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»مگفا« مجوز پرداخت یاری 
گرفت

براس��اس توافقنام��ه ای میان مرکز گس��ترش 
فناوری اطالعات )مگفا( و ش��رکت شاپرک، مگفا 

توانست مجوز پرداخت یاری را دریافت کند.

برگزاری جلسات
 شورای نگهبان

 بر بستر همراه اول

مجرمان سایبری راه تازه ای
 برای سوءاستفاده یافته اند

سرویس های جعلِی تحویل 
بسته در دوران قرنطینه

کمیته بررسی در سازمان رگوالتوری تشکیل شد

گرانفروشی
 اپراتورهای اینترنتی

 با شگرد مصرف منصفانه
موضوع افت س��رعت و کیفی��ت نامناس��ب اینترنت 
از ش��یوع بیم��اری کرونا بیش��تر مورد توج��ه کاربران 
قرار گرفته و مطالبات بس��یاری از کاربران در صفحات 
اجتماعی وزیر ارتباطات و س��ایر فروم ه��ا و کانال های 
مردمی  نش��ان می دهد که کاربران از سرویس دریافتی 
اینترنت خود به هیچ عنوان راضی نیس��تند و نس��بت 
به هزینه ای ک��ه پرداخت می کنند، س��رویس مطلوبی 

دریافت نمی کنند.
بررس��ی س��ازمان تنظیم مقررات ارتباط��ات نیز بر 
این ادعا صحه می گذارد که میزان ش��کایت کاربران از 
سرویس اینترنت نس��بت به قبل از شیوع کرونا افزایش 
چشمگیری داشته است. به نحوی که تعداد تماس های 
کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در 
اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال 
گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت های ثبت 

شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

در این زمینه وزارت ارتباطات افزایش میزان استفاده 
از اینترن��ت در دوران کرونا و نبود منابع زیرس��اختی و 
فرکانسی را دلیل مشکالت کیفیت اینترنت عنوان کرده 
است. اما شواهد نشان می دهد که عالوه بر مشکل افت 
س��رعت اینترنت، کاربران با مش��کل دیگری نیز دست 
به گریبانند که ارتباطی با افزایش مصرف آنها و اش��باع 
ش��بکه ندارد و به نبود نظارت بر عملکرد سرویس دهی 

اپراتورها مربوط می شود.
کاربران بسیاری اذعان دارند که با کم فروشی و حجم 
خوری اپراتورها در بس��ته های مصرف��ی اینترنت خود 
مواجه هستند و اتمام زودهنگام بس��ته ها دلیلی بر این 

ادعا است.
حال در پی اعتراض مکرر کاربران به تخلف اپراتورها 
در عدم تطبیق س��رعت فروخته شده و حجم خریداری 
ش��ده اینترنت مش��ترکان، تیم ویژه بررسی شکایت در 

رگوالتوری تشکیل شد.
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آغاز فعالیت اپراتور ماهواره ای  به شرط سرمایه ۳۰۰ میلیون دالری
حامد رحمت مشاور رییس سازمان فضایی کشور از مراحل نهایی صدور پروانه اپراتور 
ماهواره ای خبر داد و گفت: اپراتور ماهواره ای می تواند کار خود را با ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون 

دالر سرمایه اولیه آغاز کند.
 بحث اعطای پروانه به اپراتورهای ماهواره ای و آغاز به فعالیت آن ها تقریبا از دو سال قبل 
آغاز شد اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. البته دستورالعمل ها و نحوه واگذاری اعالم 
شده اما هیچ کنسرسیوم و مجموعه ای تا االن موفق به دریافت پروانه نشده است. مشاور 

رییس سازمان فضایی کش��ور در خصوص فرآیند دریافت مجوز اپراتور ماهواره ای گفت: 
بحث فضایی در کش��ورها و خصوصا ایران همیش��ه از اولویت ها بوده و در بازه های زمانی 
مختلف توانسته ایم با کمک شرکا تامین ماهواره را انجام دهیم. مدتی قبل دولت تصمیم 
گرفت با تدوین »پروانه« - مانند پروانه هایی که برای اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل 
و شرکت مخابرات- در کمیسیون تنظیم مقررات به بخش خصوصی اجازه دهد در تامین 

صفحه2و بهره برداری ماهواره مشارکت کند.

انجمن واردکنندگان موبایل: افزایش ۳۰درصدی قیمت را پیش بینی کردیم

خداحافظی با موبایل های زیر ۲ میلیون تومان 

یک امضا و هزار پیام

کسب وکارهای کوچک 
و متوسط چشم انتظار 

حمایت دولت

 علی شمیرانی
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 علی شمیرانی
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اگر کسب وکارتان از کرونا آسیب دیده، از این خدمت استفاده کنید

اتاق تهران برای قراردادهای بین المللی 
گواهی فورس ماژور صادر می کند
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