیم تلقی از 
هوشمندس���ازی به تبدیل گچ و کاغذ به 
کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند 
تنزل پیدا کرده و شاید گاهی هم فیلمی 
در کالس پخش ش���ود؛ متاسفانه بسیاری 
از مراکز آموزش���ی در س���طح کش���ور، 
هوشمندسازی را نصب این تجهیزات تلقی 
می کنند که در بسیاری از کالس ها خاک 

می خورد.
عضو کمیس���یون آموزش و تحقیقات 
مجلس تاکید کرد: هوشمندسازی مدارس 

بس���تری برای ارتقا و توس���عه آموزش، 
تعلیم و تربیت اس���ت؛ یعن���ی حضور و 
غیاب دانش آموزان، اطالع رس���انی به اولیا 
و مربیان، استفاده از باالترین ظرفیت های 
علمی روز دنیا، بهره گی���ری از باالترین 
تجهیزات آموزشی و اس���تفاده بیشتر از 

مسایل مهارتی بر اساس روش های نوین.
وی ادامه داد: اگر آم���وزش و پرورش 
از مدارس���ی که ب���ه ص���ورت پایلوت 
هوشمندسازی شده ، گزارش دهد، احتماال 
فقط به نصب چند کامپیوتر در کالس های 
درس منتهی می شود؛ ضمن آنکه در همان 
مدارس هم به دنبال تاثیر و بازدهی مطلوب 
آن در کالس درس نبوده ان���د؛ در حالی 
که وزارتخانه ساالنه برای این امر بودجه 

می گیرد.
فالحتی با بیان اینک���ه اکثر مدارس و 
کالس ها بهره گیری چندانی از تجهیزات 
خ���ود ندارن���د، توضی���ح داد: می توان 
اپلیکیشن هایی طراحی کرد که با اهدافی 
همچون ارتباط معلم با دانش آموز یا اولیا، 
تکالیف درسی، مس���ائل کمک آموزشی و 
غیره تعریف شده باشد؛ ضمن آنکه این امور 
در برنامه هوشمندسازی مدارس پیش بینی 

شده است.
وی با بیان اینکه مجلس قانونی مترقی 

برای هوشمندسازی مدارس مصوب کرده، 
گفت: ب���رای تجهیزات هوشمندس���ازی 
مدارس میلیاردها تومان اعتبار به آموزش 
و پرورش تزریق ش���ده ولی مرحله اصلی 
که استفاده و به کارگیری آنها در ارتقای 
کیفیت آموزشی اس���ت، مورد توجه قرار 
نمی گیرد و فقط به نصب تخته هوشمند، 
لپ تاپ یا یک دس���تگاه پروژکتور خاتمه 

پیدا کرده است.
فالحت���ی تاکید کرد: معلم���ان از این 
روش ه���ای هوش���مند ب���رای ارزیابی 
دانش آموزان اس���تفاده قاب���ل توجهی 
نمی کنند و این گونه نیست که بر همین 
مبنا به دانش آموزان خود نمره دهی کنند؛ 
لذا اگر قرار باشد هوشمندسازی مدارس 
با کیفیت کنونی انجام شود، پول آن را به 

گازرسانی مدارس دهیم، بهتر است.
عضو کمیس���یون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: با استفاده از همان روش های 
سنتی، شعار هوشمندس���ازی مدارس را 
می دهیم در صورتیک���ه آموزش و پرورش 
باید با توجه به اعتبارات قابل توجهی که 
برای هوشمندس���ازی مدارس می گیرد، 
اس���تفاده کاربردی از تجهیزاتی که برای 
 این منظ���ور خریداری می کند، داش���ته 

باشد.

تجهیزات مدارس هوشمند خاک می خورد

باقری اصل: به عنوان ناظر سه پروژه سامانه جامع مالیاتی، پرونده سالمت الکترونیکی و معامالت الکترونیکی اعالم می کنم روند اجرایی این پروژه ها مورد تایید نیست
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