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پنجره

جریمه و کروکی های پلیس
 امسال الکترونیکی می شود

رییس پلی��س راهور نی��روی انتظامی  با بی��ان حذف جریمه 
و کروکی ه��ای کاغذی در نیمه اول س��ال ۹۹ گف��ت: جریمه و 
کروکی های کاغذی در راستای تحول سیستمی پلیس الکترونیکی 

می شود.
ایرنا - س��ردار کمال  هادیانفر در پاس��خ به این سئوال که آیا 
حذف جریمه و کروکی های کاغذی که قرار بود اس��فند س��ال 
۱۳۹۸ اجرایی شود، انجام شده اس��ت، افزود: یکی از برنامه هایی 
که به صورت جدی در پلیس راهور عالوه بر برنامه هایی از جمله 
کاهش تصادفات، مدیریت صحیح ترافیک و ارایه خدمات مطلوب، 
انجام می شود، تحول سیستمی  در حوزه هوشمند سازی و اثبات 
پلیس در این بخش است که البته اقدامات گسترده ای در این حوزه 

صورت گرفته است.
وی ادامه داد: حذف جریمه و کروکی های کاغذی منجر به صحت 
کار و کاهش هزینه های دولت و مردم می شود، براین اساس این 

اقدام از موضوعات جدی پلیس است.
هادیانفر افزود: حدود ۶ هزار دست افزار در کشور به این منظور 
در اختیار همکاران قرار گرفته و تقریبا درصد زیادی از همکاران 
در پلیس راه های شهرها و پلیس راه از دست افزارهای هوشمند 
استفاده می کنند که از طریق این دست افزارها نسبت به وضعیت 

راننده و وسیله نقلیه مطلع می شوند.
رییس پلیس راهور ناجا ادامه داد: در حالیکه در اعمال جریمه 
دستی چنین مزیتی وجود ندارد اما با الکترونیکی شدن جریمه 
و کروکی ها، کافی است شماره پالک را وارد سیستم کنیم، تمام 
اطالعات وسیله نقلیه در دست افزار پلیس رویت می شود و دیگر 
نیازی نیست که بقیه موضوعات مرتبط به خودرو را وارد کنند یا با 
وارد کردن کد ملی یا شماره گواهی نامه به راحتی اطالعات خودرو 

در اختیار پلیس قرار می گیرد.
هادیانفر افزود: از طریق دست افزارها می توان بیمه خودروها را 
چک کرد و از معتبر بودن بیمه نامه ها مطمئن شد البته اطالعات 
دیگری نیز از جمله مسروقه یا توقیفی بودن خودرو نیز در اختیار 

افسر پلیس راهور قرار می گیرد.
وی گفت: موضوع کرونا در برنامه ریزی ما اختالل ایجاد کرد که 
البته نه تنها در برنامه ریزی پلیس بلکه در برنامه ریزی دنیا اختالل 
ایجاد کرده اما خیلی زود تجهی��زات مرتبط به این موضوع کامل 

می شود و به تعهدی که به مردم دادیم، عمل خواهیم کرد.
هادیانفر ادامه داد: به زودی سیستم الکترونیکی شدن جریمه و 
کروکی ها در کشور به صورت یکپارچه انجام می شود. از اقداماتی که 
براساس مصوبات مجلس شورای اسالمی  صورت گرفت این است 
که جریمه ها را بالفاصله به صورت پیامک به افرادی که تخلف کرده 
اند، اطالع رسانی کنیم که بدانند در کجا و به چه دلیلی جریمه شده 
اند از این طریق اقدام پیشگیرانه صحیح اتفاق می افتد و همچنین 
هموطنان از میزان جریمه خود مطلع می شوند تا مشمول بحث دو 

بربرای شدن جرایم نشود.

»ایرانسل من«
دومین اپلیکیشن محبوب ایرانی ها

جدیدترین گزارش منتشرش��دۀ فروش��گاه اپلیکیشن های 
موبایلی »کافه ب��ازار« حاکی از این اس��ت که »ایرانس��ل من«، 
اپلیکیشن مدیریت حساب ایرانسلی، دومین اپلیکیشن محبوب 

ایرانی ها است.
 ایرانسل - بخشی از گزارش ساالنۀ کافه بازار با عنوان »گزارش 
صنعِت برنامه های موبایل در ایران، اندازه، رشد و روندها« به بررسی 
»برترین برنامه های ایرانی در سال ۱۳۹۸« پرداخته است. در این 
رتبه بندی، اپلیکیشن ایرانس��ل من توانسته با تعداد ۱۱ میلیون 
نصب، پس از اپلیکیش��ن »دیوار« با 20 میلیون نصب، به همراه 
اپلیکیش��ن پرداخت الکترونیک »آپ« به صورت مش��ترک در 

جایگاه دوم قرار گیرد.
ایرانس��ل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، نخستین 
اپراتور تلفن هم��راه در ایران بود که با طراحی و ارائۀ اپلیکیش��ن 
مدیریت حس��اب، این امکان را در اختیار مشترکان خود قرار داد 
تا به صورت کاماًل شفاف، میزان مصرف حساب خود را مشاهده 

و مدیریت کنند.
ایرانسل من، عالوه بر ویژگی فوق، دارای امکانات متعدد 
دیگری نیز هست که موجب شده این اپلیکیشن در رتبۀ 
دومین اپلیکیشن محبوب ایرانی ها قرار گیرد. از آن جمله 
می توان به: نمایش اطالعات حس��اب، ش��امل باقیماندۀ 
حد مجاز مصرف، موجودی، بده��ی، کارکرد و مبلغ قابل 
پرداخت، نمایش باقیماندۀ بسته اینترنت، تمدید خودکار 
بسته های اینترنت در صورت اتمام حجم یا انقضای زمان 
بسته، امکان افزودن و مدیریت کاربران تا ۳0 شماره ایرانسلی 
یا مودم همراه و  TD-LTE، مدیریت حس��اب چندکاربره 
)فعال سازی، خرید بس��ته، افزودن یا حذف کاربر(، امکان 
حذف قبض کاغذی، درخواست تبدیل سیم کارت اعتباری 
به دائمی )با قیمت های شخصی سازی ش��ده(، درخواست 
تبدیل سیم کارت 3G به 4G، دسترسی به حساب کاربری 
TD-LTE، نمایش و فعال س��ازی طرح های تش��ویقی بر 
اساس میزان مصرف مش��ترک )در قسمت پیشنهادها(، 
امکان مدیریت روش دریافت پیام های سیستم درباره مانده 
بسته های اینترنت و…، مشاهده فهرست خدمات ارزش 
افزوده فعال و امکان لغو عضویت در آنها، مشاهده تاریخچه 
۱۵ کارکرد اخیر، خرید بسته های اینترنت و شارژ و ویرایش 

مشخصات کاربری )آدرس ایمیل، نشانی و…( اشاره کرد.
همچنین در زمینۀ خرید و پرداخت نیز، ایرانسل من امکانات 
متعددی شامل خرید بس��ته های اینترنت و مکالمه، خرید انواع 
مودم های ثابت و همراه، ساخت و خرید بسته های چندکاربره و 
به اشتراک گذاری اینترنت بین دوستان و آشنایان، امکان هدیه دادن 
بسته اینترنت، خرید شارژ و شارژ شگفت انگیز از طریق درگاه های 
بانکی، پرداخت قبض و نیز پرداخت امن و آسان هزینه های ایرانسلی 
از طریق کیف پول آپ )بدون نیاز به رمز دوم پویا( را به مشترکان 

ایرانسل ارایه کرده است.
از جمله امکانات ارایه شده در این اپلیکیشن در زمینۀ راهنمایی 
و پشتیبانی مشترکان نیز می توان به امکان تعیین وقت مراجعه به 
مراکز خدمات ایرانسل، طرح و پیگیری شکایت، ارجاع و پیگیری 
درخواس��ت ها و بازبینی آنها، تماس با مرکز ارتباط با مشتریان و 
گفت وگوی آنالین با کارشناس��ان این مرکز، بخش پرسش های 
متداول و نیز دسترسی آسان به ش��بکه های اجتماعی ایرانسل 

پرداخت.
عالوه بر موارد فوق، ایرانسل من خدمات ویژه ای نیز به مشترکان 
ایرانس��ل ارایه می دهد که از آن جمله می توان امکان درخواست 
تاکس��ی آنالین )اس��نپ(، تماش��ای آنالین و زن��دۀ برنامه های 
تلویزیونی، سفارش غذا )اسنپ فود( و خرید آنالین از سوپرمارکت ها 

را نام برد.
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ایسنا - سردار امیر رحمت الهی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی درخصوص انتشار آگهی فروش »ریتون« متعلق به دوره هخامنشی گفت: در ادامه 
برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی، پس از اطالع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره 

هخامنشی در سایت دیوار، بالفاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت.

با فیلترشکن به سامانه سهام عدالت نروید!

احراز هویت سهامداران عدالت با فیلم سلفی

دریچه

سامانه معامالت بورس اختالل ندارد
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان اینکه 
هیچ اختاللی در سامانه معامالت بورس تهران وجود ندارد، گفت: 
در عین حال سیستم معامالت به وسیله متخصصان داخلی فناوری، 

اصالح می شود و توسعه می یابد.
فارس - روح اهلل دهقان در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
اقبال مردم به سرمایه گذاری در بورس، آیا سامانه معامالت بورس 
اوراق بهادار تهران دچار اختالل شده، گفت: در حال حاضر مشکلی 
برای انجام معامالت در بورس نیست. س��فارش گیری و خرید و 
فروش به راحتی انجام می شود و سیستم معامالت مشکل حادی 
ندارد. البته فشار معامالت بر سیستم زیاد است که باعث کندی چند 
ثانیه ای می شود. وی اینکه بگوییم کالً دچار اختالل شده، چنین 
چیزی وجود ندارد.  وی این را هم گفت: البته در معامالت آنالین 
که سفارش گرفته می شود، یک بخش از سیستم دست شرکت 
مدیریت فناوری اس��ت و یک بخش هم مربوط به ش��رکت های 
نرم افزاری که به کارگزاری ها خدمات ارایه می دهند است، در نتیجه 

ممکن است برخی معامالت آنالین با کندی همراه باشد. 
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مورد اینکه 
آزادسازی سهام عدالت آیا در آینده در سیستم های معامالت بورس 
اختالل ایجاد نمی کند، گفت: پیش بینی می شود با آزادسازی سهام 
عدالت، با توجه به اینکه عده ای افراد روش مدیریت غیرمستقیم 
را انتخاب می کنند، حدود 40 میلیون نفر به بازار س��رمایه اضافه 
می ش��وند که اگر این افراد به یکباره به صورت مستقیم وارد بازار 
شوند، از نظر سیس��تم مخاطراتی در پی دارد که البته ما کارهای 
توسعه ای روی سیستم معامالت انجام می دهیم و سیستم را به 
گونه ای توسعه می دهیم که تعداد بیشتری را بتوانند پذیرش کنند. 
دهقان در مورد اینکه کسانی که مدیریت غیرمستقیم سهام 
عدالت را هم انتخاب می کنند، با واسطه وارد بازار سرمایه می شوند، 
گفت: در روش غیرمستقیم، شرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت وارد بورس می شوند که به نیابت از افراد است و تعداد 
آنها در حد ۳0 شرکت بیشتر نخواهد بود و به عنوان اشخاص حقوقی 
وارد بازار می شود.  مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 
درباره افزایش حجم معامالت در بورس گفت: از نظر تعداد معامالت 
در روز مهم اس��ت که همواره این تعداد اندازه گیری می ش��ود به 
گونه ای که امسال نسبت به فروردین سال گذشته تعداد معامالت 
4.۵ برابر و همچنین حجم معامالت نیز به همین نسبت باال رفته 

است، اما با این وجود، سامانه معامالت بورس فعالً پاسخگو است. 
دهقان این را هم گفت: البته راهکارهای کسب  کار برای نمادهای 
پرمعامله درنظر گرفته می شود که مثالً معامالت آنها بعد از ساعت 
۱2.۵ یعنی بسته شدن بازار انجام شود تا بقیه معامالت را تحت تأثیر 
قرار ندهد و اصالح دس��تورالعمل ها صورت می گیرد تا معامالت 
روان تر شود.  وی گفت: پارسال دستورالعمل های معامالت بازار را 

اصالح کردیم و این اصالحات همچنان ادامه دارد. 
دهقان در مورد اینکه بازار ساعت ۱2.۳0 بسته می شود، چگونه 
معامالت نمادهای خاص بعدا انجام ش��ود، گف��ت: برای برخی 
نمادهای خاص به دستور ناظر بازار باز می ماند و زمان معامالت تا 

ساعت ۱4 یا ۱۵ تمدید می شود. 
وی همچنین در پاس��خ به این س��ئوال که آیا اصالح سیستم 
معامالت توسط متخصصان ایرانی انجام می شود، گفت: متخصصان 
فناوری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اصالحات را انجام 
می دهند، البته دانشگاه تهران بر روی طرحی برای ایجاد سامانه 
معامالت بومی  به صورت بلندمدت و زیربنای��ی کار می کند، اما 
سامانه فعلی معامالت بورس به وسیله متخصصان داخلی شرکت 

مرتب اصالح و توسعه می یابد. 
مدیرعامل ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران تأکید کرد: 
اختاللی در سامانه معامالت بورس وجود ندارد و معامالت به راحتی 

انجام می شود، امروز هم حجم معامالت زیاد است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا ارزان بودن برخی سهام مثالً سهام 
۱40 تومانی یک بانک باعث افزایش تعداد معامالت می شود، 
گفت: البته به میزان نقدینگی بازار هم بستگی دارد. مثال یک 
شرکت افزایش سرمایه می دهد. در نتیجه قیمت سهام کم 
می شود و تعداد معامالت زیاد می شود و کسی که سفارشات 
متعدد برای خرید سهام می گذارد، در نتیجه تعداد معامالت 

هم بیشتر می شود.

اجرای مصوبه خدمات
 ارزش افزوده به تعویق افتاد

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات 
رگوالتوری اعالم کرد: مهلت اجرای الحاقیه مصوبه ارایه و استفاده از 

خدمات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر تمدید شد.
 سازمان رگوالتوری - محمد امامی  گفت: کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات در آخرین جلسه س��ال ۹۸ با توجه به مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی، الحاقیه ای برای مصوبه 24۸ درباره 

ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تصویب کرد.
وی با بیان وجود برخی چالش ها در ارایه خدمات ارزش افزوده و 
ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه های عضویت، 
روش های استعالم وضعیت عضویت و یا لغو آن افزود: این موضوع 
به منظور حمایت از حقوق مشترکان در اسفند سال گذشته در 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از ۱۵ اردیبهشت 
سال ۹۹ الزم االجرا بود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و موانع فنی برای پیاده سازی فرایندهای مناسب در شبکه 
اپراتورها برای اجرای مفاد مصوب��ه، این زمانبندی تا یکماه دیگر 

تمدید شد.  
امامی  در تشریح الحاقیه مصوبه مربوط به ارایه خدمات ارزش 
افزوده گفت: در این مصوبه موض��وع اعتبار خدمات ارزش افزوده 
پیش بینی شده اس��ت که براساس آن مش��ترک می تواند بسته 
خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها 
نیز صرفاً به مشترک اجازه می دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف 

اعتبار تعیین شده فعال کند.
وی تصریح کرد: هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از 
مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی  یا اعتباری کسر می شود 

باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.
مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات 
رگوالتوری تاکید کرد: دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از 
دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح 
خدمات، هزینه و زمان اس��تفاده از آن را به مشترک اطالع داده و 
حداکثر تا س��قف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت 

درخواستی را برای وی فعال کنند.
امامی  با بیان اینکه هرگونه تمدید یا فعال سازی دوباره اعتبار 
خدمات ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک 
انجام شود افزود: دارنده پروانه موظف اس��ت پس از پایان اعتبار 
خدمات ارزش افزوده، پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این خدمات 
برای مشترک ارسال کند و برای مش��ترکین تلفن ثابت و همراه 

دائمی  به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.

یک مقام مسوول درباره نحوه احراز هویت در سامانه سجام گفت: پس از 
صحت سنجی مدارک شناسایی، در گام آخر از کاربر خواسته می شود تا با 

یک فیلم سلفی جمله ای که در سامانه ظاهر می شود را بخواند.
مهر - ماهیار مج��ری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت س��هامداران 
عدالت در یک برنامه تلویزیونی گفت: احراز هوی��ت الکترونیکی در داخل 
مجموعه سپرده گذاری با همکاری معاونت علمی  ریاست جمهوری بررسی 
شد و اگر زیرساخت های فنی آماده شود تا یک هفته دیگر احراز هویت در 

سامانه سجام غیر حضوری انجام خواهد شد.
وی درباره فرایند احراز هویت الکترونیکی گفت: این فرایند بدین صورت 
است که وقتی فرد در سامانه سجام ثبت نام کرد و اطالعات هویتی آن فرد 
از ثبت احوال کشور، اطالعات بانکی از سامانه بانکی کشور، اطالعات محل 
س��کونت از اداره پست و ش��ماره تلفن او از طریق سامانه ش��اهکار تطبیق 
داده ش��د برای احراز هویت می تواند از طریق این زیرس��اخت ها به صورت 

الکترونیکی اقدام کند.
مجری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت ادامه داد: وقتی فرد وارد این 
زیر ساخت می شود بر اساس رمز یک بار مصرفی که برای او صادر می شود 
وارد سیستم شده و در مرحله اول عکس او با تصویر روی کارت ملی تطابق 
داده می ش��ود. این تطابق مبتنی بر الگوریتم هایی پیچیده اس��ت و قطعاً 

دقت های دارد و ممکن است خطاهایی نیز داشته باشد.
وی افزود: نکته دوم این اس��ت که کارت ملی فرد باید توس��ط خود فرد 
اسکن ش��ده و تصویر آن با تصویر کارت ملی که نزد ثبت احوال است چک 

می شود.
ماهیار توضیح داد: در گام بعدی از کاربر خواسته می شود که از خود یک 
فیلم سلفی گرفته و متن تصادفی که ظاهر می شود را بخواند در این مرحله 
فرد از زوایای مختلف نحوه بیان او سنجیده می شود و این با الگویی که گفته 
شده مقایسه می شود که آیا این ویدئو به صورت زنده گرفته شده و آیا این 

جمله ها به طور صحیح گفته شده است یا خیر؟
وی ادامه داد: در نهایت کاربر امضایی به صورت الکترونیکی انجام می دهد 

و آن  را برای سجام می فرستد.
ماهیار در پایان گفت: برای کنترل های بیش��تر از اپراتورهای آفالین هم 
استفاده کرده ایم این اپراتورها در بازه های زمانی مخالف اطالعات کاربر را 
بررسی می کنند و پس از اینکه مطمئن شدند شماره موبایل و آدرس فرد به 
نام خود فرد بوده است و اطالعات هویتی هم به صورت کامل احراز شد اگر 

مشکلی وجود نداشته باشد این فرد به عنوان فرد سجامی معرفی می شود.
 با فیلترشکن به سامانه سهام عدالت نروید

در خبر دیگری س��ازمان خصوصی س��ازی به س��هامداران تاکید کرد: 
برای مراجعه به سامانه س��هام عدالت از فیلترشکن استفاده نکنند؛ چرا که 
استفاده از فیلترشکن موجب می شود تا سامانه س��هام عدالت از دسترس 

آنها خارج شود.
سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: طبق قانون، سهام عدالت تنها میان 
هموطنان مقیم کشور توزیع شده است. بنابراین س��امانه سهام عدالت به 
نش��انی samanese.ir تنها از طریق ش��بکه اینترنت داخلی کشور قابل 

دسترسی اس��ت و این اقدام با هدف افزایش امنیت این سامانه انجام شده 
است.

بر این اساس کسانی که روی رایانه و یا تلفن های همراه خود فیلترشکن 
دارند، برای مراجعه به سامانه سهام عدالت باید فیلترشکن خود را خاموش 

کنند.
 اختالل در سامانه های سجام و سمات

و در خبر دیگری اعالم ش��د از صبح دیروز سامانه س��جام )سامانه جامع 
اطالعات مشتریان( و سمات )سپرده گذاری مرکزی اوراق تسویه( با اختالل 

و قطعی پی در پی رو به روست.
با اس��تقبال عمومی  مردم از بورس و اوراق بهادار،  حجم گس��ترده ای از 
درخواست ها به سامانه سجام )س��امانه جامع اطالعات مشتریان( و سمات 
)سپرده گذاری مرکزی اوراق تسویه( این دو سامانه با اختالل رو به رو شده 

و در ساعاتی از روز قطع است.
در همین راستا روز قبل برخی از مخاطبان باش��گاه خبرنگاران جوان از 
اختالل در این س��امانه گالیه کردند که بهتر اس��ت تا مسووالن مربوط به 
بررسی مشکالت و اختالالت این س��امانه اقدام و هرچه سریع تر نسبت به 
رفع آن اقدام کنند. بر اساس این گزارش طبق گفته وزیر اقتصاد قرار است از 
روز قبل سازوکار احراز هویت سجامی  به صورت غیرحضوری فراهم خواهد 
شد تا در شرایط فعلی و اجرای فاصله گذاری اجتماعی مردم کمترین تجمع 
را در پیشخوان های دولت داشته باشند. هر چند در حال حاضر این سامانه 

به صورت حضوری هم با اختالل همراه است.

درخواست دانشگاهیان از رییس دستگاه قضا: 

سایت های شرط بندی را تعطیل کنید

نامه

رس��یدگی به س��ایت های ش��رط بندی، ضعف های آم��وزش مجازی 
دانشگاه ها و رفع فیلتر س��ایت های آموزش��ی محور اصلی نامه ای است 

که بیش از یک هزار دانشجویان و استاد دانشگاه پای آن را امضا کردند.
ایرنا - روز گذش��ته خبری منتش��ر ش��د مبنی بر جمع آوری امضای 
الکترونیکی پای نامه ای که دانشجویان، فارغ التحصیالن و اساتید دانشگاه 
به رییس قوه قضائیه نوشتند و از او خواس��تند در مواردی که پیش آمده 

ورود کند.
این افراد که تا االن بیش از هزار امضا پای نامه زده اند از »سید ابراهیم 
رییسی« خواسته اند تا باهماهنگی دادس��تان کل کشور، بانک مرکزی و 
وزارت ارتباطات، صاحبان سایت های شرط بندی که این روزها آفت جدید 
فضای مجازی شده اند را شناسایی و دستگیر کنند و اموال مال باختگان 

را به آن ها برگردانند.
در این نامه ضمن تاکید بر این که اکن��ون پژوهش از هر زمان دیگری 
بیشتر اهمیت دارد، آمده است: هم اکنون که برگزاری حضوری آموزش ها 
دشوار ش��ده اس��ت، راه حل آموزش مجازی گاهی با نوعی رفع تکلیف و 
مسوولیت همراه شده است و نابرخورداران را به حاشیه می راند. آموزشی 
بی کیفیت، فاقد برنامه و افق مش��خص و مهم تر از همه نابرابر در شان ما 

نیست. امضا کنندگان این طومار دیجیتالی با بیان این که تحقق عدالت 
آموزشی تنها بواسطه مشارکت همه دانشجویان از تمام طبقات اجتماعی 
ممکن می شود، اعالم کردند: بسیاری از دانش��جویان و دانش آموزان به 
امکانات الزم جهت مش��ارکت در این نوع آموزش دسترس��ی ندارند و از 
توانایی مالی جهت تامی��ن هزینه اینترنت و تهی��ه کامپیوتر و تلفن های 

هوشمند برخوردار نیستند.
آن ها پس از این مقدمه س��ه تقاضا از رییس قوه قضاییه مطرح کردند. 
ابتدا این که برگزاری حضوری امتحانات دانشگاه ها و نیز آزمون های ورود 
به دانشگاه از جمله کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، سالمت 

و بهداشت جسمی  و روانی دانش آموزان و دانشجویان را تهدید می کند.
این ایام، که در اکثر کش��ورها، زمان س��ال تحصیلی را افزایش داده اند 
ما نیز خواستار آن هستیم که ضمن جلوگیری از امتحانات غیرحضوری 
و مجازی ناعادالنه، زمان برگزاری کلیه امتحانات را در راس��تای »احیای 
حقوق عامه« به تابستان موکول کنید تا اقشار محروم و مستضعف جامعه 
تحت تبعیض و راحت طلبی برخی از مسووالن قرار نگیرند. لطفا در ستاد 

ملی مقابله با کرونا، این درخواست را به نمایندگی از ما مطرح کنند.
دومین موردی که ب��ه آن پرداختند حمایت از رفع فیلتر س��ایت های 

آموزش��ی اس��ت: در ایامی که نیازمندیم به منابع و محتوای آموزش��ی، 
پژوهشی و دانشگاهی معتبر دنیا دسترسی پیدا کنیم، برخی از سایت ها 
و س��امانه های خارجی ما را تحریم کرده اند و از داخل نیز فیلتر هستند. 
از شما خواهشمندیم، ضمن حمایت از رفع فیلتر این سایت ها، تدابیری 
اتخاذ نمایید تا دسترسی ما ایرانیان به این محتواها تضمین و تامین شود.

مورد س��وم که این روزها به آفت فضای مجازی تبدیل ش��ده اس��ت، 
سایت های شرط بندی اس��ت که با خام کردن مخاطب او را به شرکت در 
این مسابقات تشویق می کنند اما در نهایت چیزی که برای او باقی می ماند، 
حساب بانکی خالیست. دانش��جویان در بند آخر نامه خود از رییس قضا 

خواسته اند به این مساله ورود کند.
در بخش دیگ��ری از این نامه آمده اس��ت، در حالی که امس��ال به نام 
»جهش تولید« نام گذاری شده است و ما علی رغم تحریم های خارجی و 
چالش ها و کاغذبازی های داخلی، به سختی در حال تقویت اقتصاد مولد 
و خالق هستیم تا کشور پیشرفت کند و وابس��تگی به نفت کاهش یابد، 
متاسفانه سایت های شرط بندی و قمار در کشور در حال ترویج هستند و 
به سادگی توسط درگاه های پرداخت بانکی داخل کشور، در حال تراکنش 
بانکی هستند که رهگیری صاحبان این حساب ها کار بسیار آسانی است.

در سال 98 انجام شد

جمع آوری 8۰۰ آنتن مخابراتی بی مجوز در تهران

زیان مشترکان از پیام تصویری جبران می شود

بخشنامه جدید برای تخفیف اینترنت پیام رسان های بومی 

عضو کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای اس��المی  شهر تهران با 
بیان اینکه آنتن های کوتاه یا میکرو ضرر کمت��ری دارد و زمانی که در یک 
نقطه شهر آنتن دهی مناسبی نداریم میزان تشعشعات بیشتر است، گفت: 

در سال ۹۸ بیش از ۸00 آنتن فاقد مجوز و غیر استاندارد جمع آوری شد.
تسنیم - ناهید خداکرمی درباره ساماندهی آنتن و دکل های مخابراتی در 
شهر تهران، افزود: در شرکت ارتباطات شهر که متولی ساماندهی وضعیت 
نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی در شهر است، کمیته ای وجود دارد که 
نمایندگانی از همه س��ازمان های مرتبط با این ح��وزه از جمله مخابرات و 

شهرداری در آن حضور دارند.
وی با بیان اینکه پرونده های مربوط به صدور مجوز نصب آنتن و دکل بعد 
از کار کارشناسی در کمیته مذکور مطرح می ش��وند، ادامه داد: نکته مهم 
این است که در این کمیته آیتم هایی از نظر زیباسازی، استحکام و مقررات 
استاندارد که از طریق آن مطمئن شویم تشعش��عات در محیطی که آنتن 

نصب شده برای انسان ها مضر نیست، مدنظر قرار می گیرد.
عضو کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای اسالمی  شهر تهران افزود: 
در راستای ساماندهی آنتن های مخابراتی، طی مکاتبه با اپراتورهای مربوطه 
از آنها خواستیم نس��بت به دریافت مجوز اقدام کنند. کارشناسان شرکت 
ارتباطات شهر نیز بازدیدهایی در سطح ش��هر انجام داد و دکل های بدون 

مجوز را شناسایی کرد.
وی با بیان اینکه بیش��ترین کار این کمیته طی دو س��ال اخیر بررس��ی 

آ نتن های نصب شده قدیمی برای صدور مجوز بود و البته تعدادی نیز مجوز 
جدید صادر شد، افزود: ۱0 هزار آنتن و دکل مخابراتی در سطح شهر تهران 
نصب شده اس��ت اما به دلیل اینکه پیش بینی جانمایی آنها از قبل صورت 

نگرفته شاهد بی نظمی  در سطح شهر هستیم.
خداکرمی  افزود: خوشبختانه در سال ۹۸ بیشترین تمرکز ما روی آنت های 
اش��تراکی بود؛ یعنی اگر اپراتورها به صورت مشترک در یک دکل تقاضای 
نصب تجهیزات می کردند، برایشان اولویت قائل می شدیم. ضمن اینکه برای 
منازل مسکونی و مدارس نیز س��ختگیری می کنیم و ارتفاع آنها نیز از نظر 

تشعشعات بررسی می شود.
وی گفت: بنده یک طرح یک فوریتی به شورای شهر ارایه کردم تا زمانی 
که برای ساخت س��اختمانی بیش از ۸ طبقه تقاضای صدور پروانه صورت 
می گیرد یکی از آیتم ها، پیش بینی نصب آنتن های مخابراتی در پشت بام 
آنها باشد یعنی عالوه بر داکت آب، برق و آنتن مرکزی، استفاده از فیبر نوری 

و  امکانات مخابراتی نیز پیش بینی شود.
عضو کمیسیون س��المت و محیط زیست شورای اس��المی  شهر تهران 
با بیان اینکه ش��هرداری این تجهی��زات را در صورت تمای��ل مالکان نصب 
می کند، گفت: یکی از مش��کالتی که در حال حاضر با آن مواجه هس��تیم 
این است که تعداد آنتن ها زیاد اس��ت چراکه اگر یک آنتن روی ساختمانی 
نصب شود می تواند گستره وسیعی را آنتن دهی کند اما مجوز ساخت یک 
س��اختمان ۱2 یا ۱۸ طبقه مقابل آن، آنتن دهی برای بسیاری از ساکنین 

را کور می کند از این رو با شکایت ش��هروندان، اپراتور مجبور می شود یک 
آنتن دیگر نصب کند.

وی افزود: یک��ی از نکات مهم که ب��ه کاهش نگرانی ش��هروندان کمک 
می کند این اس��ت که آنتن های کوتاه یا میکرو ضرر کمتری دارد و زمانی 
که در یک نقطه شهر آنتن دهی مناس��بی نداریم میزان تشعشعات بیشتر 
اس��ت چرا که تالش افراد برای برقراری ارتباط بیشتر است. هرچند وجود 
آنتن ها و دکل ها یکی از الزامات زندگی امروزه است اما تمام سعی شهرداری 
این است که اس��تانداردها رعایت و تعداد آنتن ها به اندازه کافی و در نقاط 

مناسب نصب شود.
خداکرمی  با بیان اینکه اگر آنتن ها روی ساختمان های بلندمرتبه نصب 
شود تشعشع شان مضر نخواهد بود، افزود: ما در رعایت استانداردها نیز بسیار 
مصر و دقیق هستیم البته هنوز هم آنتن های غیرمجاز در شهر وجود دارد که 
به تدریج در حال شناسایی هستند و برخی از آنها نیز باید جمع آوری شوند.

ب��ه گفت��ه وی، در س��ال ۹۸ بی��ش از ۸00 آنت��ن فاق��د مج��وز 
 ک��ه اس��تانداردها ی��ا ارتف��اع را رعای��ت نک��رده بودن��د، شناس��ایی و

 جمع  آوری شدند.
وی افزود: هرچقدر نیاز به استفاده از فضای مجازی  و ابزار های مخابراتی 
بیشتر ش��ود و ش��هر گس��ترش یابد نیاز به آنتن های مخابراتی نیز بیشتر 
می ش��ود ولی در حال حاضر با تکنولوژی های جدید و دکل های مشترک 

امیدواریم تعدد و بی نظمی  آنها کمتر شود.

مدیرکل نظارت بر س��رویس های ارتباطی و فناوری اطالع��ات رگوالتوری از صدور 
بخشنامه جدید به پیام رسان های بومی  در راستای اعمال تخفیف یک سوم در استفاده 

مشترکان از خدمات آنها خبر داد.
مهر - محمد امامی گفت: دستورالعمل جدیدی از سوی رگوالتوری به پیام رسان های 
بومی  ارسال شده است تا این خدمات دهندگان از این پس هرگونه سرویس جدیدی را 
همزمان با راه اندازی به رگوالتوری و اپراتورها اطالع دهند تا نرخ ترافیک این خدمات برای 

مشترکان، یک سوم نرخ ترافیک اینترنت بین الملل محاسبه شود.
وی با بیان پیگیری موضوع اعتراض یک کاربر به اتمام زودهنگام بسته اینترنت بین الملل 
وی به دلیل استفاده از سرویس تماس تصویری یکی از پیام رسان های بومی  و دستور وزیر 
ارتباطات برای بررسی مشکل پیش آمده، گفت: هفته گذشته پس از آنکه اعتراض کاربری 
به نحوه محاسبه اپراتور از تماس تصویری پیام رسان بومی  به ثبت رسید، بررسی مورد فوق 
با تشکیل کمیته ویژه ای انجام و مشخص شد که در تماس تصویری پیام رسان داخلی، 

تعرفه ترافیک داخلی از سوی اپراتور لحاظ نشده بود.
امامی  دلیل این موضوع را بی اطالعی اپراتور از سرویس جدید تماس تصویری پیام رسان 
بومی  عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه تمامی  آدرس های IP پیام رسان طبق توافقات قبلی 
در اختیار اپراتورها قرار داده شده تا تخفیف ویژه استفاده از پیام رسان های بومی  برای آنها 

لحاظ شود، اما سرویس جدید تماس تصویری، مشمول این تخفیف نشده بود.
وی با بیان اینکه تخفیف مربوط به محاس��به ترافیک داخلی پیام رس��ان های بومی 
 شامل حال IP آدرس هایی می شود که از س��وی پیام رسان در اختیار اپراتور قرار گرفته 
باشد، اضافه کرد: به دلیل مشکل در پیکربندی سرویس تماس تصویری پیام رسان بومی 
 »سروش«، تخفیف یک سوم قیمت در محاسبه حجم اینترنت برای کاربران این خدمات 

اعمال نشده است.
مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی گفت: در این میان پیام رسان باید سرویس جدیدی را که راه اندازی 

کرده بود به اطالع اپراتور می رساند و اپراتور نیز باید کنترل می کرد که آیا کاربرانی که از این 
سرویس خاص پیام رسان استفاده می کنند، مشمول تخفیف می شوند یا خیر.

وی افزود: موضوع مهم در بررسی های صورت گرفته از وضعیت تمامی  پیام رسان های 
بومی، نشان داد که این تخفیف فقط در خصوص تماس تصویری، با مشکل عدم محاسبه 
نرخ اینترنت داخلی مواجه ش��د و تخفیف یک سوم ش��امل حال مشترکانی که از سایر 
خدماتی همچون سرویس چت و انتقال فایل که پیام رس��ان های بومی  ارایه می دهند، 

می شود.
امامی  گفت: بررسی های ما نشان می دهد که این مشکل در سیستم محاسبه برخی 
اپراتورها و تنها در خصوص تماس تصویری رخ داد. اما هم اکنون مش��کل رفع ش��ده و 
با هماهنگی با پیام رسان ها و تیم فنی اپراتور، بخش��نامه و دستورالعمل جدیدی برای 
پیام رسان های بومی  صادر شد تا از این پس هرگونه تغییراتی در خصوص سرویس خود را 

به اپراتور و سازمان تنظیم مفررات و ارتباطات رادیویی اطالع دهند.
مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری با بیان اینکه 
تعداد شکایت ها در این زمینه به دو تا ۳ برابر رسیده است، در پاسخ به این سوال که چه 
تعداد کاربر از این س��رویس استفاده کرده و به واسطه اش��تباه اپراتور و سرویس دهنده 
پیام رسان متضرر ش��دند، گفت: در این باره از اپراتورها خواستیم که موضوع را بررسی و 

نتایج را به ما اعالم کند.
وی با بیان اینکه از اپراتور خواستیم رضایت مشترکان را در خصوص شکایات در این 
زمینه جلب کند و میزان ضرر را برای جبران، اعالم کند، گفت: نحوه جبران برای مشترکان 
بر مبنای عودت درصد ترافیک اضافه ای که از مشترک کسر شده، خواهد بود و این جبران 

زیان، بیش از یکی دو هفته طول نمی کشد.
امامی  در مورد عمدی و یا س��هوی بودن اینگونه اتفاقات در محاس��به بسته اینترنت 
کاربران، اضافه کرد: ترافیک اینترنتی که به صورت ماهانه و روزانه در کشور جابجا می شود 
عدد زیادی است که عمده آن مربوط به ویدوئو اس��ت. به بیان دیگر در روز چندین هراز 

ترابایت پهنای باند در کشور جابجا می شود و این ترافیک آنقدر زیاد است که دلیلی برای 
اپراتور وجود ندارد که بخواهد از تماس تصویری یک پیام رس��ان بومی، با کالهبرداری 

درآمدزایی کند.
وی گفت: در این رابطه برآوردمان این است که عمدی در کار نبوده و اپراتورها روی سایر 

ترافیک های پیام رسان های بومی  تخفیف های مدنظر را اعمال کرده اند.
این مقام مس��وول در رگوالتوری به اقدامات اپراتورها در ارایه ترافیک ینترنت رایگان 
به کاربران در شرایط کرونا پرداخت و گفت: اگرچه عمدی در کار نبوده اما مسوولیت این 
موضوع و عدم ارایه لیست سرویس های فعال،  متوجه پیام رسان بومی  و اپراتور است و ما 

در این زمینه نظارت داریم.
امامی  تاکید کرد: پیام رسان بومی  باید نسبت به اعالم سرویس و پروتکل هایی که برای 

انتقال اطالعات استفاده کرده، به اپراتور اطالع رسانی کند.
وی در مورد این موضوع که آیا نظارتی بر اعمال تعرفه های تخفیفی اینترنت می شود و 
یا خیر، توضیح داد و گفت: ما نظارت داریم و هم اکنون یکی از موضوعات مهم و چالشی ما 
در حوزه نظارت بر سرویس های فناوری اطالعات مربوط به همین موضوع یک دوم و  یک 

سوم شدن تعرفه سایت های داخلی و پیام رسان های بومی  می شود.
مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری  با بیان اینکه ما به 
صورت دوره ای در شبکه اپراتورهای ثابت و همراه در حال تست اعمال تعرفه های تخفیفی 
اینترنت هستیم، تصریح کرد: در صورتی که شکایتی در این باره دریافت کنیم به سرعت 

وارد عمل شده و آن را پیگیری می کنیم.
وی گفت: رگوالتوری به کمک شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطالعات 
، به صورت دائم در حال نظارت بر لیست آدرس های IP و سایتهایی که ترافیکشان باید 
به یک دوم محاسبه شود، است تا تعرفه ها درست اعمال شود. این امکان فراهم شده که 
محاسبه نرخ یک دوم و یک سوم شدن اینترنت اتفاق بیافتد و نتایج نظارت ما نیز نشان 

می دهد که این تعرفه ها اعمال می شود.
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