
اینترنت ۱۲۷ سامانه دانشگاهی 
رایگان شد

2 خبر

پنجره

دستگیری یک باند میلیاردی نشان داد
سرقت رمز پویای بانکی  در کمتر از ۲ دقیقه!

رییس پلیس فتای پایتخت از دس��تگیری چهار سارق فضای 
مجازی که در مدت زمانی کمتر از مدت مجاز رمز یکبار مصرف 

سرقت می کردند، خبر داد.
پلیس - سرهنگ تورج کاظمی  در این باره اظهار کرد: روز ۲۷ 
بهمن ماه سال گذشته خانمی ۳۰ ساله، ساکن تهران حوالی پیروزی 
با ارایه شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای، به پلیس فتا 
مراجعه کرد و گفت که برای شارژ سیم کارت تلفن همراه ایرانسلش 
وارد سایتی شده که شارژ تلفن همراه را با قیمت ارزانی می فروخته 
است. او پس از طی کردن چند مرحله و وارد کردن اطالعات کارت 
بانکی خود، متوجه می شود که در مدت زمان کوتاه تر از یک دقیقه از 

حساب بانکی اش پنج میلیون ریال به سرقت رفته است.
رییس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه پرونده های مش��ابه 
دیگری نیز به پلیس فتا ارجاع شد، توضیح داد: مهندسان پلیس 
فتا طی تحقیقات اولیه متوجه ش��دند که متهم با ساخت درگاه 
جعلی بانک، در مدتی کوتاه از مهلت رمز یک بار مصرف، از حساب 
قربانیان مبالغی را سرقت می کرده است. وی با بیان اینکه مأموران 
پلیس فتا در تحقیقات بعدی پلیسی متوجه شدند مبالغ سرقتی 
به حساب فردی به نام )ح - ه�( واریز شده است، گفت: فرد مذکور 
پس از دستگیری، اعتراف کرد یکی از دوستانش تعدادی دستگاه 
کارت خوان به نام وی گرفته و در ازای آن به صورت ماهیانه مبلغی 
به عنوان کارمزد به حسابش واریز می کند. رییس فتا پایتخت گفت: 
پس از اعترافات اولین متهم، متهم دوم پرونده و مخفیگاه وی نیز 
شناسایی شد و ماموران او را در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی 

تجهیزات و ابزار آالت سرقت را از مخفیگاهش کشف کردند.
وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی کارآگاهان دریافتند با باندی 
از سارقان فضای مجازی مواجه هستند و در ادامه دو متهم دیگر 
نیز که با همکاری سایر متهمان از کاربران فضای مجازی سرقت 
می کردند، شناسایی شدند.  سرهنگ کاظمی  با بیان اینکه دو متهم 
دیگر این باند نیز طی دو عملیات جداگانه شناس��ایی و دستگیر 
شدند، گفت: متهمان با مش��اهده مدارک و مستندات پلیس با 
صراحت به جرم خود اعتراف کردند. سارقان اظهار داشتند که با 
پولشویی به طرق مختلف از جمله خرید طال، وجوه سرقتی را از 
چرخه بانک خارج و در نهایت طالی خریداری شده را می فروختند 
و مبلغ آن را میان خودشان تقسیم می کردند. رییس پلیس فتای 
تهران بزرگ، با بیان رس��یدگی به ۱۶ پرونده در این خصوص در 
پلیس فتا گفت: کارشناسان وجوه س��رقتی را یک میلیارد ریال 

برآورد کرده اند.
سرهنگ کاظمی  در پایان با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با 
تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطالعات کاربران 
و برداش��ت های غیرمجاز از حس��اب های بانکی طعمه هایشان 
می کنند، افزود: طراحی صفحات جعلی یکی از مهم ترین نمونه های 
شگردهای کالهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین 
ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از 
سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی مورد اعتماد انجام 
دهند. وی با تأکید بر اینکه شهروندان برای انجام عملیات اینترنتی 
بانکی باید رایانه شان را به سیستم عامل و آنتی ویروس به روز مجهز 
کنند و مطمئن ش��وند که از درگاه اصلی بانک https استفاده 
می کنند، گفت: مردم حین خریدهای آنالین باید دقت داش��ته 
باشند در دام فیشره  یا همان درگاه های جعلی بانک گرفتار نشوند، 
چرا که این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و 
به طور عمده به دنبال سرقت اطالعات مهم بانکی کاربران هستند.

درخواست قوه قضاییه: 
دولت پول کاداستر را پرداخت کند

یکی از طرح های بسیار مهم کشوری، طرح کاداستر است که به 
گفته تمام مسووالن قضایی مربوطه اجرای آن نقش بسیار مهمی 

 در پیشگیری از زمین خواری دارد.
مهر - کاداستر یا همان حد نگاری نوعی فهرست نقشه برداری 
ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و بر اساس مرزهای تعیین شده در 
آن می توان سند مالکیت معتبر صادر کرد. این طرح که چند سالی 
است در حال اجرا اس��ت اگر به درستی و تمام و کمال انجام شود 
بسیاری از اختالفات و دعاوی بین مالکان زمین که هر کدام ادعایی 
دارند حل و فصل می ش��ود. در همین رابطه برخی از ادعاها بین 
دولت و مردم عادی است. طرح کاداستر اگر به درستی اجرا شود 
حریم های فرودگاهی، حریم برق فشار قوی و حریم رودخانه و دریا 
مشخص می شود و دیگر امکان تجاوز به این زمین ها وجود نخواهد 
داش��ت و به نوعی یکی از روش های از بین بردن زمین خواری ها، 
ساحل خواری ها و کوه خواری ها است.  اما نکته اصلی اینجاست که 
مدت ها پیش قرار بود طرح کاداستر اجرا شود اما تا کنون به تمام 
و کمال اجرا نشده است و همین مساله انتقاداتی را به همراه داشته 
است چرا که قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ است و با گذشت 

شش سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
با این حال پنج روز پیش بود که رییس سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور از اعالم بودجه طرح کاداستر برای اولین بار 
خبر داد و اعالم کرد: اجرای طرح کاداستر مهم ترین رسالت 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در سال جاری است. در 
همین رابطه مجوزهای الزم برای استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی در نقش��ه برداری به منظور رفع کمبود نیروی 
انسانی مطابق دستورالعمل تهیه شده است و قرار است از 
ظرفیت های سایر نهادها برای اجرای هر چه بیشتر طرح 
کاداستر استفاده شود به طوری که کانون کارشناسان، مرکز 
وکالی قوه قضاییه، نظام مهندس��ی و حتی نقشه برداران 

حقیقی هم قرار است به میدان بیایند.
با توجه به مأموریت ویژه سازمان ثبت اسناد، در همین رابطه اتاق 
فکری هم با حضور مدیران ستادی و استانی این سازمان تشکیل 
شده است. به گفته مسئوالن قضائی اولین و مهم ترین تأثیر اجرای 
کامل طرح کاداستر جلوگیری از سواستفاده ها و زمین خواری ها 
است چرا که طبق این طرح، همه زمین های دولتی و غیر دولتی در 
نقشه کاداستر جاگذاری و سند دار می شوند تا کسی با ادعای واهی 

نتواند هیچ تعرضی به زمین ها به ویژه اراضی دولتی کند.
اگر چه قوه قضاییه اعالم کرده که امس��ال ب��رای اجرای طرح 
کاداستر اهتمام ویژه ای دارد اما این تنها الزمه اجرا نیست چرا که 
طبق گفته غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امسال 
مجلس با اتکا بر درآمدهای س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 

بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.
وی ادامه داد: از اقدام مجلس تش��کر می کنیم و مطالبه جدی 
ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام 
قانونی را رعایت کند و پول کاداس��تر را پرداخت کنند و مطمئن 
باشند که اجرای این طرح بیش از همه به نفع دولت است و بخش 
زیادی از منازعات مردم را برطرف می کند. این طرحی اس��ت که 
نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می رسد و امیدواریم به نحو 

شایسته ای آن را انجام دهیم.
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مهر - پس از گذشت ۴۰ روز از تصمیم اولیه برای رایگان کردن اینترنت آموزش مجازی دانشگاه ها، معاون وزیر ارتباطات از اتصال ۱۲۷سامانه آموزشی به شبکه ملی و رایگان شدن این اتصال خبر داد.ستار  
هاشمی گفت: پس از مکاتبه ما با وزارت عتف، این وزارتخانه مکاتبه ای را با دانشگاهیان و مراکز آموزشی انجام داد و لیست اولیه را پس از تجمیع، در اختیار وزارت ارتباطات قرار داد. اما به صورت طبیعی این 
لیست اولیه، یک سری نواقصی داشت که در تعاملی که با مجموعه وزارت علوم داشتیم نواقص مرتبط با این لیست مرتفع شد؛ نهایتاً لیست دانشگاه ها به اپراتورهای ارایه دهنده خدمات پهنای باند، ابالغ شد.

اعتراض نظام صنفی رایانه ای به توقف ثبت سفارش واردات تجهیزات فناوری اطالعات

مگرایرانپردازندهوسرورتولیدمیکند؟

دیدگاه

دریچه

سامانه ها نقشی در مهار فساد ندارند

آیا یک نگهبان باعث کاهش سرقت می شود؟ نه لزوما. کمااینکه 
اکثر تخلفات و اختالس ها با وجود نگهبان ها و گاه با همدس��تی 

نگهبان ها در کشور ما رخ داده است.
آیا یک ماش��ین حس��اب باعث افزایش دقت در محاس��بات 
می شود؟ نه لزوماً. اگر اعداد غلط به کامپیوتر و ماشین حساب وارد 

شود، در خروجی نهایی باز هم کمکی به ما نمی کند. 
آیا یک سامانه باعث شفافیت و کاهش فساد می شود؟ نه لزوماً. 
چون امروزه با انبوهی از سامانه ها مواجه هستیم که یا اطالعات 
به آن ها وارد نمی ش��ود، یا با اختفای اطالعات مواجه هستیم و یا 
سامانه ها جزیره وار هستند و در نهایت کمکی به شفافیت یا کاهش 

فساد نمی کند.
البت��ه اش��تباه نش��ود، بح��ث ب��ر س��ر ح��ذف نگهبان ها و 
ماشین حساب ها و سامانه ها از تشکیالت اداری کشور نیست، بلکه 
حرف اینجاست که اینها همه صرفا ابزاری هستند که لزوما کمکی 
به ارتقای جایگاه کشور از حیث شفافیت و مبارزه با فساد نمی کند. 
کمااینکه بر اس��اس آخرین گزارش ها، رتبه جهانی کشور از نظر 
شفافیت و فس��اد مالی با وجود افتتاح روزانه انبوهی از سامانه ها 

رو به تنزل است.
به عبارت دیگر، تمام شعارها و هزینه ها در ارتباط با رفع فساد 
و شفافیت از طریق ایجاد سامانه ها، راه اندازی دولت الکترونیکی، 
تجارت الکترونیکی و امثالهم، صرفاً در حکم مشتی ابزار مجازی که 
اگر درست استفاده نشود و نظارتی بر آنها نباشد نه تنها بی فایده 
هستند بلکه اتالف و دور ریختن پول و امکانات کشور از طریق تلنبار 

سخت افزار و نرم افزار هم محسوب می شود.
شاید ذکر چند مثال ملموس بیشتر کمک کند.

یک نمونه دست به نقد و تازه که خبرش در سونامی  و تشویش 
اخبار پیرامون کرونا گم شد، به سامانه حقوق و مزایای مدیران باز 
می گردد. این سامانه پس از ماجرای حقوق های نجومی  راه اندازی 
شد تا سامانی به این مس��اله بدهد. اما پس از مدت ها پاسکاری و 
بالتکلیفی، هفته قبل دیوان محاسبات، نامه ای اعتراضی خطاب 
به وزارت اقتصاد نوشت که خالصه اش این بود: »در بررسی های به 
عمل آمده مشخص شد، اطالعات ثبت شده توسط دستگاه های 
اجرایی در سامانه مذکور، منطبق بر پرداخت های واقعی انجام شده 
به مشموالن نبوده و بخش مهمی  از پرداخت های انجام شده به این 

افراد، ثبت و افشا نمی شود!«
نمونه های متعدد دیگری هم داریم. س��امانه حساس و مهم، 
تیتک وزارت بهداشت با بحران عدم ثبت اطالعات دانه درشت ها 

مواجه بود و نتیجه پیگیری ها هنوز معلوم نیست.
سامانه ثبت واردات خودرو و واردات شبانه انبوهی از ماشین های 
لوکس و ممنوعه از مسیر پرپیچ و خم گمرکات، نمونه دیگری بود 

که پرونده آن به قوه قضاییه رفت.
سامانه ثبت نام خودروسازها هم معرف حضور است که در ظاهر 
قانونی اش بخش زیادی از خریداران واقعی موفق به ثبت نام نشده 
و از گوشه و کنار شایع ش��د که دالل ها از آدرس دیگری مشغول 

ثبت نام بوده و ظاهرا هستند!
یا در ماجرای اخیر بالتکلیفی ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیارد دالر از 
ارزهای دولتی، ردپای عدم اتصال س��امانه ها به یکدیگر به میان 

آمده است.
یا قاچاق ۱۱۲8 کانتین��ر کاال از البه الی س��امانه  ها و مبادی 
رسمی  کشور، تیتری بود که چندی پیش در رسانه ها منعکس شد 

و نتیجه اش معلوم نیست.
اختالل های مکرر در س��امانه معامالت ب��ورس و نگرانی ها از 
سواستفاده ها در پس این اختالل ها که شایعه تعمدی بودن آن 

مطرح است یکی دیگر از نمونه هاست.
مخلص کالم  اینکه قطعا عده ای به دفاع پرداخته و خواهند گفت، 
سامانه ها باعث شفافیت و تسهیل امور خواهد شد که بخشی از این 
نظر طبعا درست است. اما من در پاس��خ می گویم قبول دارم، اما 
سوال این است برای چه کسانی باعث شفافیت و تسهیل می شود؟

و در پاس��خ باید گفت، برای آنکه برخ��ی دزدی ها و تخلفات 
دانه درشت ها تسهیل و راحت تر ش��ود و اطالعات کامل و کافی 
در س��امانه ها ثبت نش��ود و اتفاقا س��امانه ها هم در معرض دید 
عموم باشد و همه چیز به نظر شفاف برسد و هیچ شکی را متوجه 

اصل کاری ها نکند. 
آری! در این صورت من هم موافقم که این گزاره صحیح است که 

»سامانه ها باعث شفافیت و تسهیل امور می شود!«

تست موفق »دادگاه آنالین«
 بر بستر شبکه همراه اول

قوه قضاییه ب��ا تس��ت موفقیت آمی��ز »دادگاه  
اول هم��راه  ام��ن  ش��بکه  روی   آنالی��ن« 

 قرار گرفت.
فناوران - شیوع ویروس کرونا در کشور مانند 
اقصی نقاط جهان، زمینه ایجاد تحوالتی در نظام 
اداری را به دنبال داشته است؛ بر مبنای آن اغلب 
سازمان ها، ارگان ها و نهادها ترجیح داده اند ضمن 
ایجاد شرایط دورکاری برای کارکنان خود، بیش 
از پیش از بس��ترهای دیجیتال برای ارایه خدمت 

استفاده کنند.
در این راستا ش��رکت ارتباطات س��یار ایران با 
هدف تسهیل شرایط برگزاری دادگاه ها، سرویس 
برگزاری آنالین دادگاه ها را برای ق��وه قضاییه به 

شکل پایلوت و در سطح ملی اجرایی کرده است.
براس��اس فازه��ای طرح ری��زی ش��ده ب��رای 
ای��ن پ��روژه، قاض��ی، وکی��ل، ش��اکی و مته��م 
حاض��ر  دادگاه  در  مج��ازی  ص��ورت   ب��ه 

خواهند شد.
هم اکن��ون اپرات��ور اول ای��ن ام��کان را فراهم 
کرده که در ۵۰ نقط��ه از ش��عب مختلف قضایی 
کش��ور، دادگاه ه��ا بص��ورت پایل��وت از خدمات 
 این ش��رکت جهت برگ��زاری جلس��ات مجازی

 استفاده کنند. 
 قوه قضاییه با قرار گرفتن بر بس��تر ش��بکه امن 
»همراه اول«، قادر است دسترسی به تمامی نقاط 
موردنظر برای برگزاری دادگاه ها به ش��کل آنالین 
را از طریق س��یم کارت ، دانگل و APN ارایه شده 

توسط این اپراتور را فراهم کند.

ثبت س��فارش تجهیزات ضروری زیرس��اخت های فناوری اطالعات این 
روزها با مشکل مواجه شده است. رییس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای در 
نامه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��ت برای حل این مش��کل 
اقدام کند چرا که ممنوعیت واردات تجهیزات ضروری فناوری ارتباطات به 

زیرساخت های ارتباطی کشور ضربه می زند.
ایرنا - س��ازمان نظام صنفی رایانه ای در اعتراض به عدم ثبت سفارش 
کاالهای ضروری نامه ای را ب��ه مدیرکل صنایع ب��رق و الکترونیک وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد. 
محمدباقر اثنی عشری با بیان این که انجام بسیاری از فعالیت های جامعه 
از طریق دورکاری و نیز ارایه خدمات آموزش��ی از راه دور در فضای مجازی 
در شرایط شیوع ویروس کرونا انجام می ش��ود و به همین دلیل تقاضا برای 
تهیه تجهیزات زیرس��اختی ح��وزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات افزایش 
یافته اس��ت، اخیراً ثبت سفارش��ات برخی کاالهای متداول )مانند سرور، 
پردازنده، تجهیزات ذخیره  س��ازی، ...( که پیش از ای��ن مطابق روال ثبت 
سفارش می شد، با عنوان تعجب برانگیز »موجود بودن نمونه تولید داخلی« 

رد شده است.
اثنی عشری از مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درخواست کرد ضمن بررسی موضوع و به منظور تبیین و حل مساله 
و جلوگی��ری از ورود قاچاق کاالهای فوق با توجه به نی��از بازار، با برگزاری 

جلسه ای این مشکل را حل کنند.
پیرو ارس��ال این نامه، عضو هیات مدیره و کمیس��یون سخت افزار نظام 
صنفی رایانه ای اعالم ک��رد ممنوعیت واردات تجهی��زات ضروری فناوری 

ارتباطات به زیرساخت های ارتباطی کشور ضربه می زند.
حمید توس��لی گفت: زمانی که برای ثبت س��فارش کاال اقدام می کنید، 
واردات آن از نظر مقررات بدون مش��کل اعالم می ش��ود ام��ا دفتر مقررات 
صادرات و واردات در تاریخ نهم فروردین ماه نامه ای ارس��ال کرده است که 
کاال نمونه داخلی دارد. یعنی واردکننده نمی تواند کاال را وارد کند اما نتیجه 

استعالم واردات آن را تایید می کند.
توس��لی افزود: کاالی زیرس��اختی به میزان زیادی ارزش افزوده ایجاد 
می کند و این بر هیچکس پوشیده نیست. همه شاهد هستیم در شرایطی که 
بحران کرونا و تعطیلی عمومی بر کشور حاکم شده همین کاالها و زیرساخت 
فناوری اطالعات چگونه باعث نجات کش��ور و آماده کردن بسترهای الزم 
برای خرید آنالین، برگزاری جلسات مجازی و آموزش را فراهم کرده است.

بر اس��اس این گزارش یکی از مواردی که دارای نمونه داخلی اعالم شده 
و از واردات آن جلوگیری می ش��ود CPU اس��ت. چه کسی است که نداند 
تولید این قطعه به طور انحصاری در اختیار تنها دو شرکت در دنیاست. ما 
آرزو داریم و امیدواریم روزی بتوانیم این کاال را در کشور تولید کنیم؛ اما در 

شرایط کنونی این امر میسر نیست.
توسلی با بیان این که سخت افزار کاالی لوکس نیست و از الویت باالیی 
برخوردار است، افزود: امیدوارم دولت و وزارت صنایع این موضوع را جدی 
بگیرند. به نظر می رسد هنوز در بخشی از بدنه حاکمیت، فناوری اطالعات 
و تجهیزات آن کاالی لوکس شمرده می شود اما تصور کنید اگر با نبود این 
زیرساخت ها یک روز اینترنت قطع شود چه بلوایی در کشور شکل می گیرد.

وی افزود: حتی همین االن اگر مش��کلی در ثبت سفارش  وجود نداشته 
باش��د با دردس��رهای زیادی مواجه هستیم. مسووالن کش��ور متوجه این 
موضوع نیس��تند که ۲ماه است کش��ورهای چین و تایوان که تولیدکننده 
اصلی قطعات هستند با توقف کار مواجه بوده اند و در حال حاضر بدون این 
نامه ها و بخشنامه ها ما دوماه از کل پروسه سفارش گذاری و تحویل قطعات 

عقب هستیم و باید بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.
فراموش نکنیم تمام دنیا مش��تری این تولیدات هس��تند و به طور کلی 
این کمبود وجود دارد، بحران کرونا هم که مزید بر علت ش��ده است و اگر 

سنگ اندازی در این میان انجام شود، با مشکل رو به رو خواهیم شد.
وی افزود: تمام تالش ش��رکت های حوزه فناوری اطالعات این است که 
بتوانند نیروهای ارزش��مند خود را حفظ کنند. کارمندان این شرکت ها در 

خدمت توسعه کشور هستند، اما با این شرایط باید دید شرکت ها به عنوان 
بنگاه های اقتصادی تا چه حد دوام می آورند و چه وقت ناچار به حذف نیروها 
و تعدیل هستند. بیکار شدن این نیروها باری روی دوش دولت خواهد بود و 

نرخ بیکاری و تبعات آن مانند مهاجرت را باال خواهد برد.
توسلی با تاکید بر این که زیرس��اخت های بانکداری هم از این آسیب ها 
در امان نیس��تند، افزود: تصور کنید بانکداری الکترونیکی بدون تجهیزات 
الزم با چه مش��کالتی مواجه می ش��ود. وقتی ما با نامه ای مواجه می شویم 
که واردات، CPU، س��رور، لپ تاپ، تبلت، استوریج،  هارد دیسک و روتر را 
ممنوع می کند احس��اس می کنیم موضوع اشتباه سهوی بوده که به زودی 

برطرف خواهد شد.
عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای 
گفت: همه به این موضوع اذعان داریم که ما تولیدکننده س��رور و لپ تاپ 
نیستیم. اگر می خواهیم این ها را مونتاژ کنیم هم نیاز به ورود قطعات داریم 
و کشور ما هنوز به مرحله تولید این قطعات نرسیده است. ما امیدواریم روزی 
به لبه تکنولوژی دنیا برسیم اما در س��الی که با این بحران شروع شده و به 
دنبال جهش تولید نیز هستیم این بخشنامه ها صرفا باعث توقف کار فعاالن 

این حوزه و بیکاری افراد زیادی می شود.
توسلی در مورد فعایت های کمیس��یون و س��ازمان در این حوزه افزود: 
کمیسیون سخت افزار پیش از مذاکراتی کرده توانسته ایم ددر زمینه تعرفه 
مذاکراتی انجام بدهیم و موفق هم بوده ایم. نیاز داریم در دولت به این دانش 
برسیم که تجهیزات سخت افزاری چیست و چه اهمیتی دارند. ضمن اینکه 
امیدواریم و حامی  این هستیم که شرکت های داخلی بتوانند قطعات مورد 

نیاز کشور را به بهترین شکل تولید کنند.
وی در پای��ان تاکید کرد: با توجه ب��ه این که پس از بح��ران کرونا دنیا با 
سرعت به سمت انقالب صنعتی چهارم حرکت خواهد کرد تجهیزات هوش 
مصنوعی و غیره خواهان زیادی پیدا می کنن��د و نباید بیش از این از قافله 

تکنولوژی روز دنیا عقب بمانیم.

 علی شمیرانی

هشدار مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک:

کرونا بهانه ای برای واردات بدون استاندارد نشود

هشدار

شیوع کرونا کسب وکارهای بسیاری را با مشکالت 
متعدد مواجه کرده اس��ت که بی ش��ک باید تدابیر 
الزم و عاجل برای کاهش حداکثری آس��یب های 
ناشی از این بحران در دس��تور کار مراجع ذیصالح 
قرار گیرد، اما همانگونه که بازگش��ت به کار برخی 
مشاغل با لحاظ پروتکل ها، مقررات و ضوابط سخت 
بهداشتی همراه بوده است، این معضل بی شک نباید 
زمینه ساز حذف برخی نظارت ها، دستورالعمل ها و 

رعایت استانداردهای ملی و حساس شود.
فناوران- ویدا سینا رییس انجمن آزمایشگاه های 
همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری و مدیرعامل 
مرکز تحقیق��ات صنای��ع انفورماتیک ب��ا بیان این 
مطلب گفت: بدیهی است اگر همچون پروتکل های 
بهداشتی، قوانین و ضوابط استاندارد در کشور نادیده 
گرفته شود، تنها منافع کوتاه مدت تعداد محدودی از 
واردکنندگان تامین می شود اما از سوی دیگر منافع 
ملی، مردم و مصرف کنندگان در سراس��ر کش��ور با 
چالش های متعددی مواجه می ش��ود که تبعات آن 
می تواند مش��کالت بزرگ تر و طوالنی تر را به همراه 

داشته باشد.
وی در توضی��ح بیش��تر گف��ت: ام��روز لح��اظ 
ک��ردن اس��تانداردها در تم��ام دنی��ا از جنبه های 
زیس��ت محیطی، بهداش��تی، ایمن��ی، امنیت��ی، 
اقتصادی و کارکردی امری بی نیاز از تش��ریح است 
و این امر خطیر به ویژه در زمینه س��خت افزارهای 
با فناوری پیش��رفته و مرتبط با فناوری اطالعات و 
ارتباطات که از حساس ترین زیرساخت های حیاتی 
کش��ور، همچون نظام بانکی و مال��ی و ارتباطاتی 
کش��ور گرفته ت��ا مصرف کنندگان نهای��ی را در بر 
می گیرد، یکی از خطوط قرمزی اس��ت که در تمام 
دنیا و به ویژه کش��ورهای پیش��رفته با حساسیت 

باالیی مورد مراقبت قرار دارد.
مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با 
بیان عوارض ملی ناش��ی از حذف قوانین و مقررات 
مرتبط با اجرای اس��تاندارد در کاالهای تولیدی و 

واراداتی گفت: در حال حاضر شاهد مکاتبات برخی 
اصن��اف و نهادهای بخش خصوص��ی برای کاهش 
مشکالت اعضا و کس��ب وکارهای مرتبط با ایشان 
با دس��تگاه ها و نهادهای دولتی هس��تیم که طبعا 
الزم و امری مبارک ب��رای کاهش صدمات وارده به 

شرکت هاست.
س��ینا ادامه داد: اما این مهم نباید بهانه ای برای 
سواس��تفاده از ش��رایط موجود و رفتارهای هرج و 

مرج گونه شود.
وی در توضیح بیشتر گفت: برای مثال در روزهای 
گذشته نامه ای از سوی یکی از نهادهای خصوصی 
به وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات در ارتباط 
با س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 
منتش��ر ش��ده که در آن، یک��ی از راه کارهای حل 
مش��کالت کس��ب و کارهای حوزه ف��اوا در بحران 
کرونا را دستورالعمل تایید نمونه استاندارد سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانس��ته اند و 
مدعی وقت گی��ر، طوالنی و پیچیده ب��ودن فرایند 
مرتبط با این امر حیاتی ش��ده و آن را مناسب این 

شرایط بحرانی ندانسته اند.
مدیرعامل مرکز تحقیقات صنای��ع انفورماتیک 
گفت: این نهاد خصوصی در نهایت نیز این پیشنهاد 
عجیب را مطرح کرده که روی��ه تایید نمونه )تایید 
استاندارد( تعلیق شده و صدور مجوزهای الزم برای 

واردات سخت افزار به صنف مذکور واگذار شود.
ریی��س انجمن آزمایش��گاه های هم��کار آزمون 
و کالیبراس��یون کش��وری ب��ا بیان اینک��ه چنین 
درخواست و پیش��نهادی فارغ از آنکه در تناقض با 
قوانین و مقررات باالدستی کشور و ناممکن است، 
گف��ت: در صورت پاس��خ مثبت به این پیش��نهاد، 
تضامی��ن، تعهدات و کنترل ه��ای الزم برای حفظ 
و مراقبت از عدم بکارگیری تجهیزات حس��اس در 
زیرساخت های حیاتی کشور، به تعلیق در می آید که 
بی شک تبعات کالنی برای مردم و کشور به همراه 
خواهد داشت و کسی نیز مسوولیت آن را به عهده 

نخواهد گرفت.
وی با بیان اینک��ه مصادیق حذف اس��تاندارد و 
دورزدن نهاده��ای قانونی مس��وول تایید ایمنی و  
امنیت و کارایی تجهیزات پیشرفته به کشور متعدد 
است، در پاسخ به ادعای وقت گیر، طوالنی و پیچیده 
بودن فرایند تایید نمونه )استاندارد( برای کاالهای 
وارداتی در حوزه ارتباط��ات و فناوری اطالعات نیز 
گفت: این موضوع به هیچ وجه مورد تایید نیس��ت 
و مراکز و آزمایشگاه های تایید استاندارد کشور، با 
وجود شیوع کرونا دچار وقفه و یا مشکالتی نشده و 

کما فی السابق آماده ارایه خدمت هستند.
سینا ادامه داد: ما اکنون شاهد نوعی فرصت طلبی 
و خلط مباحث هس��تیم به نحوی که ب��ا توجه به 
ش��یوع کرونا در جهان، اصوال کار تولید، ارس��ال و 
تامین همه نوع کاال در دنیا به حالت تعلیق درآمده 
و با اختالل مواجه شده و طبعا تعطیلی امر واردات 
و توقف کار برخی واردکنن��دگان منجر به کمبود 
برخی کاالها ش��ده اس��ت. اما حاال در چرخش��ی 
عجیب و س��وال برانگیز، عامل کمبود برخی اقالم، 
به شرکت ها و نهادهای قانونی مرتبط با استاندارد 
و تایید نمونه نسبت داده می شود که طبعا ادعایی 

اشتباه و فرصت طلبانه است.
رییس انجمن آزمایش��گاه های هم��کار آزمون و 
کالیبراسیون کشوری با هش��دار به تبعات هرگونه 
سوءاستفاده از بحران کرونا و فشار تعداد محدودی 
از واردکنندگان به نهاده��ای دولتی برای دورزدن 
قوانین و مقررات و کس��ب سود بیش��تر گفت: اگر 
به این قبیل خواسته ها تن داده شود، کشور عالوه 
بر بحران های ناش��ی از کرونا با انبوهی از مشکالت 
بهداشتی، ایمنی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی از 
محل واردات بی رویه و فاقد اس��تاندارد کاال مواجه 
خواهد ش��د و به این بهانه کش��ور مملو از کاالهای 
فاقد اس��تاندارد، تقلبی و حت��ی دارای ضعف های 
امنیتی و جاسوسی می ش��ود و منافع ملی پایمال 

می شود.

وی افزود: همانط��ور که در س��ال جهش تولید 
باید ب��ه تولید نگاه ویژه ش��ود ب��ه متولیان صنعت 
خدمات اس��تاندارد که هزاران آزمایشگاه با هزاران 
میلیارد تومان سرمایه گذاری و هزار نفر کارشناسان 
متخص��ص و خبره در کش��ور در ح��ال خدمت به 
صنایع، دولت و مردم هس��تند باید نگاه و حمایت 
ویژه ش��ود. چراکه اگر واردکنندگان دچار آسیب 
شده اند این صنعت بزرگ نیز به ویژه بدلیل تعطیلی 
گمرکات و واحدهای تولیدی دچار آس��یب فراوان 
شده اند که نیاز دارند با اهمیت بسیار باال مورد توجه 
دولت و نهادها و س��ازمان ها قرار گیرند. که اگر این 
نشود باعث فروپاشی نظام استاندارد در کشور و در 
نتیجه فروپاشی منافع ملی همگان است می شویم. 
مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در 
پایان از دستگاه های مسوول و دولتی خواست تا از 
تصمیم های ش��تابزده و تن دادن به هر پیشنهادی 
به بهانه عبور از بحران کرونا خودداری کرده و حتما 
از سایر نهادهای مس��وول تضمین کیفیت، ایمنی 
و امنیت واردات کاال به کش��ور، نظرخواهی ش��ود 
تا اظهار نظرات کارشناسی نشده و منافع شخصی 

تعداد معدودی مقدم بر منافع ملی نشود.

آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا سهامی خاص به شماره ثبت 485091 و شناسه ملی 14005512957 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ  1398/10/28تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای عل�ی اصغر هدایتی 
به ش�ماره ملی0044399571 به نمایندگی ازش�رکت توس�عه امن فناوری نامدار به ش�ماره ثبت 521403 و شناسه ملی 
14007340660 به س�مت رئیس هیئت مدیره آقای حمید یوس�ف زاده رهقی به ش�ماره ملی 0062541420 به نمایندگی 
ازش�رکت پیام افزار پیک آس�ا به شماره ثبت 246793 و شناسه ملی 10102874265 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
آقای عباس محمدخانی غیاثوند به ش�ماره ملی 0076369234 به نمایندگی ازشرکت فناوران هویت الکترونیکی امن به 
شماره ثبت 506220 و شناسه ملی 14006592448 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه 
اوراق، اس�ناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء انفرادی مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت وکلیه قراردادها و عقود اسالمی، 
اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و ... با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت 

مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به صورت مجزا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )822692(

شرکت فن اوری اطالعات وارتباطات کاریان سهامی خاص به شماره ثبت 229318 و شناسه ملی 10102704193

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/11/05 وفق مواد 39و الیحه اصالحی قانون تجارت نقل 
وانتقال سهام در شرکتهای سهامی از امور داخلی اینگونه شرکتها میباشد وموردی جهت ثبت وآگهی ندارد.

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )822698(
آگهی انتقالی شرکت فن آوری اطالعات و ارتباطات کاریان سهامی خاص به شماره ثبت 229318 و شناسه ملی 10102704193

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د :مرکز اصلی شرکت به 
محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان رباط کریم ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدپرند، پرند فاز 6 ، بلوار امام 
خمینی ، خیابان هسا ، پالک 0 ، مجتمع هسا1 ، بلوک 166 ، طبقه دوم ، واحد 9 کدپستی 1899963823 انتقال یافت و 

تحت شماره 3221 در این اداره به ثبت رسیده است
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری رباط کریم )822699(
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