
بستر انتخابات الکترونیکی مجلس 
فراهم نیست

2 خبر

پنجره

دیوان محاسبات اعتراض کرد: 
ثبت اطالعات غلط  در سامانه حقوق و مزایا!

طبق بررسی های دیوان محاسبات کشور اطالعات ثبت شده 
توسط دس��تگاه های اجرایی در س��امانه حقوق و مزایا منطبق با 

پرداخت های انجام شده به مشموالن نیست.
فناوران - در متن نامه داودی معاون فنی و حسابرس��ی امور 
عمومی   و اجتماعی به اکرمی  معاون نظارت مالی و خزانه دار کل 

کشور آمده است:
جناب آقای اکرم��ی، معاون محترم نظارت مال��ی و خزانه دار 
کل کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی، احتراما، همانطور که 
مستحضر هستید، در اجرای مفاد ماده)۲۹( قانون برنامه ششم 

توسعه، دستگاه های اجرایی مشمول این ماده مکلف شده اند:
حقوق، ف��وق العاده ه��ا، هزینه ها، کم��ک هزینه ه��ا، کارانه، 
پرداخت های غیر ماهانه، و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه، اعم 
از مس��تمر و غیر مس��تمر، نقدی و غیر نقدی)معادل ریالی آن( 
و سایر مزایا به مقامات، روسا و مدیران مش��مول این ماده، از هر 
محل از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی 
 کش��ور مص��وب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمدهای اختصاص��ی، اعتبارات 
متفرقه، اعتبارات کمک های رفاه��ی، اعتبارات بودجه عمومی  و 
منابع عمومی  و همچنین اعتبارات موضوع م��اده )۲۱۷( قانون 
مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی آن، تبصره)۱( 
ماده)۳۹( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد)۱۶۰( و )۱۶۲( قانون 
امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها 
در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک 
به اشخاص حقیقی و حقوقی و س��ایر درآمدها و موارد مشابه، را 
منحصرا در فیش های حقوقی منعکس و پس از ثبت در س��امانه 
حقوق و مزایا )موضوع این ماده( پرداخت نمایند. مستند به بند)۱( 
تصویب نامه ش��ماره ۹۹۱۴۵/ت ۵۵۲۲۳ ه مورخ ۲۸/ ۷/۱۳۹۷ 
هیات وزیران، مسوولیت این امر مهم بر عهده باالترین مقام مجاز 
دستگاه و ذیحسابان دستگاه های اجرایی) یا مدیران مالی و عناوین 
مشابه( گذاشته شده است. همچنین طی بخشنامه شماره۶۶۱۱۱ 
مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور، مسوولیت حسن اجرا و مراقبت از 
صحت و دقت ورود اطالعات کلیه اقالم حقوق و مزایای پرداختی به 
شرح موصوف، به عهده ذیحساب، مدیر مالی و باالترین مقام مجاز 
خواهد بود. با عنایت به مراتب موصوف، به استحضار می رساند در 
بررسی های انجام شده، مالحظه گردید اطالعات ثبت شده توسط 
دستگاه های اجرایی در سامانه مذکور، منطبق بر پرداخت های انجام 
شده به مشمولین نبوده و بخش مهمی از پرداخت های انجام شده به 

این افراد، ثبت و افشا نمی گردد.
در بخش پایانی این نامه آمده است، در اجرای وظایف قانونی و 
سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، خواهشمند است 
دستور فرمائید لزوم رعایت این موضوع را به نحو مقتضی به کلیه 
ذیحسابان و مدیران مالی ابالغ فرمایند. بدیهی است موارد انحراف 
در اطالعات ثبت شده در سامانه با پرداخت های واقعی، در مراجع 

قانونی ذی ربط، مورد پی گیری قرار خواهد گرفت«.

تاکید سازمان تعزیرات: 
پول خرید اینترنتی

 را موقع تحویل کاال بپردازید
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور گفت: ما از رونق فروشگاه های 
اینترنتی حمایت می کنند به ش��رط آنکه حقوق مصرف حقوق 

مصرف در نظر گرفته شود.
ایلنا - یاسر رایگانی با بیان افزایش خرید اینترنتی در پی شیوع 
ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: مردم سوی خرید اینترنتی سوق 
پیدا کرده اند و ما نیز از رونق فروشگاه فعال در این حوزه حمایت 
می کنیم، اما به ش��رط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر 
گرفته شود. وی ادامه داد: با رونق خرید اینترنتی شکایاتی نیز در 
این حوزه داشته ایم به طور مثال یکی از دوستان من به این موضوع 
معترض بود که مبلغ باالیی را به حس��اب یکی از فروش��گاه های 
معروف اینترنتی واریز کرده و پس از ۱۴ روز به وی اطالع داده اند 
که جنس مورد تقاضا در انبار موجود نیست. رایگانی به مردم توصیه 
کرد: مردم حتما خرید خود را از فروشگاه های اینترنتی معتبر انجام 

دهند و بهای کاال را پس از دریافت آن پرداخت کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: همچنین مردم باید توجه داش��ته باش��ند 
فروشگاه های اینترنتی موظف هس��تند در صورت عدم رضایت 
مصرف کننده کاال را مرجوع کنند. به گفته رایگانی؛ هزینه مرجوع 
کاال بر عهد فروشگاه اینترنتی است و نباید از مردم مبلغی برای آن 
طلب کنند. سخنگوس سازمان تعزیرات کشور درباره موضوعات 
مطرح در خصوص آخرین وضعیت پرونده های ارزی در این سازمان 

گفت: از سال ۹۶ سازمان تعزیرات پیگیر پرونده های ارزی است.
رایگانی برخی اظهار نظرها درباره پرونده های ارزی در سازمان 
تعزیرات را از بی اطالعی دانست و گفت: ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات 
نحوه رسیدگی به این نوع پرونده ها را برای ما مشخص کرده است 
و کمیته ای نیز برای رصد نحوه رسیدگی به این پرونده های ایجاد 
شده است. وی تصریح کرد: این کمیته هر هفته برای رصد نحوه 

رسیدگی به پرونده های ارزی تشکیل جلسه می دهد.
رایگانی تاکید کرد: در این کمیته عالوه بر کارشناسان مدیران 
ارشد سازمانی نیز حضور دارند تا کار با دقت بیشتری پیگیری شود.

ضربه سایت هاى قاچاق فروش
 به صنف لوازم خانگی

رییس اتحادیه لوازم خانگی از زیان شدید این صنف در پی شیوع 
ویروس کرونا خبر داد و گفت: تا کنون تعدیل نیرو نداشته ایم.

اقتصادآنالی�ن - مرتضی میری درب��اره وضعیت واحدهای 
صنفی لوازم خانگی در شرایط فعلی توضیح داد: به رغم آغاز به کار 
کسب و کارهای تهران از ۳۰فروردین، اما لوازم خانگی هایی که در 

پاساژ ها فعالیت داشتند فعال اجازه بازگشایی ندارند.
او افزود: این درحالیست که بسیاری از مغازه هایی که در پاساژ ها 
هس��تند، عرضه کنندگان عمده لوازم خانگی و تامین کنندگان 
کاالهای مورد نیاز س��ایر واحدهای صنفی هستند؛ ضمن اینکه 

رفت و آمد چندانی هم در این واحدها انجام نمی شود.
میری با تشریح مشکالت صنف لوازم خانگی از بیماری کرونا 
اظهار کرد: فروشندگان محصوالت لوازم خانگی با توجه به تعطیلی 
یک ماه اخیر زیان بسیاری دیده اند، از طرفی درآمدی هم نداشته و 
باید هزینه های مربوط به قبوض، مالیات و بیمه را نیز پرداخت کنند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی از دولت خواستار شد: در این شرایط 
انتظار داریم دولت از کسب و کارها در حد توان حمایت کند، گرچه 
ما به شرایط اقتصادی کشور آگاهیم و توقع نداریم این حمایت در 
حد سایر کشورها باشد. او همچنین درباره شرایط فروش آنالین 
نیز توضیح داد: چند ماه پیش وزارت صنع��ت به همراه اتحادیه 
در تالش بود تا با راه اندازی اپلیکشینی، فضایی ایجاد کند تا تمام 
فروشگاه های جواز دار عضو این اپلیکیشن شوند؛ اما در حال حاضر 
با توجه به وجود سایت های عرضه کننده لوازم خانگی قاچاق، امکان 

بهره گیری از فروش آنالین وجود نداشت.
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خانه ملت - محمد جواد جمالی نوبندگانی در خصوص برگزاری مرحله دوم انتخابات دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی، اظهار داش��ت: برگزاری انتخابات 
مرحله دوم مجلس شورای اسالمی  حدوداً در ۹ حوزه برگزار می شود.عضو فراکسیون مس��تقلین والیی مجلس  در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی در مرحله 
دوم انتخابات مجلس بیان کرد: باید ابتدا زیرساخت های انتخابات الکترونیکی در این حوزه ها فراهم باشد و در صورت مهیا بودن شرایط، بررسی های الزم انجام شود.

ارزیابی مرکز پژوهش ها از تاثیر کرونا بر بخش فاوا

دریچه

اختالل سامانه  معامالت بورس 
تعمدى و رانتی نیست

با توجه به مسائلی، چون معامالت الگوریتمی  و بازاری که وجود 
دارد بحث رانتی به چشم نمی خورد و باید به صحبت های سازمان 
بورس اعتماد کرد چرا که مشکالت پیش آمده ناشی از فشار هایی 

است که به سامانه وارد می شود. 
 بورس نیوز - علیرضا قدرتی مدیرعام��ل کارگزاری آوانوین 
در خصوص مشکالت سامانه معامالتی بورس گفت: این مسئله 

چندین ساله بوده و ریشه در سال های گذشته دارد. 
وی ادامه داد: به نظر می رسد اگر طی سال های اخیر فکری جدی 
برای س��امانه صورت می گرفت و یا اینکه هسته معامالتی حتی 
مجازی نیز همزمان با سامانه اصلی بارگزاری می شد اتفاقات اخیر 
رخ نمی داد.  این کارشناس بازار سرمایه به افزایش تعداد دفعات 
معامالت پرداخت و گفت: نسبت به سال های اخیر شاهد افزایش 
تعداد دفعات معامالت صورت گرفته بودیم که امری طبیعی بوده و 

نمی توان راه حلی سریع برای این مشکل اجرا کرد.
وی ادامه داد: حجم معامالت روزانه در مقایسه با سنوات گذشته 
۵۰۰ تا هزار درصد افزایش یافته و معادل ۵ تا ۱۰ برابر ش��ده که 
این رقم به هسته معامالتی فش��ار وارد کرده است. قدرتی گفت: 
زیرساخت های معامالتی متناسب با افزایش حجم پیش آمده در 
بازار، ده برابر نشده و نمی تواند از این امر حمایت کند بنابراین قطعا 
نیازمند یک راهکار اساسی اس��ت. مدیرعامل کارگزاری آوانوین 
برخی راهکار های اجرایی سازمان بورس از جمله تعیین ساعت 
عرضه های اولیه در روز های چهارشنبه یا برخی اقدامات را مناسب 
دانست و گفت: البته در این میان می توان شاهد اثرات مثبت ومنفی 
طرح های اجرایی نیز بود چرا که این مشکل نیازمند فکری اساسی 

است و باید بر اساس نگاه حداقل ۱۰ سال اینده برنامه ریزی شود.
قدرتی در خصوص وجود رانت در معامالت عنوان کرد: با توجه 
به مسائلی، چون معامالت الگوریتمی  و بازاری که وجود دارد بحث 
رانتی به چش��م نمی خورد و باید به صحبت های سازمان بورس 
اعتماد کرد چرا که مشکالت پیش آمده ناشی از فشار هایی است 

که به سامانه وارد می شود.

انتقاد از اجبار و تهدید
 براى نصب اپلیکیشن شاد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اجبار 
و تهدید و اینکه پرونده معلم را به دلیل عدم نصب »شاد« به هیأت 
رسیدگی به تخلفات اداری می فرستند، در شأن آموزش و پرورش 

و فرهنگیان نیست و قطعا نتیجه عکس خواهد داد.
ف�ارس - س��یدحمایت می��رزاده درباره ش��بکه آموزش��ی 
دانش  آموز)شاد(، ضمن تش��کر از این اقدام آموزش و پرورش به 
نقاط ضعف طرح پرداخت و گفت: برخی معلمان در تلفن همراه 
برای نصب این شبکه مش��کل دارند. وی ادامه داد: از سوی دیگر 
برخی دانش آموزان تلفن همراه ندارند و یا برخی دانش آموزان که 
تلفن همراه دارند، تلفن پیشرفته ای نیست که بتوانند برنامه »شاد« 
را نصب کرده و تحت آموزش قرار بگیرن��د. میرزاده با بیان اینکه 
بعضی خانواده ها اعتقاد ندارند که تلفن همراه دست فرزندشان 
باش��د، گفت: برخی دانش آموزان باید صبر کنند تا والدینشان از 
س��ر کار برگردند تا بتوانند از تلفن همراه آنها استفاده کنند. وی 
گفت: از س��وی دیگر برخی معلمان، خودشان والدین هستند و 
باید تلفن همراه، همزمان هم دست آنها به عنوان معلم و هم دست 
فرزندان به عنوان دانش آموز باشد.  سخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش حالت اجبار به 
شبکه »شاد« بدهد، درست نیست، افزود: به نظر می رسد حاال که 
زحمت کشیده شده است باید انعطاف باشد و اجبار و تهدید کردن 
و اینکه پرونده معلم را به دلیل عدم نصب »شاد« به هیأت رسیدگی 
به تخلفات اداری می فرستند، نه در شأن آموزش و پرورش و نه در 

شأن فرهنگیان است و قطعا نتیجه عکس خواهد  داد.

شرِط ساترا 
براى تبلیغ اکران اینترنتی فیلم ها

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
)ساترا(، وابسته به صدا و سیما، در بیانیه ای، شرایط پخش آگهی 
تلویزیونی برای اکران اینترنتی فیلم های سینمایی را مشخص کرد.

فناوران - در متن بیانیه ساترا آمده اس��ت: »در روزهایی که 
کشور و جهان با معضل بیماری کرونا روبه رو است، صنعت سینما 
نیز از این مسئله متأثر شده است. ضرورت رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، منجر به اکران نشدن فیلم های سینمایی در سالن های 
سینما شده که می تواند منجر به لطمه جدی به تولیدکنندگان 

فیلم شود.
در این ش��رایط، اهمیت رس��انه های صوت و تصویر به عنوان 
بستری برای نمایش و اکران فیلم های سینمایی، بیش از پیش 
خود را نشان می دهد. خانواده رسانه های صوت و تصویر می توانند 
به بهترین نحو از این فرصت استفاده کنند و در راستای رسیدن 
به سهم حداکثری محتوای ایرانی گام بردارند. همچنین در صورت 
تجربه موفق اکران فیلم های سینمایی در سامانه های برخط ممکن 
است اکران فیلم های سینمایی در آینده نزدیک دستخوش تغییر 
شود. س��اترا به عنوان نهاد تنظیم گر این حوزه ضمن استقبال از 
اکران فیلم های سینمایی از طریق س��امانه های صوت و تصویر 
کشور، همچنین با محترم ش��مردن قراردادهای دوطرفه میان 
تهیه کنندگان و سامانه های پخش محتوای صوتی و تصویری، اعالم 
می دارد در راستای انجام وظایف ذاتی خود، ایجاد شرایط برابر برای 
همه سرویس های دارای مجوز، جلوگیری از شکل گیری رفتارهای 
ضدرقابتی و تبدیل محدودیت اکران به فرصت توسعه متوازن کل 
صنعت رسانه های فراگیر را جزو سیاست ها و راهبردهای مدنظر 

خود قرار می دهد.
در این راستا، بر اساس توافق س��اترا و اداره کل بازرگانی رسانه 
ملی، در صورتی که فیلم های سینمایی در ایام تعطیلی سینماها 
در رسانه های صوت و تصویر داخلی اکران شوند و در زمان اکران 
به نحو »غیرانحصاری« و از طریق تعداد قابل توجهی از رسانه های 
دارای مجوز، قابل دسترس برای عموم باشند، می توانند از امکانات 
تسهیل گرایانه تبلیغات فیلم های سینمایی در رسانه ملی بهره مند 

شوند.
ساترا همچنین تالش خود را برای حفظ مالکیت معنوی فیلم ها 
به صورت مسووالنه پیگیری می کند. لذا همانگونه که در روزهای 
گذشته از انتشار فیلم های اکران شده در رسانه ها به صورت غیرمجاز 
جلوگیری به عمل آمده اس��ت در روزهای آتی نیز همین رویه با 
شدت و دقت دنبال می شود تا زمینه معماری و شکل گیری اقتصاد 

اکران در سامانه های صوتی و تصویری به درستی صورت پذیرد.
امید است تجربه موفق اکران فیلم های سینمایی در سامانه های 
صوتی و تصویری، موجب رشد و توسعه هر چه بیشتر این صنعت 
شود و شاهد دسترس��ی کاربران به محتواهای متنوع ایرانی در 

سامانه های صوتی و تصویری داخلی باشیم.«

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونا 
بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخت.

فناوران - دفتر مطالع��ات انرژی، صنعت و مع��دن  مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی در گزارش��ی با عنوان »درباره مقابله با ش��یوع 
ویروس کرونا )۲۶(تأثیر ش��یوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات« هدف از این گزارش را بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش 
فناوری اطالعات و ارتباطات و مرور ظرفیت ه��ای این بخش برای کنترل 
و کاهش شیوع ویروس کرونا دانسته و آورده اس��ت؛ در سطح جهانی آثار 
شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( موقتی و با 
کاهش تولید محصوالت سخت افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میالدی 
ظاهر خواهد شد و پیش بینی شده اس��ت که این کاهش در ماه های بعدی 

سال جبران شود. 

اما در کشور، کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات بسته به مدل 
کسب و کارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می کنند. کسب و کارهای نوپایی 
که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می کنند با افزایش فروش و رشد 
بازار مواجه شده اند و کسب و کارهایی که فعالیت های دارای تماس فیزیکی 
را ساماندهی می کنند به نسبت وابستگی شان به فعالیت فیزیکی با کاهش 
فروش مواجه شده اند.  مثاًل کسب و کارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و 
برگزاری جلسات و کالس های آنالین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش 
و فروش و برعکس، شرکت های تسهیل کننده رویدادها و مجامع و جلسات 
حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش های خود را گزارش کرده اند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می  افزاید؛ فناوری اطالعات این ظرفیت 
را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت های دورکاری، آموزش 
الکترونیکی، بانک��داری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با ش��یوع ویروس 

کرونا مقابله کند. دیگر ظرفیت فناوری اطالعات کمک به ترویج اطالعات 
درست و مبارزه با اطالعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت ها نیازمند 
سیاس��تگذاری از جنس رفع موانع و تس��هیل س��رمایه گذاری در توسعه 

زیرساخت ها است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بررس��ی موارد مختلف پیشنهاد 
شده است که برای آمادگی کشور در مواجهه با بحران های مشابه، با توجه به 
تجربه های جهانی و برای برخورداری از مزایای دورکاری، الزامات دورکاری 
تعریف و تدارک تجهیزات رایانه ای جدید برای تسهیل دورکاری در دستور 
کار دس��تگاه های اجرایی قرار گی��رد. همچنین تدارک زیرس��اخت های 
حقوقی و سخت افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و فروش 

الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را در سایت rc.majlis.ir بخوانید.

مرور اقدامات بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور در ایام کرونا
رویکرد

بدون شک بسترهای ارتباطات و مخابرات کشور در 
ایام مواجهه با بحران کرونا، بزرگترین محک تاب آوری 
را در تاریخ ثبت کردند. در این میان برخی بس��ترها 
با کندی و اختالل مواجه ش��دند ک��ه مصادیق آن در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی به وفور یافت می شود و 
تعدادی از اپراتورها نتوانستند رضایت مشتریان خود 

را جلب کنند.
فناوران - ام��ا در این میان هم��راه اول به عنوان 
نخس��تین و بزرگتری��ن اپراتور کش��ور ب��ا دارا بودن 
بیش��ترین مش��ترک، ن��ه تنها ب��ه مش��ترکان خود 
خدمات دهی کرد و بار فشار و جهش بی سابقه ارتباطی 
کشور را بدون کمترین اختالل مدیریت کرد، بلکه با 
حجم بی سابقه ای از مهاجرت مشترکان اینترنت سایر 
اپراتورهای ثابت و س��یار نیز مواجه ش��د و همچنان 
شبکه این اپراتور به واسطه سرمایه گذاری های فنی و 

مالی صحیح، تاب آور ماند.
این موضوع اما به همین جا نیز ختم نشد و همرا ه اول 
به بس��تر تحقق دورکاری چند نه��اد از جمله وزارت 
کشور، شورای نگهبان و همچنین بزرگترین وزارتخانه 
کش��ور یعنی وزارت آموزش و پ��رورش از نظر تعداد 

کارکنان، دانش آموزان و مخاطبان نیز تبدیل شد.
 گام نخست تحقق اپراتور دیجیتال

بر اساس سند چشم انداز پنج ساله شرکت ارتباطات 
س��یار ایران، همراه اول بس��ترهای الزم برای تحقق 
نخس��تین و بزرگترین اپراتور دیجیتال کش��ور را در 

دس��تور کار داش��ت که مواجهه با بحران کرونا سبب 
تسریع در تحقق این چشم انداز شد.

بر این اس��اس همراه اول نخستین اپراتوری بود که 
اجرای دورکاری در ش��بکه بزرگ کارکن��ان خود را 
آغاز کرد و به فاصله کوتاهی از ش��یوع ویروس کرونا 
و به منظور حفظ س��المت کارکنان، دورکاری در این 
شرکت اجرا شد و با وجود حجم باالی فشار و مهاجرت 
مشترکان دیتای سایر اپراتورها، گزارشی از هیچ گونه 
مشکل یا اختالل در ارایه خدمات از سوی کارکنان این 

شرکت مشاهده نشد.
به عبارت دیگر گام اول تحقق نخستین و بزرگترین 

اپراتور دیجیتال کشور برداشته شد. 
دورکاری وزارت کشور و شورای نگهبان 

کمی  بعد وزارت کش��ور نیز برای تحقق دورکاری 
شبکه گس��ترده کارکنان و مراجعان خود در سراسر 
کش��ور، ش��بکه همراه اول را به عنوان بس��تری امن 

انتخاب کرد.
بر این اس��اس وزارت کش��ور با اس��تفاده از بستر 
گسترده ارتباطی نخستین اپراتور تلفن همراه کشور، 
س��رویس دورکاری را کلید زد تا با تکیه بر بسترهای 
ایجاد شده مبتنی بر شبکه ملی اطالعات، سالمتی را 

برای پرسنل دولت در این بخش به ارمغان آورد.
این وزارتخانه با قرار گرفتن بر بس��تر ش��بکه امن 
»همراه اول«، دسترسی به تمامی نقاط مورد نظرش 
 APN را از طریق سیم کارت های همراه اول، دانگل و

برای برق��راری ارتباطات همگرا و هم��ه جانبه فراهم 
آورد. کم��ی  بعد ش��ورای نگهبان نیز برای پیش��برد 
امور خود در شرایط خاص حاکم بر کشور، دورکاری 
کارکنان و پرس��نل خود را به بس��تر امن همراه اول 
منتقل کرد. اما به فاصله کوتاهی از نیاز نهادهای بزرگ 
و کوچک به دورکاری و با وجود حضور ش��رکت های 
متعدد و مدعی در ارایه خدمات دورکاری، بزرگترین 
وزارتخانه کشور از حیث میزان ارباب رجوع نیز به این 
جمع بندی رسید که بس��تر دورکاری و ارایه خدمات 

خود را به همراه اول واگذار کند.
گام بلند به سوی بزرگترین اپراتور دیجیتال

وزارت آموزش و پ��رورش بر اس��اس آخرین آمار، 
بزرگترین وزارتخانه کش��ور از نظر تعداد کارکنان با 

حدود ۹۵۵ هزار کارمند محسوب می شود. 
این وزارتخان��ه همچنین نزدیک ب��ه ۱۴ میلیون و 
۵۰۰ ه��زار دانش آموز را تحت پوش��ش دارد و از این 
جهت و ب��ا توجه به ای��ام کرونا و ل��زوم ارایه خدمات 
آموزشی بر بس��تر مجازی، وزارت آموزش و پرورش 
در روزهای گذشته بیشترین فشار و توجه رسانه ها و 

مردم را به خود اختصاص داده بود.
اما به این حجم از تعداد کارکن��ان و دانش آموزان، 
حاال باید والدی��ن دانش آم��وزان را نیز اف��زود که از 
طریق بس��ترهای مخابراتی و ارتباطی نیازمند تعامل 

با معلمان و مدارس بودند.
وزارت آموزش و پرورش پس از تالطم های متعدد 

در خصوص اس��تفاده از بس��تر برخی پیام رسان های 
داخلی که با مش��کالت، اختالل ه��ا و نارضایتی های 
زیادی مواجه ش��د، در تصمیمی بزرگ و استراتژیک 
تصمیم گرفت تا شبکه دانش آموزی شاد را به کمک و 

بر بسترهای گسترده و مطمئن همراه اول ایجاد کند.
به این ترتیب شبکه ش��اد از روزهای گذشته رسما 
روی شبکه همراه اول مس��تقر شد و بلندترین گام در 
تبدیل همراه اول به بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور 

رقم خورد. 
نکته قابل توجه آنکه با وجود این حجم گسترده از 
استفاده بی سابقه از اینترنت و فشار به شبکه همراه اول، 
تا کنون گزارش��ی در خصوص اختالل و مش��کل در 
شبکه شاد آموزش و پرورش نیز مشاهده نشده است.

تحقق شعار بزرگترین اپراتور دیجیتال
اگرچه احتمال اینکه در روزه��ای آینده نهادهای 
دولتی و غیردولتی دیگ��ری نیز به جم��ع کاربران و 
متقاضیان استفاده از شبکه ارتباطی و امن همراه اول 
ب��رای تحق��ق دورکاری کارکنان و مش��تریان خود 
بپیوندند، اما تا همین لحظه و بر اس��اس حجم باالی 
مدیریت ارتباطات اینترنتی کشور بر بستر این اپراتور، 
می توان گفت، از هم اکنون ش��عار بزرگ ترین اپراتور 
دیجیتال کشور محقق شده است و همراه اول به عنوان 
یک سرمایه ملی در حوزه ارتباطات کشور، توانست از 
بروز مشکالت گسترده و غیرقابل پیش بینی در کشور 

جلوگیری کند.

کارشناسان معتقدند انتشار چک های الکترونیکی عالوه بر دستاوردهای 
اقتصادی، می تواند جان کارمندان و مشتریان بانک ها را به دلیل عدم مراجعه 

به بانک ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.
مهر - چک الکترونیکی یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک 
اس��ت که با گذش��ت قریب به ۵ ماه از مهلت قانونی به بانک مرکزی برای 
اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است. کارشناس��ان معتقدند اجرایی شدن 
چک الکترونیکی عالوه بر آنکه شدت بیشتری به کاهش چک های برگشتی 
خواهد داد در شرایطی فعلی کش��ور نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا به 
کاهش مراجعات به ادارات نیاز مبرم وجود دارد، می تواند تأثیر چشمگیری 

در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها داشته باشد.
 تعلل بانک مرکزی با وجود فرصت یک ساله

یاس��ر مرادی، کارش��ناس امور بانکی با بیان ایجاد دو مکانیزم جدید در 
آخرین اصالحات قانون چک اظهار داش��ت: قانونگ��ذار در قانون چک که 
آخرین اصالحات آن در سال ۹۷ تصویب ش��د، دو طراحی جدید داشت و 
مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است 
و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون 
اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم 
بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت 
کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/ ۰۹/ ۹۷  که قانون 
چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/ ۰۹/ ۹۸  بانک مرکزی 

زیرساخت های الزم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند.
این کارشناس امور بانکی در ادامه با بیان تعلل بانک مرکزی در راه اندازی 
چک الکترونیکی گف��ت: در طول این فرصت یک س��اله بانک مرکزی یک 
پیش نویسی منتشر کرد و از صاحب نظران خواسته شد که نظرات خودشان 
را ارایه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار می رفت که 
بانک مرکزی ساختار الزم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد 

و عماًل ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم.
 چک الکترونیکی مانع مراجعه مردم می شود

مرادی همچنین گفت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور چک الکترونیکی 
باشیم، این مشکالتی که امروزه داریم را نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز 
با توجه به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات مردم می توانند از طریق تلفن 
و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت چک اقدام کنند. 
از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک داشته باشد فقط و 

فقط از طریق سیستم می تواند که چک را صادر کند و ذینفع نیز اعالم قبولی 
کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهر نویسی شود و منتقل شود بدون 

اینکه اصاًل نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.
 نیازمند زیرساخت چک سیستمی  هستیم

مرادی درباره چک های سیس��تمی  نیز اظهار داش��ت: زیرساخت دوم، 
زیرس��اخت چک های سیس��تمی بود. چک قرار ش��د که دیگر، اصاًل چک 
فیزیکی به صورت کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک های ما غیر 
از بحث چک الکترونیکی که ح��اال مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد 
همزمان عالوه بر صدور فیزیکی از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی 
قرار است چکی صادر شود، در ابتدا با مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد بانک 
مرکزی اعالم می کند که می خواهد چک را ص��ادر کند، از این رو اطالعات 
فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ چک را تعیین کند و بعد 
سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز و صالحیت صدور 

چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک هم اقدام کند.
وی همچنین اظهار داش��ت: آن فردی هم که چک را ب��ه عنوان ذینفع 
دریافت می کند فقط ع��الوه بر همان برگه کاغذی که پش��ت چک را امضا 
می کند و منتقل می کند، باید حتماً جمع نویسی و انتقال وام و تسویه را هم 
بر مبنای همان سیستم هم همزمان با صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. 
تسویه هم صرفاً بر اساس تبصره ماده ۲۱ مصوب قانون چک بر اساس آخرین 
اطالعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و اس��تعالمی  که از سامانه صیاد 
گرفته می ش��ود اتفاق می افتد. اگر که بین چک کاغذی و چک سیستمی  
مغایرتی باش��د، باید آن چیزی که در سیستم مالک است به عنوان ضابطه 
قرار گیرد و چک هایی که بر این مبنا صادر نمی ش��وند دیگر اصاًل مشمول 

قانون چک نیستند و بانک ها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.
 کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک

این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود: برای این قضیه هم بانک مرکزی 
امسال در سال ۹۹ یعنی تا ۲۱/ ۰۹/ ۹۹  فرصت دارد که زیرساخت های الزم 
را فراهم کن��د که امیدواریم که با این اتفاق ش��اهد یک بخش��ی از کاهش 
مراجعات مردم باز هم به شعب بانک ها باشیم و اینکه بتوانیم که با استفاده 
از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار تعریف کرده یعنی چک سیستمی و 
چک الکترونیکی کم کم اعتبار را به چک برگردانیم و در عین حال با حذف 
کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، ش��اهد کاهش تقلب و جعل چک های 

عادی و تضمینی باشیم.

 مشکل حقوقی و قانونی وجود ندارد
مرادی درباره وجود زیر س��اخت های حقوقی و قانون��ی راه اندازی چک 
الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی عرض 
کردم مهلت بانک مرکزی االن نزدیک به ۴ ماه هم هس��ت که تمام شده و 
گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین ما از نظر قانونی و حقوقی 
تمام زیرساخت های الزم را برای اجرای بحث الکترونیکی جا داریم. نه تنها 
جا داریم بلکه خود قانون چک هم در ماده ۱ آن آمده صراحتاً تصویب کرده 
است که تمام مقررات چک در مورد چک های الکترونیکی هم حاکم هستند. 

بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم.
 بانک مرکزی می تواند دو ماهه اجرا کند

وی درباره اقدامات اخیر بانک مرک��زی در اره عدم اجرای برخی تنبیه ها 
در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوع کرونا نیز اظهار داشت: االن 
مشاهده می شود که برخی از بانک ها در بعضی از استان ها آمدند به صورت 
خودکار اعالم کردند که چک ها را برگشت نمی زنند. حتی مصوبه ای که ستاد 
ملی مبارزه با کرونا دارد مبنی ب��ر اینکه محرومیت های چک، ماده ۵ مکرر 

در مورد چک های برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونی ای نیست.
کارش��ناس امور بانکی در ادامه افزود: پیش��نهاد می ش��ود به جای این 
اقداماتی که دارد انجام می ش��ود واقعاً به س��مت این برون��د که چک ها را 
الکترونیکی کنن��د و چک های الکترونیکی را با توجه به اینکه زیرس��اخت 
قانونی آن ه��م وج��ود دارد، بانک مرکزی ظ��رف یک یا دو م��اه می تواند 
زیرساخت سیستمی آن را هم چون االن سامانه صیاد کاماًل طراحی شده و 
طراحی نیز بانک ها وجود دارد، اجرا کند. انش��ااهلل با اجرا کردن این قضیه، 

کاهش مراجعه مردم به بانک ها را هم شاهد باشیم.
 چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانک ها

مرادی با بیان دستاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی می تواند داشته 
باشد، اظهار داش��ت: قطعاً چک الکترونیک، س��هل الوصول تر است، امکان 
جعل آن کمتر اس��ت، امکان انتقال آن بسیار آس��ان تر است، از این جهت 
مشکلی نداریم. االن مش��کلی که در این عدم پاس کردن چک ها به وجود 
آمده اس��ت، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن بسیاری از 
کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چک های دیگر، انتشار چک های 
الکترونیکی عالوه بر دستاوردهای اقتصادی، می تواند جان بسیار از افراد و 
کارمندهای بانک و مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانک ها و جلوگیری 

از شیوع بیشتر کرونا را هم حفظ کند.

بانک مرکزى می تواند ۲ ماهه چک الکترونیکی را اجرا کند

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجل��س گفت: قطعا 
این دست اتفاقات نتیجه کوتاهی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات است که باعث شده اس��ت این اطالعات به سرقت 
برود و به نظر من یک مقدار باید در حفظ اطالعات ایرانی ها 

در فضای مجازی دقت بیشتری صورت بگیرد.
دانشجو - سید ناصر موسوی الرگانی، نماینده فالورجان 
و عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی، 
درباره هک تلگرام اظهار داش��ت: همان ط��ور که می دانید 
س��رورهای پیام رس��ان تلگرام در خارج از کشور هست و ما 
به این سرورها دسترس��ی نداریم همین موضوع باعث شده 
است که اطالعات میلیون ها ایرانی به دست بیگانگان بیفتد.

وی ادامه داد: اکنون هم ما شاهد هستیم این پیام رسان در 
پوسته فارسی های خود دچار هک شده است و اطالعات ۴۲ 
میلیون کاربر ایرانی به سرقت رفته است و از وزارت ارتباطات 
این انتظار هست که درباره این اقدامات یک تدابیر امنیتی 

ایجاد کند تا شاهد این طور اتفاقات نباشیم.

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجل��س گفت: قطعا 
این دست اتفاقات نتیجه کوتاهی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات است که باعث شده اس��ت این اطالعات به سرقت 
برود و به نظر من یک مقدار باید در حفظ اطالعات ایرانی ها 

در فضای مجازی دقت بیشتری صورت بگیرد.
الرگانی گفت: نکته دیگر این اس��ت که م��ا باید در بحث 
پیام رس��ان های داخلی خ��وب عمل کنی��م و اقدامی انجام 
بدهیم که این پیام رس��ان ها تقویت بشوند که متاسفانه این 
اتفاق صورت نگرفته است که همین موضوع باعث شده است 

که استقبال آن طور که باید باشد نشده است.
وی با بیان اینک��ه اگر وزارت ارتباط��ات در این عرصه به 
کمک نیاز دارد از ظرفیت های داخلی استفاده کند. تصریح 
کرد: در کشور ظرفیت های خوبی در این فضا ها داریم مثال 
اگر دست شرکت های دانش بنیان ها را باز بگذاریم و به کمک 
این ش��رکت ها برویم قطعا می توانند در زمینه های مختلف 

به کمک کشور بیایند.

عض��و فراکس��یون نمایندگان والی��ی ادام��ه داد: وقتی 
دانشمندان هس��ته ای کش��ور می توانند به علوم هسته ای 
دست پیدا کنند که دشمنان این مرز و بوم تصور نمی کردند 
که یک روزی ایران به دانش هس��ته ای دس��ت پیدا کند یا 
دانشمندان دفاعی کش��ور با تولید موش��ک های تقطه زن 
یا ادوات مختل��ف دیگر، قطع��ا اگر مس��ووالن دولتی علی 
الخص��وص وزارت ارتباط��ات کمک های الزم��ی  را انجام 
بدهد می ت��وان در فضای مج��ازی هم حرفی ب��رای گفتن 

داشته باشیم.
این نماینده مجلس گفت: باید یک مقداری دقت بیشتری 
هم از س��وی مس��ووالن ذی ربط صورت بگیرد در مسایلی 
مانند تلگرام، واتس��اپ، اینس��تاگرام و... که ارتباط کاربران 
ایرانی با آن ها زیاد اس��ت و ممکن اس��ت اطالعات سری و 

محرمانه کشور از این فضا در اختیار بیگانگان قرار بگیرد.
الرگانی درب��اره ش��بکه ملی اطالع��ات گف��ت: این که 
می گویند که ش��بکه ملی اطالعات پیشرفتی نداشته است 

باید گفت این اظهار شاید خالف باشد اما حقیقتا پیشرفتی 
که بای��د در این زمینه در کش��ور ایجاد ش��ده باش��د دیده 
نمی شود دلیل آن این است که عزم و اراده ای که باید در این 

زمینه باشد نیست.
وی ادام��ه داد: اگ��ر عزم ج��دی در مس��ووالن دولتی و 
وزارتخانه ارتباطات بود با اس��تفاده از مبالغ سنگینی که از 
طریق مخابرات و ش��رکت های موبایلی که بدست می آورند 
شبکه ملی اطالعات را توسعه می دادند و نمی گذاشتند که 

این اتفاق چندسال به طول بیانجامد.
نماینده فالورجان در پای��ان گفت: مثالی که در نبود عزم 
دولت مردان در مساله تلگرام مشهود است بحث فیلتر تلگرام 
بود یک مسوولی صحبت از فیلتر آن می زد چند دقیقه بعد 
مسوولی دیگر این موضوع را تکذیب می کرد و اعالم می کرد 
این حق را از مردم نگیرید سوال اینجاست کدام حق؟ مردم 
حق های زیادی دارند که توس��ط دولتمردان نادیده گرفته 

شده است که تلگرام در میان آن ها جایگاهی ندارد.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

وزارت ارتباطات در حفظ اطالعات ایرانی ها فعال باشد
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