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اختصاص تسهیالت صندوق توسعه ملی 
به شرکت های نرم افزاری

تسهیالت صندوق توسعه ملی به ش��رکت های نرم افزاری 
دارای پروانه به��ره برداری تولید فن��اوری اطالعات از وزارت 

صنعت نیز اختصاص می یابد.
شاتا - فرزاد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد 
فناوری اطالعات گفت: در راس��تای اجرایی س��ازی بند الف 
تبصره 18 قانون بودجه سال 98 کل کشور و به منظور حمایت 
از فعالیت های اقتصادی ش��رکت های نرم افزاری برای جهش 
تولید و اش��تغال و در پی همکاری با معاونت علمی  و فناوری 
ریاست جمهوری و مصوبه 20 اسفند 98 هیأت عامل صندوق 
توسعه ملی، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل، تسهیالتی 
در قالب طرح و سرمایه در گردش به شرکت های دارای پروانه 
بهره برداری تولید فناوری اطالعات )نرم افزار( از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اعطا می کنند.
بر اس��اس ابالغیه صندوق توسعه ملی، ش��رکت های فعال 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ک��ه دارای پروانه بهره 
برداری تولید فن��اوری اطالعات )نرم اف��زار( از وزارت صنعت 
هستند، همانند سایر رسته های بخش صنعت به عنوان واحد 
صنعتی تلقی شده و امکان استفاده از تسهیالت ریالی از محل 
منابع ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت )2( را دارند.
همچنی��ن واحدهای فع��ال در حوزه فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات که عالوه ب��ر پروانه بهره ب��رداری از وزارت صنعت 
دارای تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی  و فناوری ریاست 
جمهوری هس��تند، ام��کان اس��تفاده از تس��هیالت مختص 
ش��رکت های دانش بنیان و تخفیف 4 درصدی در نرخ س��ود 

تسهیالت مربوطه را نیز خواهند داشت.
به گفت��ه اس��ماعیل زاده، فهرس��ت بانک ه��ای عاملی که 
تسهیالت فوق را ارایه می دهند به تفکیک حوزه فعالیت، نوع 
تسهیالت، و س��همیه های پیش بینی شده در سایت صندوق 

توسعه ملی به نشانی ndf.ir قابل دسترس است.
همچنین ش��رکت های تولید کننده نرم اف��زار که تاکنون 
نس��بت به دریافت پروانه بهره برداری تولید اق��دام نکرده اند، 
می توانند جهت بهره مندی از این تسهیالت و سایر تسهیالت 
قانونی این پروانه از طریق سامانه الکترونیکی صدور این پروانه 
 amarsanat.mimt.gov.ir/software به نش��انی

نسبت به ثبت نام و ارایه درخواست خود اقدام کنند.

رّدپای عدم اتصال سامانه ها 
در بزرگترین پرونده ارزی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش ۳0 صفحه ای 
دیوان درباره بالتکلیفی ارزهای دولتی در جلسه ای با حضور 
مس��ئوالن بانک مرک��زی، گم��رک، وزارت صم��ت و دیوان 

محاسبات بررسی شد.
تسنیم - محمد حسینی با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای 
به منظور بررس��ی گ��زارش دی��وان محاس��بات در خصوص 
بالتکلیفی 4.8 میلیارد دالر ارز دولتی با حضور مسووالن بانک 
مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شد، 
افزود: در این جلسه گزارش س��ی صفحه ای دیوان محاسبات 
به همراه اطالع��ات دریافت��ی از بانک مرکزی و بررس��ی آن 
با اطالع��ات گمرک جمهوری اس��المی ایران مبن��ی بر ثبت 

سفارش های صورت گرفته و ارز اختصاص یافته انجام شد.
به گفته حسینی، در سال 97 جمعا حدود ۳1 میلیارد دالر 
ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دالر کاال وارد ش��ده است و 
همچنین 1.6 میلیارد بابت ارز های مسافرتی و خدماتی است.

وی افزود با توج��ه به اعالم نرخ ارز در تاریخ بیس��ت و یکم 
فروردین ماه س��ال 97 به ن��رخ 4200 تومان، ب��رای واردات 
کاالهای اساسی و غیر اساس��ی این نرخ تعلق گرفته است که 
با توجه به اعالم نیازهای دس��تگاه های اجرایی اقدام به ثبت 

سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.
حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد ماه 
س��ال 97 به بانکهای عامل نرخ ارز جدید را اعالم کرده گفت: 
دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر می کند مبنی بر اینکه 
25 گروه کاال با نرخ ارز 4200 و برای سایر کاالها به نرخ نیما 

حدود 7 هزار تومان تامین ارز انجام خواهد شد.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی 
 گفت: در این مصوبات به موضوعات خاصی اش��اره می ش��ود 
که رعایت آن برای دس��تگاه های اجرایی و بانک مرکزی الزم 

الرعایه بوده است.
حسینی گفت: بر اساس یکی از این ابالغیه ها ایفای تعهدات 
در بازه 5 ماهه از زم��ان تخصیص ارز باید انجام ش��ود که در 

گزارش هم  این موضوع مد نظر قرار گرفته است.
به گفته عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس، اجازه به 
وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کاالهای اساسی 
و غیر اساس��ی مبنی بر دریافت مابه التف��اوت نرخ ارز 4200 
تومان نرخ ارز نیمایی توس��ط بانک های عام��ل یک موضوع 

مورد اختالف است.
حسینی گفت: موضوع اختالفی بعدی مربوط به عدم اتصال 
س��امانه های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی اس��ت. 
همچنین  بعضی از اقالم کاالیی وارد کشور شده ولی به دلیل 
عدم تکمیل مدارک هنوز در س��امانه گمرک و بانک مرکزی، 
ترخیص کاال و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که 
این موارد تحت عنوان اظهار نامه ه��ای در جریان در گمرک 

عنوان شده است.
وی افزود، همچنی��ن تعدادی از تعه��دات ارزی مربوط به 
کاالهای س��ازمانهایی اس��ت که در گمرک اظهار و ترخیص 

نمی شود.
حس��ینی به ترخیص برخی از اقالم وارداتی در س��ال 97 
از طریق مناطق آزاد اش��اره کرد و گفت: کاالهای وارد ش��ده 
از طریق مناطق آزاد در س��امانه ی گمرک ثب��ت نمی گردد 
همچنین تعدادی از ثبت س��فارش کاال قبل از سال 97 وارد 

شده که ارز آن در سال 97 تخصیص داده شده است.
به گفته این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه، با عنایت به 
مطالب بان��ک مرکزی و گمرک جمهوری اس��المی ایران بعد 
از تاریخ ش��انزدهم آذر ماه 98  رفع تعهد برخی اقالم صورت 
گرفته و تعدادی پرون��ده تخلف نیز توس��ط وزارت صمت به 
سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. هم چنین مبلغی 
نزدیک به 1.5 میلیارد دالر تح��ت عنوان عدم ایفای تعهدات 

ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده است.
این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه گفت: در نهایت مقرر 
ش��د بانک مرکزی گمرک و وزارت صمت گزارش نهایی را در 
اختیار دیوان محاس��بات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی 

جمع بندی نهایی و اعالم نظر انجام شود.
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باش�گاه خبرنگاران - رییس اداره کاال راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان ش��مالی گفت: کدملی رانندگان از ابتدای خردادماه جایگزین شماره هوشمند رانندگان می شود. 
اسماعیل اصغری گفت این امر در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از کد هوشمند ملی در دستور کار قرار گرفته است. اصغری اظهار کرد: یکی 
دیگر از رویکرد ها در حذف کارت های فیزیکی هوشمند، حذف چاپ کاغذ است که این امر هم در راستای تحقق اصل دولت الکترونیکی در دستگاه ها و اجرای اصل 1۳۳ قانون اساسی است.

در جریان بازدید وزیر ارتباطات از اقدامات شرکت مخابرات اعالم شد

کالنشهرها تا پایان سال به اینترنتVDSL  تجهیز می شوند 

دریچه

جزییات حمله هکر ها
 به سامانه دانشگاه های علوم پزشکی

معاون زیر س��اخت دانشگاه علوم پزش��کی مجازی درباره 
حمله هکر ها به سامانه مجازی این دانشگاه  توضیحاتی داد.

خبرنگاران جوان - آیین محمدی، معاون زیر س��اخت 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی گفت: در حال حاضر حدود 70 
مرکز آموزشی، دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی از سامانه ال 

ام اس نوید استفاده می کنند.
معاون زیر س��اخت دانشگاه علوم پزش��کی مجازی درباره 
حمله هکر ها به سامانه مجازی دانش��گاه های علوم پزشکی، 
گفت: ما به طور مرت��ب تحت حمله های مختل��ف از خارج و 
داخل کشور هس��تیم، شب گذشته س��اعت 9 شب حمله ای 
به ما گزارش شد که هنگام ورود یکی از دانشگاه ها به سامانه 
ال ام اس نوید به صفح��ه ای با این نوش��ته “این صفحه هک 

شده” روبرو شد.
محمدی ادامه داد: بالفاصله همکاران ما س��رور را خاموش 
کردند و مشکلی که به وجود آمده بود را برطرف کردند و برای 
اطمینان از وارد نش��دن آس��یب به داده ها تا صبح سرور ها را 

خاموش بود و بررسی کردیم.
او افزود: خوشبختانه هیچ آس��یبی به داده ها دانشگاه ها در 
سامانه ها وارد نشده و حدود 5 صبح کلیه سامانه ها برقرار شد 

و در اختیار کاربران قرار گرفت.
معاون زیر س��اخت دانشگاه علوم پزش��کی مجازی درباره 
اقدام به قطع همه س��رور های دانش��گاه، گفت: ما سرور همه 
دانش��گاه ها را قطع کردیم، چون نگران بودی��م به داده های 

دانشگاه ها آسیب وارد شده باشد.
محمدی درباره شناسایی شخصی که این مشکل را به وجود 
آورده، گفت: تا حدودی مشخص شده که این مشکل از جانب 
چه کسی به وجود آمده است، ما اقدامات الزم را انجام دادیم 
و امیدواریم از تکرار آن جلوگیری شود. اطالعات را در اختیار 

پلیس فتا قرار می دهیم تا اقدامات الزم را انجام دهند.
او درباره اعالم نام شخصی که سامانه ها را هک کرده، گفت: 
اسم ش��خص را نمی گویم، چون ممکن است این فرد خودش 
یک قربانی باشد و از طریق آن هک ش��ده باشد، پس از انجام 
اقدامات پلیس فتا و بعد از اینکه اطالعات قطعی شد شخص 

مورد نظر را اعالم خواهیم کرد.
معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در خصوص 
اقدامات انجام شده برای تکرار نشدن مجدد این مشکل، گفت: 
بررسی کلی سامانه ها، مس��دود کردن راه ورود فایل مخرب، 
تقویت کردن س��امانه نوی��د از نظر امکانات س��خت افزاری و 
نرم افزاری و ارایه س��رور جدیدی برای این دانشگاه ها تا چند 

روز آینده از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بود.
محمدی با بیان افزای��ش کاربری س��امانه ال ام اس نوید، 
گفت: باتوجه به اپیدمی کرونا و تعطیلی دانش��گاه ها، درحال 
حاضر ح��دود 160 هزار دانش��جو در این س��امانه ها و حدود 
15 هزار استاد فعال هستند، حدود 64 هزار نفر به طور فعال 
درس هایشان از طریق آموزش مجازی دریافت کرده و حدود 
1۳ هزار درس در حال حاضر به صورت مجازی ارایه می شود.

اجبار دانش آموزان به تهیه
 موبایل و اینترنت مغایر قانون اساسی است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس معتقد است اجبار 
خانواده ها ب��رای تهیه تلفن هم��راه و اینترنت جهت آموزش 
فرزندانشان مغایر اصل عدم تبعیض است و نبود اینترنت نباید 

باعث عدم آموزش آنها شود.
خانه ملت - حس��ینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی 
دیروز مجلس ش��ورای اس��المی در نطق میان دس��تور خود 
خطاب به وزرای آموزش و ارتباطات اظهار داش��ت: ش��ما بر 
اساس اصل ۳0 قانون اساسی موظف هستید وسایل آموزشی 
را برای دانش آموزان را فراهم کنید و اینک��ه مردم را گرفتار 
خرید گوشی همراه و اینترنت کرده اید، با اصل مذکور مغایر 
است و اینکه در برخی نقاط کشور دانش آموزان به خاطر نبود 
اینترنت نمی توانند از شبکه شاد استفاده کنند تبعیضی ناروا 
است و اینکه به خاطر نبود شبکه ملی اطالعات این نونهاالن 
و نوجوانان در دریای خطرناک شبکه های اجتماعی راهیابی 

می کنید، را چگونه توجیه خواهید کرد.
وی در ادامه خطاب به وزیر رفاه گفت: مردم نیازمند ش��ده 
فعلی در دوران کرونا می پرسند مبالغی که در صداوسیما اعالم 
می شود به حس��اب سرپرس��ت های خانوار واریز می شود چه 
کسانی هس��تند و چرا ش��فافیت ندارد و برخی افراد از منابع 
مختلف برخوردار می شوند و افرادی که تریبونی ندارند کمکی 
دریافت نمی کنند آیا بهتر نبود که همه افرادی که هیچ بیمه 

ای نداشتند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گرفتند.

سامانه ثبت قرارداد وکالت
 راه اندازی شد

س��امانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت در درگاه خدمات 
الکترونیک قضایی راه اندازی ش��د و وکال می توانند از قسمت 
کارتابل ویژه ی وکال، نسبت به تنظیم قراردادهای الکترونیک 

خود اقدام کننند.
ایسنا - س��امانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت براساس 
بند )ش( تبصره 6 قانون بودجه س��ال 99 کش��ور که پس از 

تایید شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید راه اندازی شد.
بند )ش( تبصره 6 می گوید: به استناد مواد )10۳( و )169( 
مکرر قانون مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی 
و به منظور افزایش درآمده��ای مالیاتی دولت از طریق ابطال 
تمبرمالیاتی، قوه قضائیه مکلف اس��ت ظ��رف مدت یک ماه 
پس از تصویب این قانون، س��امانه قرارداد الکترونیک تنظیم 
قرارداد الکترونیکی بین وکیل و م��وکل را راه اندازی کند. از 
زمان راه اندازی این س��امانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و 
وکالی عضو مراکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
و کانون های وکالی دادگس��تری موظفند قراردادهای مالی 
خود با موکل را در این س��امانه ثبت و تنظیم نمایند. شنا سه 
)کد( یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد 
الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی 
به منظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال 
تمبر مالیاتی خواهد بود. ب��ا متخلفین از اجرای این بند طبق 

قوانین مربوطه برخورد می شود.
برای ثب��ت قراردادهای الکترونی��ک وکال باید ب��ه درگاه 

خدمات قضایی به آدرس adliran.ir مراجعه کنند.
عص��ر  از  الکترونی��ک  ق��رارداد  ثب��ت  س��امانه 
 1 اردیبهش��ت راه اندازی ش��ده اس��ت، اما هن��وز در مرحله 

تست است.

روز قبل محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
روند آماده سازی تجهیزات فنی و زیر ساخت جهت واگذاری VDSL از مراکز 

مخابراتی شهید محالتی و جماران بازدید کرد.
فناوران - جهرمی در این بازدید با بیان اهمیت پروژه VDSL در حوزه 
باند پهن و چهار برابر شدن سرعت فعلی اینترنت مش��تریان، گفت: با اجرا 
 VDSL در نقاط مختلف، توسعه پورت های  VDSL و آماده س��ازی پروژه
شهری انجام ش��ده است و ش��هروندان تهرانی می توانند از افزایش ظرفیت 
 VDSL و ارتقا قابل مالحظه س��رعت و پهنای باند ش��بکه دیتا با فناوری

بهره مند شوند.
محمدجواد آذری جهرمی همچنین در صفحه اینس��تاگرام خود نوشت: 
امروز بازدیدهای میدانی از مراحل نصب تجهیزات VDSL در تهران داشتم 

و از نزدیک در جریان کار قرار گرفتم.
 ADSL با 4 برابر سرعت VDSL وی با بیان اینکه شبکه  اینترنت خانگی
در تهران با سرعت خوبی در حال نصب اس��ت، ادامه داد: نیاز به هماهنگی 
بیشتری با ش��هرداری تهران دارند که فردا برای حل مشکالت به شهرداری 

خواهم رفت تا با مساعدت شهردار تهران، کار سرعت بیشتری بگیرد.
وزیر ارتباطات گفت: مخاب��رات ایران، تاکنون برای 248هزار مش��ترک 
ظرفی��ت VDSL دایر کرده ک��ه 62 هزار آن واگذار ش��ده اس��ت. تاکنون 
150هزار مش��ترک مخابرات ایران در تهران درخواس��ت ارتقا داده اند که 

واگذاری به مابقی هم با سرعت در حال انجام است.
به گفته جهرمی  یک اپرات��ور دیگر هم برای 10هزار مش��ترک، خدمات 
پرس��رعت جدید دایر کرده که ظ��رف هفته آینده تقدیم مش��ترکان خود 

خواهد کرد.
وی گفت: کار با سرعت خوبی در حال انجام است و بر سر قولی که به شما 

دادیم ، هستیم.
در همین رابطه مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح 
 VDSL مجموعه فعالیت های انجام شده به منظور تجهیز اینترنت خانگی به
در سراسر کشور گفت: بر اثر این اقدامات، ظرفیت سازی تبدیل 248 هزار 
پورت اینترنت پر س��رعت و واگذاری به 62 هزار مش��ترک در تهران انجام 

شده است.
وی گفت: فرایند تکمیل زیرس��اخت ها در مراکز مخابرات��ی جهت ارایه 
VDSL به مشتریان به صورت شبانه روزی در حال انجام است و در تالشیم 
تا با ارایه اینترنتی با حداقل چهار برابر سرعت فعلی، عالوه بر تامین رضایت 

مشتریان، در توسعه و پیشرفت کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و استفاده 
عمومی  از پهنای باند پرس��رعت که نیاز جامعه امروز است، نقش خود را به 

خوبی ایفا کنیم.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران با اعالم برنامه ریزی کلی برای اجرای 
جایگزینی اینترنت VDSL به عنوان نس��ل جدید اینترنت خانگی به جای 
سرویس ADSL در کل کشور گفت: با حمایت های وزیر ارتباطات و کوشش 
جهادی کارکنان تالشگر شرکت مخابرات ایران، فرآیند نصب تجهیزات در 
مناطق دارای امکانات با سرعت مطلوبی در حال انجام است و در تالشیم به 

زودی گستره پوشش VDSL را به سطح کشوری تبدیل کنیم.
وی با بی��ان اینکه تاکنون 150هزار مش��ترک مخابرات ای��ران در تهران 
درخواست ارتقا داده اند، گفت: با تالش متخصصان شرکت مخابرات ایران 

واگذاری به مابقی هم با سرعت در حال انجام است.
صدری، امر توس��عه و تامین حداکثری خدمات موردنیاز مش��تریان در 
شرکت مخابرات ایران را امری ضروری دانست و افزود: همزمان با عملیات 
توسعه کمی در سراسر کش��ور، به دنبال تحقق کیفیت حداکثری هستیم تا 
نیازهای تمام مشتریان اینترنت پرس��رعت شرکت مخابرات ایران به خوبی 

تامین شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 
تا پایان سال 99 کالنشهرها و شهرهای بزرگ کشور تحت پوشش سرویس 

VDSL به عنوان جایگزینی برای اینترنت خانگی ADSL قرار می گیرند.
وی با بیان اینک��ه کار مقدماتی اجرای این پروژه انجام ش��ده و در برخی 

مراکز مخابراتی نیز واگذاری این سرویس به متقاضیان آغاز شده است، گفت: 
تاکنون برای 248هزار مشترک، ظرفیت اینترنت VDSL دایر کرده ایم که 

62 هزار خط نیز واگذار شده است.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران با بیان اینکه واگ��ذاری به متقاضیان 
ارتقای خط ADSL به VDSL به س��رعت در حال انجام اس��ت، گفت: در 
حال اضافه کردن تجهیزات این سرویس در قم و تهران هستیم و پیش بینی 
می کنیم تا پایان اردیبهشت ماه و حداکثر تا اواسط خردادماه به عدد دایری 

550 هزار خط VDSL برسیم.
صدری با بیان اینکه این س��رویس، دسترس��ی به میانگین س��رعت 40 
مگابیتی را برای کاربران محقق می کند، ادامه داد: سرویس ADSL میانگین 
س��رعت 10 مگابیت را برای کاربر محقق می کرد اما سرویس VDSL روی 
همان بستر سیم مسی و با تکنولوژی جدید، حداقل سرعتی 4 برابر را برای 
کاربر ارایه می دهد. حتی تست های ما نش��ان می دهد که در برخی مناطق 
تهران این سرعت تا 70 مگابیت هم می رسد که البته به میزان فاصله تا مراکز 

مخابراتی و سایر شرایط بستگی دارد.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای سرویس اینترنت خانگی ADSL و تغییر آن 
به VDSL نیازمند سرمایه گذاری وسیعی است، افزود: مطابق برنامه ریزی، 
سعی مان بر این است که تا پایان امسال کالنشهرها و شهرهای بزرگ کشور، 
تحت پوش��ش نس��ل جدید اینترنت خانگی )VDSL ( قرار گیرد تا شاهد 

رضایتمندی مشترکان در دریافت خدمات باشیم.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران با بیان اینکه مردم هزینه بابت ارتقای 
س��رویس ADSL به VDSL پرداخت نمی کنند، ادامه داد: تالشمان این 
اس��ت که بابت این ارتقای تکنولوژی هزینه مازادی از مش��ترکان دریافت 
نکنیم و به همین خاطر حتی قیمت بسته های انتخابی مشترک نیز با قیمت 
بسته های ADSL تقریبا یکسان اس��ت و تنها مشترک باید هزینه ای بابت 

تغییر مودم پرداخت کند.
صدری اضافه کرد: امکان خرید مودم به صورت نقدی و اقساطی ) 6 ماهه 
و یا یکساله( برای متقاضیان فراهم اس��ت که این مودم ها در دو نوع قیمت 
حدود ۳50 هزار تومان و 550 هزار تومان عرضه می شود. وی گفت: سرویس 
VDSL در مناطق مختلف مخابرات تهران و با توجه به امکانات مورد نیاز، 
ارایه و در ش��رایط فعلی تنها به مش��ترکان ش��رکت مخابرات ایران واگذار 
می ش��ود. مراجعه حضوری برای دریافت این س��رویس پذیرفتنی نیست و 
متقاضیان باید درخواست خود را به صورت ثبت نام غیرحضوری اعالم کنند.

اضافه دریافت از متقاضیان

علت شلوغی دفاتر پیشخوان دریافت کد بورسی است

رویداد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات گیالن با بیان 
اینکه شبکه دیتای اس��تان به پایداری رسیده است، 
گفت: علت شلوغی های دفاتر پیش��خوان به دریافت 
کد بورسی یا خرید س��یم کارت برمی گردد که طبق 

آخرین گزارش ها روند کاهشی دارد.
ایس��نا - فرزاد توکلی در خصوص وضعیت اینترنت 
خانگی اس��تان اظهار کرد: آخرین تغیی��رات دیتای 
استان بین ساعت 2.5 تا 5.5 بامداد امروز انجام شد و 
در حال حاضر شبکه اینترنت استان به پایداری رسیده 

است و مشکلی وجود ندارد.
مدیرکل ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات اس��تان 
گیالن افزود: اگر موردی اختاللی در ش��بکه باش��د، 
مش��ترکان می توانند از مراکز فراهم کننده خود علت 

را جویا شوند.
وی در پاسخ به علت شلوغی دفاتر پیشخوان گفت: 
پس از اع��الم اعطای وام یک میلیونی ب��ه افرادی که 
س��یم کارت به نام آنان است، ش��اهد تعدد مراجعه و 
شلوغی دفاتر پیش��خوان در همه نقاط استان بودیم 
که با اع��الم وزارت مبنی بر ثبت ن��ام آنالین دریافت 
سیم کارت و ارسال از طریق پست برای متقاضیان، از 
بار شلوغی ها کاسته شد؛ اما علت شلوغی مجدد دفاتر 

پیشخوان در مرکز استان دریافت کد بورسی است.
توکلی بیان کرد: با توجه به اینکه طی تفاهم نامه ای 
در س��طح مل��ی اف��راد ب��رای دریافت کد بورس��ی 
و احراز هوی��ت بجای مراجع��ه ب��ه کارگزاری ها، به 
دفاتر پیشخوان مراجعه می کنند، براین اساس علت 
شلوغی های دفاتر پیش��خوان به دریافت کد بورسی 
یا خرید س��یم کارت برمی گ��ردد که طب��ق آخرین 

گزارش ها روند کاهشی دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گیالن 

گفت: افراد هرگونه انتقاد یا پیشنهاد در خصوص روند 
فعالیت خدمات پس��تی، پس��ت بانک، تلفن همراه و 
ثابت، اینترنت را می توانند به سامانه تلفنی 195 اعالم 

کنند تا در اسرع وقت پیگیری و بررسی شود.
در همین رابطه و در حالی که برخی دفاتر پیشخوان 
دول��ت الکترونی��ک، ب��رای دریافت کد س��جام پول 
بیش تری به این دفاتر پرداخ��ت کرده اند، مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: برخی از این دفاتر 

تخلف کردند و باید پول مردم را برگردانند.
ب��ه گ��زارش  ف��ارس، ای��ن روزها ک��ه م��ردم به 
س��رمایه گذاری در بازار بورس روی آورده و این بازار 
برای مردم جذاب ش��ده اس��ت، برای مش��ارکت در 
عرضه اولیه سهام ش��رکت های ارزنده مانند شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی که روز چهارش��نبه 
گذش��ته انجام ش��د و نیز عرضه اولیه سرمایه گذاری 
صباتامین تعداد زیادی از مردم ب��رای اولین بار قصد 
سرمایه گذاری در بورس داش��تند، در نتیجه ملزم به 
دریافت کد معامالتی بورس و ثبت نام در سامانه جامع 

اطالعات مشتریان بورسی، سجام شدند.
پس از مراجعه تعداد زیادی از مشتریان متقاضی کد 
بورسی و کد سجام به دفاتر پیشخوان دفتر الکترونیک 
و در ش��رایط کرونایی، در حالی که قب��ال مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان متولی سامانه 
س��جام، اعالم کرده برای ثبت نام در سامانه سجام از 
طریق اینترنت می توان اقدام ک��رد و فقط برای احراز 
هویت ف��رد متقاضی یک بار باید به دفاتر پیش��خوان 
الکترونیک یا کارگزاری ها مراجعه کنند و هزینه احراز 
هویت فقط 5 هزار تومان است، اما با مراجعه مردم به 
این دفاتر، برخی از آنها عالوه بر 5 هزار تومان قانونی، 
اقدام به دریاف��ت 10 هزار تومان دیگر از مش��تریان 

کرده اند. یعنی با وجود اینک��ه کل فرایند ثبت نام در 
سامانه سجام باید 15 هزار تومان باشد، اما برای برخی 
از متقاضیان 25 هزار تومان هزینه برداشته است، که 
ش��امل 10 هزار تومان پرداخت اینترنتی به حس��اب 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه همچنی��ن 5 هزار تومان ب��رای احراز هویت در 
دفاتر پیش��خوان بعالوه 10 هزار تومان کارمزد دفتر 
پیشخوان دفتر الکترونیک است که از برخی مشتریان 
دریافت شده است که ظاهرا این 10 هزار تومان دفاتر 

پیشخوان دولت الکترونیک غیرقانونی بوده است.
در این زمینه حس��ین فهیمی  مدیرعامل ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی با بیان اینکه در پی ش��کایت 
برخی مشتریان و متقاضیان بورسی برای دریافت کد 
سامانه سجام، بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
برخی دفاتر پیش��خوان دول��ت الکترونی��ک، هزینه 
اضافی از مشتریان دریافت کرده اند که ما با متخلفان 
برخورد می کنیم یا آن دفاتر متخلف پیش��خوان را از 
ارایه خدمات س��جام، محروم می کنیم و یا اینکه اگر 
اقدام غیرقانونی باشد آنها را به مراجع قضایی معرفی 

می کنیم.
وی تاکید کرد: گزارش هایی از مردم دریافت کردیم 
که برخی از این گزارش ها واقعیت داش��ته و به دفاتر 
پیشخوان دولت الکترونیک اعالم کرده ایم وجه اضافه 
از م��ردم را بای��د برگردانند وگرنه ب��ه مراجع قضایی 

شکایت می کنیم. 
مدیرعامل سمات در پاس��خ به اینکه مردم چگونه 
شکایات خود را ثبت کنند،  گفت:  می توانند به سایت 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سمات 
مراجعه کنند و با مدرک شکایت خود را مطرح کنند. 
همچنین از طریق تلفن می توانند اطالع رسانی کنند و 

ما پیگیری می کنیم تا وجوه اضافه دریافت از مشتریان 
به آنها برگردد.

همچنین علی فالح دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان 
دولت نیز در این برنامه زنده از طریق شبکه خبر گفت: 
تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک گفته اند 
خدماتی به تعدادی از مشتریان ارایه کرده اند که جزو 
وظایف مصوب آنها نیس��ت.مثال چون پیش ثبت نام 
برای دفاتر الزامی نیست اگر مشتری درخواست پیش 
ثبت نام کنند باید کارمزد جداگانه ای به دفتر بدهد یا 
اینکه قبال در منزل از طریق اینترنت پیش ثبت نام در 

سامانه سجام را انجام دهد. 
وی گفت: اگ��ر یک دفت��ر پیش��خوان دولت برای 
خدمات تخصص��ی و مصوب هزینه بیش��تری گرفته 

باشد باید برگرداند.
همچنین فهیمی  در ادامه گفت: ما برای اینکه مردم 
به راحتی بتوانند به بازار سرمایه دسترسی داشته و در 
این بازار خرید و فروش کنند گفته ایم برای جلوگیری 
از مس��افرت مردم و تحمیل هزینه ب��ه آنها می توانند 
از طریق اینترنت در س��امانه س��جام ثبت نام کنند و 
برای اح��راز هویت فقط یک بار و ب��ا پرداخت فقط 5 
هزار تومان در دفاتر دول��ت الکترونیک اقدام کنند و 
پس از آن می توانند از طریق یک��ی از کارگزاری های 
رسمی بورس اوراق بهادار کد بورسی دریافت کرده و 

به راحتی معامالت بورس را انجام دهند.
بر اساس این گزارش در آخرین عرضه اولیه بورس 
اوراق به��ادار تهران که 10 درصد از س��هام ش��رکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شستا ارایه شد رکورد 
مش��تریان بورس شکس��ته ش��د و برای اولین بار دو 
میلیون و 70 هزار نفر ایرانی در این عرضه اولیه شرکت 

کرده و سهام آن را خریداری کردند.

مدیرعامل ایرانسل، در گفت وگو با ایرانیان خارج از کشور طی یک برنامۀ 
زندۀ تلویزیونی، فرصت های موجود برای سرمایه گذاری و رویکردهای جدید 

اپراتور دیجیتال ایران را تشریح کرد.
ایرانسل - بیژن عباسی آرند، که ساعت 22 یکشنبه شب، ۳1 فروردین 
1۳99، در برنامۀ زندۀ »مش��اور« ش��بکۀ جهانی جام جم حضور یافته بود، 
ضمن اعالم آمادگی ایرانسل برای ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و دریافت 
تجارب آنان، به پرس��ش های مجری برنامه و مخاطب��ان ایرانی آن در جهان 

نیز پاسخ داد.
معرفی فرصت های سرمایه گذاری برای ایرانیان خارج از کشور

مدیرعام��ل ایرانس��ل در پاس��خ ب��ه پرسش��ی در زمین��ۀ فرصت ه��ای 
س��رمایه گذاری موجود در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، با ذکر 
مثالی از س��رمایه گذاری ایرانسل در خدمات تاکس��ی آنالین »اسنپ«، آن 
را یک نمونۀ موفق س��رمایه گذاری در ایران با حضور س��رمایه گذار خارجی 
عنوان کرد و با معرفی یک شرکت سرمایه گذاری زیرمجموعۀ ایرانسل برای 
مدیریت جذب سرمایه  و حمایت از کسب وکارهای نوپا، بازار ایران را دارای 

یک پتانسیل قوی برای جذب سرمایه دانست.
وی حوزه های بهداش��ت، س��المت و آموزش را از حوزه ه��ای مورد توجه 
ایرانسل دانست و گفت: رویکرد جدید ایرانسل، به سمت »اپراتور دیجیتال« 
و توسعۀ خدمات دیجیتالی است که باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم شود.

ایرانسل پرچمدار توسعۀ ارتباطات موبایل 
عباسی آرند همچنین در این برنامه با بیان فرایند شکل گیری و تاریخچۀ 
تأسیس و رشد شرکت ایرانسل و س��رمایه گذاری خارجی انجام شده در این 
پروژه، با بیان اینکه ایرانسل هم اکنون نزدیک به 50 میلیون مشترک فعال 
دارد، گفت: فناوری تلفن همراه ارایه شده در ایران، از لحاظ تکنولوژی همان 
چیزی اس��ت که در کشورهای پیش��رفته ارایه می ش��ود و صنعت مخابرات 
و ارتباطات موبایل که ایرانس��ل از پرچمداران توس��عۀ آن در ایران است، از 

بخش هایی است که فاصلۀ ایران و جهان در این زمینه ناچیز است.

وی افزود: تجربۀ خوب این س��رمایه گذاری نش��ان داد که می توان آن را 
تکرار کرد و این فرصت اکنون در حوزه های جدی��د و راه حل های دیجیتال 

نیز فراهم است.
 بومی سازی تولید گوشی تلفن همراه

مدیرعامل ایرانس��ل همچنین در پاس��خ به پرسش��ی دربارۀ امکان ورود 
س��رمایه گذار خارج��ی در حوزۀ تولی��د تلفن هم��راه گفت: در ای��ن زمینه 
خوش��بختانه در س��ال های اخیر کارهای خوبی در کشور ش��ده و در حوزۀ 
تجهیزات شبکۀ موبایل که معموالً چند ش��رکت معروف، تأمین کنندۀ نیاز 
اپراتورها در دنیا هس��تند، در بخش تجهی��زات Passive اقدامات خوبی 
شده و نزدیک به 90 درصد بومی سازی انجام شده است و در مورد تجهیزات 
Active نیز ش��رکت های داخلی با کمک اپراتورها در حال سرمایه گذاری 

هستند.
وی افزود: در مورد تولید گوشی تلفن همراه در داخل، در گذشته به دلیل 
عدم رش��د تکنولوژی و عدم دسترس��ی به بازار جهانی، ب��رای تولید چنین 
محصولی جذابیت کمی در کشور وجود داشت؛ ولی در سال های اخیر به دلیل 
رشد ارزش دالر و افزایش قیمت تمام شده این محصول، زمینۀ خوبی برای 

بومی سازی حداقل بخشی از آن به وجود آمده است.
وی ادامه داد: تولید گوش��ی تلفن همراه ایرانی یکی از پروژه هایی اس��ت 
که وزارت ارتباطات در حال پیگیری آن اس��ت و ایرانس��ل به عنوان یکی از 
محورهای اصلی این پروژه، کار خود را در راستای بومی سازی آن با همکاری 
شرکت های داخلی شروع کرده و فکر می کنم یکی از حوزه هایی است که اگر 
ایرانیان خارج از کشور بتوانند مش��ارکت کنند، زمینۀ خوبی برای بازگشت 

سرمایه و کسب سود در آن وجود دارد.
عباسی آرند همچنین »قیمت« و »کیفیت« را دو عامل بسیار مهم در تولید 
گوشی تلفن همراه دانست که الزم اس��ت در این زمینه مدنظر قرار گیرد و با 
توجه به دسترسی ایرانیان خارج از کشور به بخش��ی از تکنولوژی روز دنیا، 

کمک هموطنان مقیم خارج را در این زمینه مهم و مؤثر عنوان کرد.

کرونا بررسی طرح معماریایرانسل آماده جذب سرمایه ایرانیان از هر جای جهان است
 شبکه ملی اطالعات را متوقف کرد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: جلسات مربوط به بررسی طرح 
معماری کالن شبکه ملی اطالعات به دلیل بحران کرونا به تعویق افتاده است.

مهر - محمدحس��ن انتظاری در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح معماری 
کالن ش��بکه ملی اطالعات که از دی ماه سال 98 از سوی ش��ورای عالی فضای 
مجازی به کارگروه تخصصی سپرده شده بود، گفت: کار کمیته کارشناسی مستقر 
در مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررس��ی ابعاد طرح معماری کالن شبکه 
ملی اطالعات تا قبل از ش��یوع بیماری کرونا به طور دقیق پیش می رفت، اما این 

جلسات کارشناسی به دلیل شرایط کرونا، فعاًل معطل باقی مانده است.
عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه بررس��ی های مربوط به الزامات 
و طرح پیش��نهادی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطالعات در جلسات 
کارشناسی اعضا، به نیمه راه رسیده بود، گفت: فعاًل برگزاری این کارگروه برای از 

سرگیری بررسی شاخص های طرح معماری کالن، به تعویق افتاده است.
انتظاری با بی��ان اینکه در پاره ای م��وارد اعضای حقیقی ش��ورای عالی فضای 
مجازی جلس��ات را به صورت مجازی و در قالب ویدئو کنفرانس برگزار می کنند، 
ادامه داد: اما روند برگزاری جلس��ات مربوط به کارگروه تخصصی بررس��ی طرح 
کالن شبکه ملی اطالعات و نیز جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس 
جمهور، به دلیل بحران کرونا فعاًل مشخص نیست. وی گفت: از زمان شیوع بیماری 

کرونا، شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است.
طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات که از سوی وزارت ارتباطات در دی 
ماه 98 به ش��ورای عالی فضای مجازی ارایه ش��د در کارگروه متشکل از اعضای 
حقیقی ش��ورا و معاونان مرک��ز ملی فضای مجازی مورد بررس��ی ق��رار گرفت و 
قس��مت هایی از آن در بهمن ماه 98 در قالب اهداف شبکه ملی تا سال 1404 به 
تصویب این شورا رسید. بر این اساس مقرر شد مفاد کامل این سند 10 صفحه ای 
تا پایان س��ال 98 تکمیل و پس از انجام اصالحات نهایی، به عنوان س��ند کالن و 

معماری شبکه ملی اطالعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.
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