
انتصاب رییس کمیته پدافند غیرعامل 
وزارت ارتباطات 

2 خبر

پنجره

برگزاری جلسات شورای نگهبان
 بر بستر همراه اول

برگزاری جلسات شورای نگهبان بصورت مجازی 
و از طریق ش��بکه امن و اختصاصی دیتای همراه 

اول فراهم شد.
ارتباطات سیار - بخش کسب و کار سازمانی 
اولین و بزرگترین اپرات��ور دیجیتال ایران، امکانی 
فراهم کرده تا از این پس جلس��ات اعضای شورای 
نگهب��ان از راه دور و ب��ا اس��تفاده از بس��تر امن و 
اختصاصی دیتا توسط این اپراتور با سیم کارت های 
دیتای س��ازمانی و ش��بکه اختصاصی امن همراه 

)سرویس APN( برگزار شود.
ب��ا راه اندازی این س��رویس، برگزاری جلس��ات 
شورای نگهبان با استفاده از سیستم های رایانه ای 
اعضا و بصورت مجازی و از طریق س��یم کارت های 
دیتای سازمانی همراه اول در هر لحظه از شبانه روز 

امکان پذیر خواهد بود.

وضعیت اینترنت رایگان 
دانشگاه ها شفاف نیست

پس از اینکه وزارت ارتباطات برای رایگان شدن 
اینترنت برای آموزش دانش��جویان اعالم آمادگی 
کرد، اکنون با گذشت حدود ۲ ماه از مجازی شدن 
آموزش ها در دانشگاه ها، مسووالن برخی دانشگاه ها 
همچنان از وضعیت اینترنت و میزان تحقق وعده 
رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی در دانشگاه ها 
گالیه می کنند و این موضوع در جلس��ات متعدد 
مسووالن دانشگاه ها ش��نیده می شود و در آخرین 
جلسه ای که این هفته با حضور مسووالن آموزشی 
دانش��گاه ها در حضور وزیر علوم برگزار شد باز هم 

این گالیه مطرح شد.
ف�ارس -  علی اکب��ر صفوی ریی��س کارگروه 
تخصصی آموزش های الکترونیک��ی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری بر لزوم ش��فاف س��ازی درباره 
اینترنت رایگان توس��ط ش��رکت های ارایه دهنده 
اینترنت تاکید کرد و گفت: با وجود اقدامات مثبتی 
که برای رایگان ش��دن اینترنت دانش��گاه ها انجام 
شده بهتر است که شرکت های اینترنتی در این باره 

اطالع رسانی کنند که کاربران سردرگم نشوند.
وی گف��ت: یکی از س��واالتی که در ای��ن باره به 
صورت شایع مطرح است این است که دانشگاه ها 
و دانشجویان اعالم می کنند که از کجا بفهمند که 
اینترنت رایگان شده است. به همین دلیل است که 
می بینیم برخی دانشگاه ها می گویند که اینترنت 
برایشان رایگان نش��ده یا دچار سردرگمی  هستند 

که حق دارند.
وی ادامه داد: شرکت های اینترنتی و اپراتورهای 
موبایل متعدد هستند و هر دانشجو با یک اینترنت 

به سامانه وصل می شود.
ریی��س کارگ��روه تخصص��ی آموزش ه��ای 
الکترونیکی وزارت علوم گفت: برای حل این مشکل 
بهترین کار این اس��ت که ش��رکت های اینترنتی 
خودشان شفاف سازی کنند و رایگان شدن اینترنت 
را اطالع رسانی کنند که البته در این باره اقداماتی 
انجام داده اند و ما هم اقدامات��ی را برای کمک به 

دانشگاه ها داشته ایم.

وزیر کشور: 
تجارت الکترونیکی 

بستر قاچاق فروشی نشود
عبدالرضا رحمان��ی فضلی تاکید ک��رد: تجارت 
الکترونیک��ی را باید به گونه ای س��اماندهی کنیم 
که ام��کان فروش کااله��ای قاچ��اق در آن وجود 

نداشته باشد.
فارس - عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور 
در یکصد و بیست و نهمین جلس��ه ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بر لزوم تش��ویق و توسعه تجارت 
الکترونیکی در کشور به ویژه در شرایط کنونی که 
ویروس کرونا سالمت جامعه را به مخاطره انداخته، 
تاکید کرد و گفت: در عین حال، خرید و فروش از 
طریق فضای مجازی باید به گونه ای س��اماندهی 
شود که امکان فروش کاالهای قاچاق در آن وجود 

نداشته باشد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در 
این نشست، نحوه برخورد با عرضه کاالهای قاچاق 

در فضای مجازی بود.
وزیر کش��ور عنوان کرد: برنام��ه ریزی ها برا ی 
مقابله با عرضه کااله��ای قاچاق در فضای مجازی 
بیش از آنک��ه به دنبال برخورد پ��س از وقوع جرم 
باش��د، باید بر پای��ه پیش��گیری از وق��وع چنین 

جرایمی برنامه ریزی شود.
رحمانی فضل��ی بی��ان کرد: م��ا بای��د تجارت 
الکترونیکی را به گونه ای س��اماندهی کنیم که در 
عین حال که مشکلی در زمینه توسعه آن در کشور 
نش��ود، امکان فروش کاالهای قاچ��اق نیز در آن 

وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: وزیر کشور همچنین پس از استماع 
گزارش س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
در زمینه کشفیات قاچاق، دس��تور داد، این ستاد 
با انجام بازنگری ه��ای جدی در این روند، س��هم 

»کاالهای استردادی« را کاهش دهد.
رحمانی فضل��ی گفت: کاالهای اس��تردادی آن 
بخش از کاالهایی را ش��امل می ش��ود که از سوی 
دس��تگاه های ذیربط به ظن قاچ��اق و غیرقانونی 
بودن ضبط و توقیف می شود اما پس از بررسی های 
کارشناسی و قضایی، این موضوع به تایید نمی رسد 

و در نتیجه، به صاحبان آن مسترد می شود.
وی همچنین افزود: وزیر کشور با تاکید بر اینکه 
توقیف چنین کاالهایی، اقدامی  بسیار ناپسند است 
و زیان های گس��ترده ای برای افراد و جامعه در پی 
دارد، به س��تاد مرکزی قاچاق کاال و ارز دستور داد 

کارگروهی را مامور رسیدگی به این موضوع کند.
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فناوران- وزیر ارتباطات  در حکمی  علیرضا پور ابراهیمی  را به سمت »مشاور وزیر و رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت، شرکت ها، سازمان ها و مراکز تابعه« منصوب کرد. در متن این 
حکم آمده است: » به استناد بند ح ماده )۱( آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده )۱۲۱( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )موضوع مصوبه شماره ۱۹۴۵۴/ت ۳۳۲۶۶/ه 

مورخ ۸۴.۴.۲۲ هیئت وزیران(، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت »مشاور وزیر و رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت، شرکت ها، سازمان ها و مراکز تابعه« منصوب می کنم.

کمیته بررسی در سازمان رگوالتوری تشکیل شد

گرانفروشی اپراتورهای اینترنتی با شگرد مصرف منصفانه

دیدگاه

یک امضا و هزار پیام

چندی پیش از گوشه و کنار خبر رس��ید که با امضا و دستور یک مقام 
مسوول در وزارت صمت، واردات برخی اقالم کامپیوتری که اصال در کشور 
تولید هم نمی شود، ممنوع شده است. معموال در واکنش به این قبیل اخبار 
و نقد و بررسی آن، باید کمی  صبور بود. چون تجربه می گوید که در این گونه 
مواقع احتماالت زیادی را باید در نظر گرفت. از جمله اینکه، ما در اوایل سال 
هستیم که این دستور رسیده و از آنجا که فرصت طلبان همیشه مشغول کارند، 
این احتمال وجود دارد که نام امسال یعنی »جهش تولید«، مورد سواستفاده 
قرار گرفته و پلی شود برای فساد و رانت خواری. از قضا در گذشته این تجربه را 
داشته ایم که واردات یک محصول کامپیوتری به کشور، به بهانه تولید داخلی، 
چند سالی با جهش تعرفه مواجه شد و زیانش را مردم )مصرف کننده و تامین 
کننده کاال( تحمل کردند. پس از آن افزایش تعرفه هم چند سال پیگیری 
چندین سازمان و اتحادیه و انجمن خصوصی نتیجه نداد و این استدالل که 
»کدام تولید؟« و »اگرهم تولیدی در کار باشد، قطعا در حد کفایت نیاز کشور 
نیست« به جایی نرسید و حتی رسانه ای هم که پیگیر ماجرا بود، محکوم شد، 
در نهایت خود شرکت مدعی تولید، به وزارت صنعت نامه نوشت که تولیدش 
را متوقف کرده و متعاقبا با دستور وزارتخانه تعرفه واردات آن کاال به حال عادی 
بازگشت. لذا با توجه به شعار سال و تجربه سنوات قبل، باید صبر می کردیم 

و می دیدیم موضوع از چه قرار است و باز هم کسی ادعای تولید کرده یا نه؟ 
اگرچه کمی  بعد و پس از انبوهی پیگیری و خبر، مش��خص شد ظاهرا 
خبری از ادعای تولید نبوده و نامه ممنوعیت واردات آن چند قلم کاال، با یک 

دستور دیگر رفع شد.
حاال اما می شود یک نقد و تحلیل دقیق تر داشت که پشت امضای یک مدیر 

دولتی، چه پیام هایی نهفته است.
نخست اینکه دستور ممنوعیت اقالم مذکور را چه کسی و دقیقا بر چه 

اساسی داد؟
دوم اینکه دس��تور رفع ممنوعیت اقالم مذکور را چه کس��ی و دقیقا به 

چه علت داد؟
سوم اینکه مقامی  که دستور ممنوعیت را داد، همچون گذشته، هیچ یک 
از تشکل های بخش خصوصی را در جریان تصمیم و دستور خود نگذاشت 
و مدیران تشکل های بخش خصوصی هم صبح که از خواب بیدار شدند، از 

همکاران شان شنیدند که دستور ممنوعیت صادر شده است.
چهارم آنکه فرض بگیریم یک اشتباه باعث انشای آن نامه و ممنوعیت شده بود. 
در اینجا اما فرضیاتی بی پاسخ می ماند. فرض نخست اینکه مگر مدیری که نامه را 
امضا می کند بر آنچه در زیرمجموعه حوزه کاری خود می گذرد، اشراف ندارند و 
نمی داند که مثال ما CPU تولید نمی کنیم؟ فرض دیگر این است که مدیر مربوطه 
می داند، اما نامه را نخوانده امضا کرده است. با اینکه مدیران و همکاران آن مدیر هم 

چرا چیزی نگفته اند و نامه را چه کسی تهیه کرده هم کاری نداریم.
پنجم آنکه اگر آن دستور ممنوعیت، بر اثر یکی از اشتباهات دو فرض فوق 
بوده باشد، چرا بعد از این همه مکاتبه و گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه ها 
پیرامون موضوع، در نهایت اصالح شد و مثال با یک تلفن شفاهی و سوال یا 

تذکر یکی از مدیران بخش خصوصی حل نشد؟
به نقدها و ابهامات فوق باز هم می توان اضافه کرد، اما آنچه رخ داد تلویحا نشان 
داد جایگاه بخش خصوصی ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات بعد از سال ها 
تالش و رایزنی، با عرض خسته  نباشید!، راه به جایی نبرده و برخی مدیران بخش 
دولتی همچون سال های دور، فرض را بر نبودن آنها می گذارند و با یک امضا خود 

راسا تصمیم می گیرند با سرنوشت انبوهی از شرکت ها چه کنند.
 

اتمام زودهن��گام حجم بس��ته های اینترنتی و ملزم نب��ودن اپراتور به 
ارایه پاسخ شفاف از میزان مصرف کاربران، شیوه های جدید کم فروشی 

اپراتورها را نمایان می سازد که به نظر می رسد نظارتی بر آن نیست.
مهر - بررسی نارضایتی مشترکان اپراتورهای اینترنت و موبایل از اتمام 
زودهنگام بس��ته های اینترنتی، نش��ان می دهد که اپراتورها از سیاست 
»مصرف منصفان��ه اینترنت«، راهی ب��رای کم فروش��ی از کاربران پیدا 

کرده اند.
کم فروشی اپراتورها در کنار کیفیت نامناسب اینترنت

موضوع افت سرعت و کیفیت نامناسب اینترنت از شیوع بیماری کرونا 
بیش��تر مورد توجه کاربران قرار گرفته و مطالبات بسیاری از کاربران در 
صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات و سایر فروم ها و کانال های مردمی  نشان 
می دهد که کاربران از سرویس دریافتی اینترنت خود به هیچ عنوان راضی 
نیس��تند و نس��بت به هزینه ای که پرداخت می کنند، سرویس مطلوبی 

دریافت نمی کنند.
بررسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز بر این ادعا صحه می گذارد 
که میزان شکایت کاربران از سرویس اینترنت نسبت به قبل از شیوع کرونا 
افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که تعداد تماس های کاربران 
با س��امانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اس��فند ۹۸ و فروردین 
۹۹ نسبت به زمان مشابه در س��ال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست 

و شکایت های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.
در این زمین��ه وزارت ارتباطات افزایش میزان اس��تفاده از اینترنت در 
دوران کرونا و نبود منابع زیرساختی و فرکانسی را دلیل مشکالت کیفیت 
اینترنت عنوان کرده است. اما ش��واهد نشان می دهد که عالوه بر مشکل 
افت سرعت اینترنت، کاربران با مشکل دیگری نیز دست به گریبانند که 
ارتباطی با افزایش مصرف آنها و اشباع 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 مصرفی اینترنت خود مواجه هس��تند و اتمام زودهنگام 

بسته ها دلیلی بر این ادعا است.
شواهد نشان می دهد که اپراتورها در ارایه اینترنت به کاربران شیوه های 
مختلفی را به کار بسته اند که حاکی از کم فروشی در بسته های اینترنت 
است و به دلیل آنکه هر یک از اپراتورها تعریف متفاوتی از واژه هایی مانند 
»مصرف منصفانه«، »ترافیک داخلی«، »مصرف خارجی« و »ترافیک نیم 

بها« دارند، این نبود شفافیت باعث نارضایتی کاربران شده است.
 سیاستی به نام »مصرف منصفانه«

مصوبه »ارایه اینترنت پرسرعت غیرحجمی  و توقف حجم فروشی« از 
سال ۹۶ با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح شد تا کاربران 
بتوانند با خرید اش��تراک ثابت، هر میزان ک��ه بخواهند از حجم اینترنت 
مصرف کنند، اما شواهد نشان می دهد که خدماتی که هم اکنون اپراتورها 
ارایه می دهند با اهداف اولیه طرح »توقف فروش حجمی  اینترنت« بسیار 

فاصله دارد.
مطاب��ق آن مصوبه از س��ال ۹۶ تعرف��ه اینترنت هم افزای��ش یافت تا 
مش��ترکان به هر میزان که بخواهن��د و به صورت نامح��دود از اینترنت 

استفاده کنند، اما این اینترنت نامحدود نه تنها مشکل عدم شفافیت در 
حجم فروشی اپراتورها را حل نکرد، بلکه با تعریفی تحت عنوان »اینترنت 
نامحدود مبتنی بر مصرف منصفانه«، مشترکان را سردرگم تر کرده است.

هم اکنون کاربران مجبورند هم هزین��ه باالیی برای اینترنت پرداخت 
می کنند، هم اینترنت ش��ان به معنای واقعی کلمه »حجمی « محاسبه 
می شود و هم بدون وجود شفافیت الزم در میزان مصرف کاربر، این حجم 
به پایان می رسد و اپراتورها هریک از سیاست »مصرف منصفانه«، تعبیر 

جداگانه ای دارند.
در این طرح قرار بود مبنای مصرف اینترنت، ترافیک بین الملل باش��د 
و چنانچه کاربری از ترافیک داخلی اس��تفاده کرد، ای��ن ترافیک نیم بها 
محاسبه شود. اما هم اکنون شواهد نشان می دهد که اپراتورها در محاسبه 
نرخ ترافی��ک اینترنت، مبن��ا را ترافیک داخلی درنظ��ر گرفته و مصرف 

اینترنت بین الملل کاربران را با هزینه ۲ برابر محاسبه می کنند.
 چند شیوه مختلف کالهبرداری از بسته های اینترنتی

این روزها کاربران بس��یاری در ش��بکه های اجتماعی نسبت به نحوه 
محاسبه پهنای باند مصرفی از سوی اپراتورها اعتراض دارند و آن را کاماًل 

غیرمنصفانه و حاوی تقلب می دانند.
در این گزارش به چن��د نمون��ه از اعتراضات کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی درباره شیوه های مبهم و س��وال برانگیز اپراتورها که در برخی 

مواقع به کالهبرداری نیز تعبیر می شود، می پردازیم:
- کاربران بسیاری معترض به »تعریف ترافیک نامحدود در بسته های 
اینترنت« هستند و برایشان این سوال مطرح است که برای مثال اینترنت 
نامحدود چه مفهومی  دارد وقتی برای آن آس��تانه مصرف بس��ته ای ۳۰ 

گیگ تعریف شده و حتی قیمت آن گران تر از بسته حجمی  است؟
- کاربری می گوید: ترافیک اس��تفاده از اپلیکیش��ن های بومی  پخش 
فیلم، از ترافیک بین الملل محاسبه می شود. این را مسئول پاسخگویی و 

پشتیبانی اپراتور تأیید می کند.
- کارب��ر دیگ��ری معتقد اس��ت که در ش��رایط مش��ابه اس��تفاده از 
اپلیکیش��ن های پخش فیلم در دو اپراتور، در یکی از اپراتورها ۱۰ گیگ 
اینترنت یک ماهه تمام می شود و در همان ش��رایط در اپراتور دیگر ۳۰ 

گیگ در عرض ۲ هفته تمام می شود.
- یک کاربر این سوال را دارد که چرا اپراتور نرخ بسته اینترنت با حجم 
مصرف ۹۰ گیگ را به قیمت ۱۸۰ گیگ محاس��به می کند و تاکیدش بر 
تعریف ترافیک داخلی و خارجی است. این درحالی است که باید از ابتدا 
به صورت شفاف به کاربر بگوید که با این مبلغ که پرداخت می کنید، تنها 

۹۰ گیگ اینترنت می توانید مصرف کنید.
- کاربر دیگری اذع��ان دارد که اپراتور پس از اتم��ام مصرف منصفانه، 
اتصال وی را قطع کرده و اطالع رس��انی نمی کند و اینترنت را به سرعت 
۲۵۶ کیلوبیت می رساند؛ سوال اینجاست که در شرایط کنونی آیا هنوز 

این سرعت، اینترنت محسوب می شود؟
- کاربر معترضی می گوید: اپراتور بدون اطالع مشترک، حجم مصرف 
منصفانه بسته خریداری ش��ده را کاهش داده و وی دستش به جایی بند 

نیست.

- یکی از کاربران می گوید: بسته اینترنت گرفتم با حجم ۲.۵ گیگ بین 
الملل و ۵ گیگ داخلی؛ اما با دو تماس تصویری با پیام رسان بومی، حجم 

بین الملل بسته به اتمام رسید.
- کاربر دیگری اذعان دارد که با تماس با پش��تیبانی اپراتورها متوجه 
شده که تماس تصویری از طریق پیام رسان های داخلی، در مصوبه نیم بها 
نمی گنجد و هزینه آن به صورت ترافیک خارجی محاسبه می شود و به نظر 
می رسد  هاست پیام رسان های داخلی، در خارج از کشور میزبانی می شود.

- ادعای کاربر دیگری جالب است که می گوید زمانی که بسته اینترنت 
یک ساعته را فعال کرده است، مرتب با مشکل قطع و وصلی مواجه شده 
اما زمانی که یک ساعت به اتمام رسیده، مشکل کیفیت اینترنت وی در 

زمان مصرف آزاد، حل شده و سرعت به حالت اولیه بازگشته است!
- کاربر دیگری می گوی��د: اپراتور به بهانه آنکه صورتحس��اب ها به هم 
ریخته اس��ت از ش��ارژ بس��ته ام کم می کند و جواب قانع کنن��ده ای نیز 

نمی دهد.
- مشترکی می گوید: دوستان در فروش پهنای باند داخل با قیمت بین 
الملل اقدام می کنند! من بارها و بارها با نرم افزار محاسبه کردم و متوجه 
شده ام حجم داخلی را خارجی محاسبه می کنند و زمانی که ثبت شکایت 

کردم، اپراتور حجم را برگرداند.
- کاربر دیگری معترض است که بسته ش��بانه برای دانلود ۲ تا ۷ صبح 
خریداری کرده، اما از حجم روزانه و بین الملل وی کم شده است. جواب 
اپراتور به اعتراض وی جالب است که گفته در صورت خرید بیش از یک 
بسته، اولویت استفاده با بسته ای است که تاریخ انقضای نزدیکتری دارد. 
اما به طور کلی، بس��ته های اینترنت هدیه، ش��بانه خالص و چندکاربره 

اولویت مصرف باالتری دارند.
 تشکیل تیم ویژه بررسی شکایت در رگوالتوری

حال در پی اعتراض مکرر کاربران به تخل��ف اپراتورها در عدم تطبیق 
سرعت فروخته شده و حجم خریداری شده اینترنت مشترکان، تیم ویژه 

بررسی شکایت در رگوالتوری تشکیل شد.
در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی  وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به 
این اعتراضات گفت: شکایتهایی در این خصوص دریافت کردم؛ دادستان 
کل کشور هم در ستاد ملی مقابله با کرونا، موضوع مشابهی را طرح کرده 
بودند. براین اس��اس تیمی را مأمور ارزیابی میدانی کردم. اگر تخلفی رخ 

داده باشد، حتماً برخورد خواهیم کرد.
در این راس��تا رگوالتوری نیز از کاربران خواس��ته در صورت مشاهده 
عدم تطبیق س��رعت فروخته شده و س��رعت دریافتی، حجم خریداری 
ش��ده و حجم دریافتی و همچنین رعایت نک��ردن تعرفه های ترجیحی 
ب��رای س��ایت های داخلی و پیام رس��ان های بوم��ی از س��وی اپراتورها، 
 موضوع را به طور س��ریع در سامانه ثبت و پاس��خگویی به شکایات ۱۹۵ 

ثبت کنند.
علی ربیعی س��خنگوی دولت نیز گفته اس��ت که موضوع کم فروشی 
اپراتورها در عرضه بس��ته های اینترنتی به دستور وزیر ارتباطات در حال 
پیگیری است؛ اگر این موضوع اثبات شود حقوق مردم استیفا و مبالغی که 

هزینه کرده اند به آنان بازپرداخت می شود.

باز سازی شبکه های برق روستایی اصفهان با 
تجهیزات روز 

اصفهان - بهمن توکلی فرد
تامین برق پایدار ،کاهش خاموشی ها ،افزایش ضریب 
قابلیت اطمینان شــبکه و بازسازی کامل شبکه های 
روستایی از اولویت های شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان بوده و نماد آن را می توان در روستای کمال 

آباد جرقویه  عنوان نمود .
برای اجــرای این پروژه 100 اصلــه پایه بتونی ،یک 
دستگاه ترانسفورماتور و 6 کیلومتر کابل خود نگهدار 
استفاده شده اســت این پروژه در در آغازین روزهای 

سال 99 بهره برداری رسمی از آن آغاز گردید .
کاهش خاموشــی هــا ،افزایش ضریــب ایمنی و هم 
راستایی این پروژه با طرح هادی روستایی  ،رفع حریم 
شبکه فشارضعیف و فشــار متوسط ،اصالح روشنایی 
،رفع ضعف برق به خصوص در ساعات پیک  و ظرفیت 
سازی برای انشعابات جدید از نتایج اجرای این پروژه 

می باشد .
گفتنی اســت : هزینه پروژه بالغ بر 7 میلیارد و 500 

میلیون ریال می باشد

اخبار شهرستان ها
 با ارایه ٣۴ خدمت به صورت الکترونیک ،یک گام 

بسوی هوشمندسازی شهر برداشته شد
اصفهان - بهمن توکلی فرد

 دکتر نوروزی، شــهردار اصفهان در گفتگوی هفتگی 
با رادیو اصفهان ضمن تبریک آغاز ماه مبارک رمضان 
گفت:  تالش شــهرداری در توســعه "هوشمندسازی 
خدمات و ارائه خدمات الکترونیک " است. یکی از قول 
هایی که ما به مردم دادیم هوشمندســازی شهر بود و 
اکنون در زمینه شهرســازی ٣۴ خدمت را به صورت 

الکترونیک در دسترس مردم قرار دادیم.
شــهردار اصفهان اظهار داشــت : ٢6 خدمت از این 
موارد شهرسازی الکترونیک از جمله گواهی استعالم 
دفترخانه، گواهی بانک هــا، گواهی حفاری، اطالع از 
وضعیت ملک و .... اســت که اکنون در دسترس مردم 

قرار دارد.
وی افزود : هشت خدمت تخصصی هم شامل مراحل 
صدور پروانه تا پایان دستور نقشه، صدور گواهی سفت 
کاری، صدور گواهی پایان کار، اعالم میزان در مسیر و 
موارد دیگر در سه منطقه 6، 7 و 1٢ به صورت پایلوت 

در دسترس مردم قرار دارد.  

نوروزی گفت : این خدمات از طریق سایت شهرداری 
اصفهــان بــه آدرس www.isfahan.ir در اختیار 
شهروندان است و در روزهای آینده در این باره اطالع 

رسانی بیشتری خواهیم کرد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استاه اصفهان :

ثبت نام چهل وسومین دوره مسابقات قرآن کریم  
از ششم اردیبهشت ماه 

اصفهان - بهمن توکلی فرد
به گزارش رســیده از  روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امورخیریه استان اصفهان حجت االسالم و المسلمین 
محمدحســین بلک  مدیرکل اوقاف اســتان اصفهان 
اظهار داشت : براساس  شــیوه نامه برگزاری چهل و 
سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ، مسابقات 
در مرحله شهرستانی در استان اصفهان دربازه زمانی 

٢۴ خرداد تا ٢7 تیرماه برگزار خواهد شد.
وی درخصوص اطالع رســانی، تبلیغات و ثبت نام این 
مسابقات، افزود: متسابقین عالقمند به شرکت در این 
دوره از مسابقات می توانند از 6 اردیبهشت لغایت 16 
www.خرداد برای ثبت نام از طریق مراجعه به سایت

my.oghaf.ir  ویا ادارات اوقاف اقدام کنند

آگهی تغییرات شرکت آرکا پردازش افکار روشن نیک شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 62942 
و شناسه ملی 14007171619 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/02/30 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : علــی زاهــدی گل به شــماره ملی 
0640204295 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مریم 
قربانی مقدم به شماره ملی 0860283501 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره راحله شاهپســند به شماره ملی 0946000441 به 
ســمت عضو هیئــت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداســامی با امضاء ثابت علی زاهدی گل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)826259(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیارتی کعبه عشق کاشمر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 674 و شناسه ملی 10380083797 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/01/27 
و نامه شماره 97/19/1924 مورخ 2/5/ 97 مدیریت حج و زیارت خراسان 
رضــوی تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 1 - روزنامه کثیراالنتشــار فــن آوران 
اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2- اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین قالی بافان به شماره 
ملی 0901016225 و آقای رضا قالی بافان به شــماره ملی 0901072222 
و آقای احمد قالی بافان به شماره ملی 0901153265 -3- آقای سید محمد 
موسوی به شماره ملی 0901057967 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین 
رجب زاده به شــماره ملی 0900219041 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )826389(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیارتی کعبه عشق کاشمر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 674 و شناسه ملی 10380083797 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/01/27 و نامه شماره 
97/19/1924مــورخ 97/2/5 مدیریــت حــج و زیــارت اســتان خراســان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1- آقای حســین قالیبافان به شــماره ملی 
0901016225 یه سمت رئیس هیات مدیره و آقای رضا قالیبافان به شماره 
ملی 0901072222به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای احمد قالیبافان 
به شماره ملی 0901153265به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل 
-2کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 
،قراردادها و عقوداسامی و نیز اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای ثابت و 

منفرد مدیر عامل) احمد قالیبافان( همراه با مهر شرکت معتبر است .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )826449(

برگ ســبز و سند کمپانی کارت خودرو ســواری پیکان تیپ 1600I رنگ سفید معمولی 
مدل 1382 شماره موتور 11158262679 و شماره شاسی 82452770 به شماره 
پــاک 24-279 ب 49 بــه مالکیت عبداله ربیعه حمیســه مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد خرمشهر 
برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ 405GLX-CNG     -XU7  مدل 1397 رنگ خاکستری 
 NAAM11VE1JK025027  124 شماره شاســیK1176150 متالیک به شــماره موتور
شــماره پــاک ایران 24- 869 ج 79 به مالکیت حکیمه ســلیمی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد خرمشهر
برگ ســبز خودرو ســواری ســمند  تیپ  SE-XU7 مدل 1392 رنگ سفید روغنی  به 
شماره موتور  124K0345164 شماره شاسی  NAACN1CM7EF231818 شماره پاک 
ایران 53- 721 ط 16  به مالکیت سجاد علی سیمیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد خرمشهر

 علی شمیرانی

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.

ایرنا - 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 کشور در خصوص فرآیند 
دریافت مجوز اپراتور ماهواره ای گفت: بحث فضایی در کشورها و خصوصا ایران همیشه 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 و بهره برداری ماهواره مشارکت کند.
وی با بیان این که بخش خصوصی متقاضی می تواند تحت ش��رایطی برای دریافت این پروانه درخواست 
بدهد، افزود: یکی از ش��رایط مدنظر این اس��ت که حتما بخش خصوصی باید کنسرس��یومی  )مشارکت( از 
شرکت های تامین کننده مالی و توانمند در حوزه فنی باش��ند. این ها امتیازبندی می شوند و اگر کف امتیاز 
را دریافت کنند می توانند موافقت اولیه برای دریافت پروانه را بگیرند. رحمت با بیان این که این کار عمال به 
دولت اجازه می دهد تا بخش خصوصی به این حوزه ورود کند افزود: در مدت یک تا دو سال قبل که بحث این 
مساله مطرح شد، سازمان فضایی کشور شرکت های متقاضی و عالقمند به سرمایه گذاری در این حوزه را از 
صفر به سطح قابل قبولی رساند تا برای دریافت پروانه اپراتوری مجوز بگیرند و برای کشور تامین ماهواره کنند.

 منعی برای حضور سهامدار خارجی نیست
او درباره این که تامین ماهواره حتما باید بومی  باش��د ی��ا نه، گفت: در این خص��وص الزامی  وجود ندارد. 
کنسرس��یوم ها حتی می توانند سهامدار خارجی هم داشته باشند اما نهایت س��هم ۴۹درصد است. شاید در 
فاز اول نتوان روی توانمندی بومی حساب کرد چون ماهواره هایی که برای این کار مدنظر است ماهواره های 
پیشرفته ای هستند اما اگر این شرکت ها از توانمندی بومی در ساخت تجهیزات زمینی یا و راه اندازی شبکه 
استفاده کنند از س��وی رگوالتوری تخفیف هایی برای آن ها در نظر گرفته می شود. ضمن این که اگر دولت 
بخواهد در این پروژه ها همکاری کند، نمی تواند مشارکت بیش از ۲۰درصد داشته باشد. البته این مشارکت 

تنها با موافقت بخش خصوصی انجام خواهد شد.
رحمت افزود: صدور این پروانه ها از سوی وزارت ارتباطات دسترسی به بازار ایران برای اپراتورهای خارجی 
را محدود می کند تا اپراتور بومی  جان بگیرد و به بلوغ برسد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت 

مکفا و در قالب یک کنسرسیوم تشکیل شده و مذاکرات خود را آغاز کرده اند.
بانک ها و ش��رکت گروه مپنا که از مجموعه های توانمند در این حوزه هستند نیز برای دریافت پروانه وارد 
مذاکرات جدی  شده اند. عالوه بر این شرکت های خصوصی در بحث منظومه، شرکت امیدفضا را با مشارکت 

بیمه کوثر و چند شرکت دیگر تشکیل داده اند.   
 سهم بزرگی از بازار آسیا، آفریقا و اروپا

او افزود: شرکت های بخش خصوصی با درکی که از ارتباطات آینده و نیاز مشتری دارند، حتی اگر نخواهند 
به بازار بین المللی ورود کنند می توانند در کشور خودمان فعالیت شان را از سر بگیرند. ایران از نظر استراتژیک 
منطقه ای سرشار از منابع نفتی و انرژی است اما در مقابل جنگ های زیادی هم ممکن است شکل بگیرد به 
همین دلیل ارتباطات ماهواره ای بسیار گران و مهم است. ایران می تواند شاه راه ارتباطی بین آسیا، افریقا و 
اروپا باشد و اگر ماهواره ای بر فراز جو کشور ما قرار بگیرد، می تواند کشورهای بسیاری از این قاره ها را پوشش 
دهد و مشتری خود را به دست بیاورد. رحمت در پاسخ به میزان سرمایه ای که برای این کار نیاز است، افزود: 
سرمایه مورد نیاز کامال بستگی به نوع خروجی دارد و این که از اپرتور چه انتظاری داریم. باید این را بدانیم که 
اپراتور ماهواره ای تنها با یک ماهواره کار نمی کند و قرار است نسل های مختلفی از ماهواره را داشته باشد که 
هر کدام کار متفاوتی انجام می دهند. ممکن است برای ایجاد ارزش افزوده، پهنای باند ارایه کند. ممکن است 
سرویس مدیریت شده ای ایجاد کند و پلن فروش��ی راه بیندازد. به صورت محدود باید گفت فعالیت اپراتور 

ماهواره ای را می توان با سرمایه ای حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر آغاز کرد.
 آغاز کار با یک اپراتور

مشاور رییس سازمان فضایی افزود: از متقاضیان دریافت پروانه دعوت به عمل آمده است و متقاضیان فرصت 
محدودی برای اقدام در این خصوص دارند. در متن قانون محدودیتی برای صدور پروانه وجود ندارد اما با حجم 
بازاری که وجود دارد فکر می کنیم یک اپراتور برای این کار کافی باش��د. او در پایان ب��ا بیان این که مذاکرات 
با کنسرسیوم های متقاضی دریافت پروانه به مراحل نهایی رس��یده است، گفت: بخش های خصوصی از دولت 
انتظار حمایت دارند همان طور که دولت اوایل حضور اپراتورهای تلفن همراه از آن ها حمایت کرد. با توجه به افت 
ارزش پولی که وجود دارد، اپراتورها ریسک بزرگی را قبول می کنند و از دولت انتظار حمایت دارند. امیدواریم 
درخواست صدور پروانه به سرعت به رگوالتوری داده شود تا شاهد فعالیت  اپراتورهای ماهواره ای در کشور باشیم. 

آغاز فعالیت اپراتور ماهواره ای
 به شرط سرمایه ۳۰۰ میلیون دالری
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