
ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعین 
معاونت فضای مجازی دادستانی 

2 خبر

پنجره

بسته های ویژه همراه اول و ایرانسل 
برای ماه رمضان

همراه اولی ها می توانند در ماه مبارک رمضان با ۵ دقیقه مکالمه، 
تا سقف ۵۵ دقیقه در هر تماس رایگان صحبت کنند.

فناوران - در پی استقبال مشترکان همراه اول از طرح ۵+۵۵ 
در سال های گذش��ته، این طرح در ماه مبارک رمضان امسال نیز 

اجرا می شود.
بر اساس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکان 
دائمی  و اعتباری می توانند با ثبت نام رایگان، در تمامی ساعات شبانه 
روز در هر تماس داخل شبکه)خطوط همراه اول(، پس از گذشت 
۵ دقیقه مکالمه طبق تعرفه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در 

همان مکالمه، رایگان صحبت کنند.
الزم به ذکر اس��ت هدیه درنظر گرفته شده در این طرح شامل 
مکالمات خارجی، رومینگ بین الملل، تماس با سایر اپراتورها و 

رومینگ داخلی نمی شود.
زمان اجرای این طرح از روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه تا پایان روز 
٣ خردادماه است و مشترکان می توانند با فعالسازی این طرح، از 

مزایای آن بهره مند شوند.
براساس این طرح، مکالمه مش��ترک پس از ۶۰ دقیقه قطع و 

دوباره با تکرار شرایط مذکور انجام خواهد شد.
همراه اولی ها می توانند از ابتدای ماه رمضان، با شماره گیری کد 

»ستاره ١۰ ستاره ۴٢١ مربع« در این طرح ثبت نام کنند.
در همین رابطه پیشنهادهای ویژه ایرانس��ل برای ماه مبارک 
رمضان، شامل تخفیف های ویژۀ مکالمه، اینترنت و محتوای ویژۀ 

اپلیکیشن لنز است.
در ماه مبارک رمضان ١۴۴١ هجری قمری، مشترکان ایرانسل 
می توانند از پیشنهادهای ویژۀ »هر چهار دقیقه مکالمه، چهل دقیقه 
رایگان«، »اذان تا اذان با مکالمۀ نامحدود«، »تا ١۰۰ درصد تخفیف 
در بسته های ساعتی مکالمه« و نیز »تخفیف در قیمت بسته های 
ساعتی اینترنت« بهره مند شوند و محتوای ویژۀ اپلیکیشن »لنز« را 

با اشتراک رایگان مشاهده کنند.
بر این اساس، مشترکان ایرانس��ل تا پایان ماه مبارک رمضان 
می توانند به ازای هر چهار دقیقه مکالمۀ ایرانسلی، چهل دقیقۀ 

بعدی آن تماس را رایگان گفت وگو کنند.
همچنین در طرح »اذان تا اذان با مکالمۀ نامحدود«، این امکان 
برای مشترکان ایرانسل فراهم شده تا هر شب از افطار تا سحر، با 
پرداخت تنها ١۰۰۰ تومان، از مکالمه نامحدود ایرانسلی برخوردار 
شوند. این پیشنهاد به صورت روزانه در دسترس قرار می گیرد و از 

ساعت ۸ شب تا ۵ صبح قابل استفاده است.
عالوه بر این، در طول ماه مبارک رمضان، مش��ترکان ایرانسل 
می توانند بر اساس مکان، زمان و الگوی مصرف خود، از بسته های 
ساعتی مکالمه با تخفیف تا سقف ١۰۰ درصد و بسته های ساعتی 

اینترنت با تخفیف ویژه بهره مند شوند.
فعال سازی هر یک از پیشنهادهای فوق، از طریق شماره گیری 
کد #۴۴۴۴* و نیز مراجعه به بخش »پیشنهادها« در اپلیکیشن 

ایرانسل من امکان پذیر است.
اپلیکیش��ن »لنز« نیز در ماه مبارک رمض��ان، محتوای ویژۀ 
ویدیویی را در س��ه دس��ته بندی »هدیۀ رمضان«، »نوستالژی 
رمضان« و »لنز و لبخند« با اش��تراک رایگان و اینترنت نیم بهای 

ایرانسل، به مشترکان خود ارایه کرده است.
کاربران این اپلیکیشن، در طول ماه مبارک رمضان می توانند هر 
روز در بخش »هدیه رمضان« ١۰ فیلم سینمایی ویژه، در بخش 
»نوستالژی رمضان« برنامه های خاطره انگیز رمضان های پیشین و 

در بخش »لنز و لبخند«، ویدیوهای طنز را تماشا کنند.
دریافت اپلیکیشن لنز و مشاهدۀ محتوای آن از طریق وب سایت 

لنز به نشانی lenz.ir امکان پذیر است.

تالش برای استفاده مردم 
از ساختمان قدیمی  شرکت مخابرات

شهردار منطقه ١٢ گفت: مسئوالن مربوطه در شرکت مخابرات 
درصدد حل و فصل برخی از موانع اجرایی هس��تند تا بتوان از آن 
ساختمان و سایر ساختمان های سطح منطقه استفاده های فرهنگی 

و علمی بهترین برای شهروندان صورت گیرد.
تسنیم - س��عادتی درباره پروژه های شاخص منطقه ١٢ در 
سال جاری، اظهار کرد: در حوزه فنی و عمرانی ساماندهی میدان 
محمدیه، میدان امام خمینی)ره( و خیابان الله زار جزو مهمترین 

پروژه های منطقه محسوب می شوند.
وی افزود: در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز تغییر مدهای حمل 
و نقل و ش��یوه عبور و مرور در میدان امام خمینی)ره(، محدوده 
بازار و خیابان خیام به صورت جدی مورد توجه اس��ت. در بخش 
شمالی میدان امام خمینی)ره( عمال حضور خودروها محدود شده 
و هم و غم جدی درباره ساماندهی چرخ دستی ها در بازار تهران و 
ایجاد مسیر دوچرخه در خیابان امام خمینی)ره( جزو برنامه های 

منطقه است.
شهردار منطقه ١٢ با بیان اینکه تکمیل بخش هایی که مترو در 
دستور کار دارد نیز جزو مهمترین موضوعات حوزه حمل و نقل 
عمومی است که در سال جاری دنبال خواهد شد، گفت: استفاده 
بیشتر از دوچرخه و توسعه پیاده راه ها و همچنین کاهش بخش های 
سواره و ماشین رو از دیگر برنامه های مدنظر منطقه ١٢ است. این 
پروژه ها دارای مالحظات اجتماعی است و مصوبات پلیس راهنمایی 

و رانندگی را نیز خواهد داشت.
سعادتی افزود: تکمیل بوستان زندگی در محله هرندی و 
سایر بوستان ها از طریق تملک امالک جدید برای افزایش 
مس��احت آنها نیز جزو پروژه های امور شهری ما محسوب 
می  ش��ود. عالوه بر این تدوین س��ازوکارهای مشارکتی با 
مردم برای ساختمان های ارزشمند نیز در دستور کارمان 

قرار است.
وی درباره ساختمان مخابرات در میدان امام خمینی)ره( نیز 
گفت: پیش��نهاداتی به وزارت ارتباطات از سوی شهرداری تهران 
و مراجع کارشناسی فنی داده شده تا کارکرد این ساختمان بعد از 
ساعت اداری به وضعیت عمومی  و جذابی برای شهروندان تبدیل 
شود و انگیزه و امکانی برای مراجعه مردم به آن به وجود بیاید؛ این امر 
می تواند به افزایش امنیت و سرزندگی محیطی بعد از ساعت اداری 

در این محدوده کمک کند.
شهردار منطقه ١٢ اضافه کرد: مس��ئوالن مربوطه در شرکت 
مخابرات درصدد حل و فصل برخی از موانع اجرایی کار هس��تند 
که برخی از آنها مربوط به موضوعات امنیتی اس��ت. تاجایی که 
اطالع دارم در حال انجام برنامه ریزی هایی هس��تند که بتوان از 
آن ساختمان و سایر س��اختمان های سطح منطقه استفاده های 
فرهنگی و علمی بهترین برای ش��هروندان صورت گیرد. در واقع 
استقرار ش��رکت های دانش بنیان و معرفی فرصت های آی تی و 
همچنین جذب جامعه نخبه به این محدوده در دستور کارشان 
قرار دارد و قصد دارند این ساختمان ها بتواند یک کارکرد شهری 

و مردمی پیدا کند.
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میزان- معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور مقابله با گسترش و شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراجع قضایی و حوزه 
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کلیه خدمات خود را به صورت الکترونیکی روی پایگاه اینترنتی www.internet.ir ارائه می کند. بر این اساس شهروندان 
برای طرح هیچ درخواستی نیاز به مراجعه حضوری به این معاونت ندارند و حتی سواالت خود را نیز می توانند به صورت الکترونیکی مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.

با مصوبه رگوالتوری از نیمه اردیبهشت ماه

ارسالپیامکهایVASمنوطبهپیشخریدمیشود

بازتاب

نقدی به اظهارات مدیرعامل محترم مرکز 
تحقیقات صنایع انفورماتیک 

بر اشتباه ده ساله پافشاری نکنید!

روز گذش�ته مطلب�ی به نق�ل از ویدا س�ینا، 
مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک 
منتشر کردیم که وی، در آن درباره واردات بدون 
استاندارد به بهانه کرونا هشدار داده بود. در پی 
انتش�ار این مطلب، رحیم ناص�ری، مدیرعامل 
شرکت مهندس�ی پویش افزار هوشمند و عضو 
کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه تهران نقدی 
به اظهارات ویدا سینا برای ما ارسال کرده است 

که از نظرتان می گذرد.

درحالی اظهارات سرکار خانم سینا را در این رسانه 
مش��اهده و مطالعه کردم، که س��واالت بیشماری در 
ذهنم ش��کل گرفت. گویا زیرس��اخت فناوری کشور 
بدون ارزیابی امنیتی آزمایشگاه ها و تاییدیه سازمان 
تنظیم مقررات رادیویی هی��چ گاه راه نمی افتاد؟ چرا 
هیچ گاه هیچ تجهیز امنیتی ش��بکه نتوانس��ته است 
از آزمایشگاه تحت مدیریت ایش��ان مجوزی بگیرد و 
درسایت سازمان تنظیم مقررات ثبت شود؟ تجهیزاتی 
که باالترین سطوح و اس��تاندارهای امنیتی را رعایت 
می کنند. چرا هیچ پاسخی به سواالت شفاف اصنافی 
که منظور ایش��ان است توس��ط مراجع ذیربط و خود 
ایشان داده نمی ش��ود؟ چقدر این ارزیابی ها توانسته 
است به ارتقای امنیت شبکه کشور کمک کند؟ و اصوال 
مدیران فناوری اطالعات سازمان ها و شرکت ها توجهی 

به ارزیابی های این آزمایشگاه ها می کنند؟
خانم سینا! ش��ما به هزینه هنگفتی که برای ایجاد 
ش��بکه آزمایش��گاهی این حوزه ش��ده اس��ت اشاره 
می کنید، ولی متاس��فانه برای س��رمایه هنگفتی که 
به نوعی بیت المال بوده و در کمرگات کش��ور به علت 
ماه ها تاخیر در ارزیابی های تجهیزات معتبر بین المللی 

با انواع استاندارها راکد مانده است، توجیهی ندارید. 
خانم سینا! آیا می دانید که حمایت نادرست شما از 
سیاست هایی که در حالت خوشبینانه باید آنها را درک 
نادرس��ت و سوءبرداشت از سیاس��ت های باالدستی 
نظام دانست و اصرار و البی ش��ما با نهادهای مختلف 
باعث ش��ده اس��ت که آمار قاچاق تجهیزات فناوری 
اطالعات رشد قابل توحهی داشته باشد؟ واقعا اندیشه 
کرده اید که قاچاق کاال و تجهی��زات به علت به صرفه 
نبودن ورود تجهیزات از طریق مبادی قانونی به امنیت 
کشور بیشتر خس��ارت وارد می کند یا ورود تجهیزات 

به صورت قاچاق؟
مدیرعام��ل محت��رم مرک��ز تحقیق��ات صنای��ع 
انفورماتیک، بارها توس��ط متخصصان و کارشناسان 
اصناف مرتبط اعالم ش��ده که تجهیزاتی که با سطوح 
ارزیابی های باالتر در آزمایشگاه های دنیا مورد ارزیابی 
قرار گرفته و استاندارها و گواهینامه های مختلف دارند 
در آزمایشگاه شما در سطحی بس��یار پایین تر تست 
می شوند و بسیاری از موارد امنیتی در ازریابی های شما 
قابل شناسایی و تشخیص نیست. آیا ضمانت می کنید 
دس��تگاهی که در آزمایش��گاه ش��ما مورد تایید قرار 
می گیرد، در شبکه زیرس��اخت کشور مشکل امنیتی 

به وجود نخواهد آورد؟
مسلما جواب شما به این س��وال منفی است که اگر 
بلی باشد، جای بسیار تعجب دارد؛ زیرا هر کارشناس 
مبتدی می دان��د که اس��تفاده و راهبری درس��ت از 
تجهیزات است که  سهم به سزایی در برقراری امنیت 
و پایداری آن خواهد داشت و این خود، به عواملی مثل 
نیروی انسانی و میان افزار مورد اس��تفاده تجهیزات 
مربوط می شود. واقعا آیا تجهیزاتی که در آزمایشگاه 

برای ارزیابی استفاده می شوند خود ارزیابی شده اند؟
از کارآفرین��ی و ص��رف ه��زاران میلی��ارد تومان 
س��رمایه گذاری در این صنعت صحب��ت کرده اید. به 
عنوان یک دلس��وز که س��همی  در هزینه کردن این 
هزاران میلیارد تومان در آزمایش��گاه خود داشته که 
مطمئنا سرمایه ش��خصی نبوده و کمک دولتی سهم 
به س��زایی در آن داش��ته اس��ت و عالوه برآن هزاران 
میلیارد تومان خس��ارتی که به بخش خصوصی وارد 
کرده اید و صده��ا نفری که یکی از مس��ببین بی کار 
ش��دن آنها بوده اید، فکر کنید آیا ارزش آن را داشت 
که سیاستی اش��تباه را ١۰ س��ال تکرار و بر استقرار 
یک اشتباه بزرگ و خطرناک پافش��اری کنید؟ بارها 
اصناف مختلف عن��وان کردند که مص��رف کننده با 
دانش می تواند تشخیص دهد که چه محصولی مطابق 
با اس��تاندارهای بین المللی مناسب ش��بکه اوست و 
اهمیتی به ارزیابی ها نمی دهد. بارها اپیش��نهاد ش��د 
که به جای صرف هزاران میلیارد تومان، کارگروه های 
تخصصی ایجاد ش��ود ک��ه در حوزه امنی��ت به تهیه 
بولتن هایی اقدام و اطالع رسانی کرده و آزمایشگاه ها 
جهت ارزیابی ش��بکه های س��ازمان ها و نهادها بعد از 
اس��تقرار اقدام کنند و بر صحت راهبری ها براس��اس 
استاندارها فعال باشند. اینگونه می توان از امنیت کشور 
با حفظ سیاس��تی صحیح و متعهدانه محافظت کرد، 
نه با حفظ منافع یکطرفه. بارها هش��دار داده شد که 
دیرکرد در تحویل تجهیزات به مشتریان و زیرساخت 
کشور باعث خس��ارت های جبران ناپذیری در امنیت 
زیرساخت و به مخاطره افتادن سرمایه در گردش در 
این صنعت شده است. امیدوارم در دوران پساکرونا و 
با مقایسه عملکرد کش��ور با کشورهای پیشرفته، این 
تلنگر به دست اندرکاران و سیاست گذاران زده شود 
که اعمال سیاس��ت های مخرب و بازدارنده در انتقال 
فناوری های نوین، نه تنها خسارت های مالی به همراه 
دارد بلکه زیان ه��ای جبران ناپذی��ری در زمان های 
بحرانی و خاص به کش��ور وارد می کند و راه توسعه و 
برقراری امنیتی پایدار استفاده از فناوری های نوین و 
انتقال دانش و باالبردن تخصص راهبری و استفاده از 
تجهیزات در کنار آزمایش��گاه هایی فعال در سریع تر 

کردن حرکت رو به جلو در این صنعت است.

معاون وزیر ارتباطات از اجرای مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده از ١۵ 
اردیبهشت ماه توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: از این پس دریافت 

پیامک ارزش افزوده نیازمند خرید اعتبار از سوی مشترک است.
مهر - حس��ین فالح جوش��قاتی در خصوص مصوبه کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات مبنی بر ش��رایط جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده 
پیامکی که با هدف حمایت از حقوق مش��ترکان تلفن همراه و الزام مصوبه 

شورای عالی مجازی تصویب شد، توضیح داد.
وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، ش��اهد اجرای م��دل جدیدی از ارایه 
خدمات ارزش افزوده از ١۵ اردیبهشت ماه جاری خواهیم بود، گفت: مطابق 
این مصوبه، اپراتورها دیگر امکان ارسال پیامک ارزش افزوده را بدون اجازه 
مشترک نخواهند داشت. به این معنی که ابتدا مشترک باید برای استفاده 
از این سرویس، اعتبار خریداری کند و پس از آن اپراتور، حق ارسال پیامک 

ارزش افزوده را برای مشترک خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بر این اساس درصورتی که خط مشترک، 
اعتبار مبتنی بر ارزش افزوده نداشته باشد، این سرویس برای وی فعال نبوده 

و اپراتور نمی تواند خدمات VAS به مشترک ارایه دهد.
رییس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی گف��ت: مطابق با 
 VAS مقررات جدید خدمات پیامک ارزش افزوده، تنها درخواست سرویس
دیگر ناخواسته اتفاق نمی افتد و اپراتور تنها به مشترکی سرویس می دهد که 

خود خواهان فعالسازی آن باشد.
وی افزود: مطابق این مصوبه صورتحس��اب VAS نیز از س��رویس پایه 
موبایل مشترک جدا خواهد بود و قبض جداگانه ای برای آن صادر می شود. 
به این ترتیب در صورتی که مشترکی نسبت به هزینه سرویس ارزش افزوده 
خود اعتراض داشته باشد و نخواهد این هزینه را پرداخت کند، اپراتور حق 
ندارد، خط مش��ترک را قطع کند. چرا که این سرویس از خدمات پایه جدا 

بوده و در یک قبض دیده نمی شود.

فالح جوشقانی با تاکید بر اینکه از ابتدا نیز موضوع »پایان وس« که مطرح 
ش��د به معنای پایان ارایه این خدمات نبود، اضافه کرد: منظور این بود که 
کالهبرداری های مرتبط با این خدمات باید پایان یابد. چرا که ما مخالف ارایه 
خدمات قانونی، شفاف و با رضایت مردم نیستیم و در صورتی که خدماتی 

این ویژگی ها را داشته باشد، دلیلی بر توقف آن وجود ندارد.
وی گفت: تا پیش از این مش��ترکان به صورت ناخواس��ته و بدون اطالع، 
عضو س��رویس های پیامکی می ش��دند که با روش های حیله گرانه مجبور 
به پرداخت هزینه می شدند. بسیاری از مش��ترکان خطوط اعتباری بدون 
آنکه اطالع داشته باشند از اعتبارشان کاسته می شد و بسیاری از مشترکان 

خطوط دائمی با ارقام نجومی روی قبوض خود مواجه می شدند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: برای حل این مش��کل، طبق مصوبه جدید 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از اپراتورها خواستیم از ١۵ اردیبهشت 
ماه سامانه جدیدی طراحی کنند که امکان اعمال مقررات جدید را داشته 
باش��د و س��رویس پیامک های ارزش افزوده را مطابق با اعتبار مشترکان، 
ارایه دهد. وی در مورد وضعیت مبالغ کالهبرداری که از مش��ترکان بابت 
خدمات ارزش افزوده شده اس��ت، نیز گفت: پرونده این شکایت در یکی از 
شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب 
آن را پیگیری می کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز 

خواستند به آنها ارایه دهیم.

 رحیم ناصری

نماینده مجلس: وزارت ارتباطات باعث استعفای جاویدنیا شد

معارفه جواد بابایی به عنوان معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور 

انتصاب

»سید ابراهیم رئیسی« رییس قوه قضائیه در حکمی 
جواد بابای��ی را به عن��وان معاون امور فض��ای مجازی 
دادستانی کل کشور منصوب کرد. مراسم معارفه بابایی 
نیز امروز با حضور حجت االسالم و المسلمین منتظری 

برگزار شد.
فناوران- در این مراسم که با حضور اعضای شورای 
معاونین دادس��تانی کل برگزار ش��د، حجت االسالم و 
المس��لمین منتظری، دادستان کل کش��ور به نقش و 
جایگاه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی 
موضوع مهمی اس��ت که باید با دقت نظر و حساسیت 

مسائل آن را پیگیری کرد.
منتظری افزود: اهمیت این فضا را می توان در بیانات 
و فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی آن 
مشاهده کرد. قطعا فضای مجازی کنونی ابزاری است که 
دشمن از آن حداکثر استفاده را کرده و سعی می کند از 

این طریق بیشترین ضربه را به نظام ما وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسالمی این 
انتظار وجود دارد که از این فضا استفاده بهینه شود؛ اما 
متاس��فانه می بینیم این موضوع دستخوش یک سری 
مسائل و اغراض ها ش��ده و به عبارت دقیقتر از این فضا 

حسن استفاده نمی شود.
دادستان کل کش��ور عنوان کرد: همه تاکیداتی که 

مقام معظم رهبری درباره س��اماندهی فضای مجازی 
داش��ته اند نش��ان می دهد که فضای مج��ازی چقدر 
اهمیت دارد و البته بیش��ترین و بلندترین گام ها را هم 
در مسیر ساماندهی این فضا شخص مقام معظم رهبری 

برداشته اند.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران در سنوات مختلف 
پس از انقالب در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت با موانع 
و چالش هایی مواجه بوده است، اما این ها باعث نگردیده 
که از مسیر پیشرفت و موفقیت خارج شویم و ان شاءاهلل 
این حرکت با تالش خدمتگزاران و دلسوزان نظام ادامه 

خواهد داشت.
در پایان این مراسم از زحمات و تالش های جاویدنیا 
در س��مت سرپرس��تی معاون��ت امور فض��ای مجازی 
دادستانی کل کشور تقدیر و جواد بابایی به سمت معاون 
امور فضای مجازی دادس��تانی کل معرفی شد. گفتنی 
است که هفته پیش جواد جاویدنیا با انتشار مطلبی در 
پیام رسان سروش پالس، اعالم کرده بود که از معاونت 
فضای مجازی دادستانی کل کش��ور کناره گیری کرده 

است.
جاویدنیا در آن مطلب، بدون نام بردن از کسی، افرادی 
را به رفتاره��ای ضدانقالبی و بنی ص��در گونه در جبهه 
فضای مجازی متهم کرده  و نوشته بود: »حاضر نیستم 

در مسوولیتی باشم که نتوانم امر رهبرم را اجرا کنم.«
جواد بابایی پیش از این سرپرس��ت دادسرای جرائم 
رایانه ای تهران بوده اس��ت. در همین رابط��ه اما نایب 
رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس درباره اس��تعفای 
معاون فضای مج��ازی دادس��تانی کل کش��ور گفت: 
قلدوریه��ای وزارت ارتباطات باعث اس��تعفای معاون 

فضای مجازی دادستانی شد.
نصر اهلل پژمانفر نماینده مش��هد و کالت در مجلس 
ش��ورای اس��المی  در گفت وگو با بولتن نی��وز گفت: با 
آقای جاوید نیا صحبت کردم. با توجه به قلدری ها و بی 
منطقی هایی که از سوی وزارت ارتباطات می شود و از 
طرف دیگر اختیارات معاونت فضای مجازی دادستانی 

کم است، کار را به اینجا رسانده است.
وی با بیان ضرورت اقدامات ج��دی مجلس یازدهم 
برای سروس��امان دادن به فضای مجازی گفت: مجلس 
یازدهم باید دغدغه ه��ای مقام معظم رهبری در فضای 
مج��ازی را مورد عنایت ق��رار دهد و بای��د هدفمند در 
این زمینه ورود کن��د و فضای مجازی را سروس��امان 
دهد. منتخ��ب مش��هد و کالت در مجل��س یازدهم با 
تاکید بر اینک��ه برای سروس��امان دادن فضای مجازی 
و اپلیکیش��ن ها طرحی آماده جهت تصویب در مجلس 
یازدهم دارد، افزود: این طرح ب��ه دلیل فضای حاکم بر 

مجلس دهم، در این مجلس مطرح نشد اما امیدواریم در 
همان روزهای آغاز بکار مجلس یازدهم این طرح مطرح 
و مصوب ش��ود. پژمانفر با بیان اینک��ه این طرح تخت 
عنوان ساماندهی پیام رسان های فضای مجلس مطرح 
خواهد ش��د، تاکید کرد: طرح آماده و مقدمات آن هم 
فراهم شده است و احتماال با کمی  تغییرات در مجلس 

آینده مطرح می شود.
وی با بیان اینکه فضای مجازی یک واقعیت است که 
متاس��فانه خیلی تالش کردند تا این واقعیت را نبینند، 
تصریح کرد: خیلی تالش کردند فرصت های خوبی که 
می تواند در فضای مجازی به جهت اش��تغال و مسائل 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داش��ته باش��د، به این 
موضوع توجه نکنند و به مس��ایل س��رگرمی  و مسایل 
این چنینی بپردازند. نائب رییس کمیس��یون فرهنگی 
مجلس گفت: سودهای هنگفتی که برخی افراد حقیقی 
و حقوقی در این موضوع داشتند، کار را به اینجا رساندند 

که شرایط سختی در جامعه ایجاد شد.
حجت االسالم پژمانفر افزود: ما باید به فضای مجازی 
نگاه ویژه داشته باشیم و فرصت هایی که دنیا در ارتباط با 
این موضوع داشته ما هم از این فرصت ها نهایت استفاده 
را داشته باشیم و و توانمندیهای خودمان را در این فضا 

مورد استفاده قرار دهیم.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: اپراتورهای تلفن همراه 
در آغاز شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن آموزش به دانشجویان، 
وعده هایی برای واگذاری اینترنت رایگان دادند که تا امروز عملی 

نشده است.
ایرنا - سعید حبییا درباره اقدامات انجام شده برای واگذاری 
اینترنت رایگان به دانشجویان، گفت: وزارت علوم با تعاملی که با 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دارد، به صورت جدی در تالش 

برای واگذاری اینترنت رایگان به دانشجویان و استادان است.
وی گفت: البته قرار بود اپراتورها برای واگذاری اینترنت رایگان با 
دانشگاه ها همکاری کنند، ولی وعده های داده شده به خوبی عمل 
نشد. در حالی که در این برهه از زمان که مجموعه دانشگاهی از 
دانشجو گرفته تا اساتید، کارکنان و مسووالن برای افزایش کیفیت 
آموزش مجازی تالش می کنند، نیاز است اپراتورها نیز برای محقق 

شدن این هدف با دانشگاه ها همکاری کنند.
معاون دانشجویی دانش��گاه تهران با بیان اینکه احتمال دارد 
ویروس کرونا برای همیشه جزیی از زندگی ما شود، اظهار داشت: 
برای همین باید رفتار و نوع برخوردها درباره ویروس تغییر کند؛ 
سازماندهی شود و  اینترنت رایگان برای دانشجویان در شهرهای 
کم برخوردار فراهم ش��ود. حبیبا ادامه داد: در صورتی که امکان 
واگذاری اینترنت برای دانش��جویان کم برخوردار فراهم نیست، 
می توان با پرداخت وام برای تهیه سخت افزارهایی مانند گوشی 
هوشمند و لپ تاپ از این تعداد دانشجوی کم برخوردار حمایت 
کرد. معاون دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص کیفیت آموزش 
مجازی که تاکنون ارایه شده است، گفت: دانشگاه های کشور از 
جمله دانشگاه تهران برای نخستین بار است که این حجم از آموزش 
مجازی را اجرایی می کنند. وی افزود: اما معتقدم و این مطلب را 
به دانشجویان خود نیز گفتم که شرایطی در کشور و جهان بوجود 
آمده که  همه دانشگاه ها مجبور به ارایه آموزشی مجازی شدند و 
شاید این نحو آموزش برای ماه ها و سال های آینده نیز ادامه یابد. 

پس نیاز است همه خود را برای این تغییر آماده کنند.
حبیبا با بیان اینکه  آموزش الکترونیک نشان داد باید تغییراتی 

در زیرساخت های آموزش مجازی کشور داده شود، گفت: این نوع 
آموزش سبب شد همه دانشگاه از این پس به دنبال ارتقیء سرعت 
اینترنت و زیرس��اخت های آموزش الکترونیک خود و دانشگاه 
باشند. البته ایرادهایی به آموزش مجازی وارد است ولی نباید رشد 
علمی و آموزشی کشور متوقف شود. استاد حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران ادامه داد: همانطور که برای ادامه زندگی نمی توان 
تغذیه را کنار گذاشت، تحصیل علم نیز با وجود بیماری به نام کرونا 
نباید متوقف شود و این روند با برطرف کردن مشکالت روز به روز 

بهتر می شود.
نارضایتی از آموزش مجازی بی انصافی است

وی با بیان اینکه طبق آمار فقط ٢ درصد جمعیت دانشجویی 
کشور از آموزش مجازی رضایت ندارند، افزود: در فضای مجازی 
کمپینی تشکیل شده که عنوان می کند ۵۰ هزار نفر از دانشجویان 
از آموزش مجازی رضایت ندارند. در حال��ی این تعداد در مقابل 
حدود ۴ میلیون جمعیت دانشجویی کشور حدود ٢ درصد است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: البته باید قبول کرد کیفیت 
آموزش الکترونیکی مانند آموزش حضوری نیس��ت؛ زیرا س��رعت 
اینترنت، نحوه ارایه دروس و نوع تعامل بین دانشجو و استاد در این 
دو فضا قابل مقایسه نیست. ولی وقتی به زحمات جامعه پزشکی و 
پرستاری نگاه می کنیم که در ماه های گذشته از جان و زمان خود برای 
سالمتی مردم کشور گذشتند و دانشگاه ها نیز تمام انرژی و امکانات 
خود را برای وقفه نیفتادن در آموزش به دانش��جویان به کار بردند، 
 نارضایتی بی انصافی است. حبیبا با بیان اینکه آموزش مجازی کار را 
برای اساتید هم سخت کرده است، گفت: پیش از این استاد در کالسی 
حضوری درس خود را ارایه می داد و تعامل بین او و دانشجویان سبب 
کسب انرژی متقابل می شد. اما با آموزش مجازی این فضای تعاملی 
از هر دو طیف سلب شده است. وی با تاکید بر اینکه دانشگاه تهران 
به رغم تحت پوشش قرار دادن حدود ۵۰ هزار دانشجو، از امکانات 
سخت افزاری مناسبی برخوردار است، افزود: مدیریت آموزشی این 
تعداد دانشجو به صورت مجازی هرچند سخت است، ولی دانشگاه 
تهران توانس��ته تا امروز در آموزش الکترونیک موفق عمل کند. 

استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همه 
ارکان دولت، وزارتخانه ها و مسووالن دانشگاه ها در تالش هستند 
حرکت علمی کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف نشود و باید 

هر عضوی در این راه نیز وظیفه خود را به بهترین شکلی ایفا کند.
ابهام دانشجویان در نحوه محاسبه مصرف اینترنت

در همین رابط��ه رییس کارگ��روه تخصصی آم��وزش عالی 
الکترونیکی وزارت عتف دانش��گاه ها گفت: لیست یک سری از 
دانشگاه ها را به وزارت ارتباطات داده ایم که نسبت به رایگان بودن 

اینترنت آنها برای آموزش مجازی اقدام شود.
علی اکبر صفوی ریی��س کارگروه تخصصی آم��وزش عالی 
الکترونیکی وزارت علوم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره رایگان 
شدن اینترنت در دانشگاه ها برای آموزش مجازی اظهار داشت: 
پیش تر از طریق س��ایت وزارت علوم توضیح دادیم که اینترنت 
رایگان برای همه کس��انی که به س��ایت دوره های الکترونیکی 
دانشگاه ها وصل ش��وند، محقق خواهد شد و  آقای جهرمی  وزیر 
ارتباطات وعده دادند که این مس��اله را پیگیری خواهند کرد و با 

اپراتورها جلسات متعددی گذاشتند تا این مساله عملیاتی شود. 
وی در ادامه بیان کرد: یک طرف این کار، مذاکره کردن با اپراتورها 
بود و یک طرف دیگر ارایه آدرس دقیق س��رورهایی است که از آن 
برای آموزش مجازی استفاده می کنند. درخواست دریافت لیست از 
دانشگاه ها انجام شده است و آنها باید اطالعات فنی و IP هایشان را 
ارایه بدهند. لیست سرورها از دانشگاه ها جمع آوری شد و آمار آنها 
دو مرتبه یعنی یکبار قبل از عید یک بار هم  پس از عید حدود ششم 
فرودین جمع آوری و از سوی وزارت ارتباطات  به اپراتورها اعالم شد، 

زیرا لیست سرور دانشگاه ها به تدریج جمع آوری و کامل می شود.
رییس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف 
ادامه داد: وزیر ارتباطات در دو مرحله به اپراتورها ابالغ کرد و طی 
آن کسانی که در لیست اول و دوم بودند، طبق گزارش اپراتورها، 
اینترنت شان رایگان شده است؛ یعنی هر دانشجویی که بخواهد به 
IP آدرس آموزش مجازی دانشگاه وصل شود باید اینترنت برای 
آن رایگان باشد. اکثر اپراتورها تا االن گفته اند که این کار را اجرایی 

کردند.  صفوی گفت: لیست آخر که فروردین ماه تکمیل شده دو 
روز قبل به وزارت ارتباطات فرستاده شد و آنها هم تا االن یا همه را 

فرستادند یا حداکثر تا چند روز آینده برای اپراتورها می فرستند.
وی در پاسخ به این سوال که دانشجویان چطور باید بدانند که 
اینترنت شان رایگان محاسبه می شود؟ گفت: در این بخش کمی  
مشکل داریم؛ ما می دانیم که خیلی از اپراتورها این کار را کرده اند، 
اما نوع محاسبه آن که به شکل لحظه ای، هفتگی یا ماهانه است 
را تاکنون برای ما ش��فاف نکرده اند، لذا افراد و  دانشگاه ها در این 
زمینه هنوز ابهام دارند. رییس کارگروه تخصصی آموزش عالی 
الکترونیکی وزارت علوم توضیح داد: ما می دانیم تعدادی از اپراتورها 
این را برای IPهایی که قبال به دست شان رسیده اجرا کردند، اما 
گله های دانشجویان این است که نمی دانند، وقتی به سایت ها وصل 
شدند، اینترنت شان رایگان محاسبه می شود بهتر است؛ اپراتورها 
شفاف به دانشجویان و دانشگاه ها بگویند که اینترنت آنها چطور 

محاسبه می شود، زیرا هنوز در این خصوص ابهام داریم. 
صفوی افزود: برخی اپراتورها مثل ایرانسل، همراه اول و آسیاتک 
اعالم کردند که رایگان بودن اینترنت برای استفاده از آموزش های 
الکترونیکی را اعمال کردند. در این اقدام نیز کاری به منطقه محروم 
یا غیرمحروم ندارند و همه ip های قبلی دریافتی را در برمی گیرد.

صفوی خاطر نشان کرد: ما هر سایتی که دانشگاه ها آدرس آن 
را ارایه کردند، به اپراتورها معرفی نکردیم بلکه فقط سایت هایی 
را معرفی کردیم که مربوط به محت��وا و کالس های الکترونیکی 
هستند. برای این که به اپراتورها فشار زیادی نیاید و از سوی دیگر 
وعده ای که گفته شده تنها مربوط به کالس های الکترونیکی بوده 
است.رییس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت 
علوم در پایان اظهار داشت: دانشگاه ها اگر سوالی در این زمینه دارند 
باید با اپراتورهایشان تماس گرفته و از آنها راهنمایی بگیرند تا بدانند 
اینترنت آنها چطور رایگان محاسبه می شود تا خیال دانشجویان 
راحت می شود. به احتمال زیاد برای آنهایی که قبال اطالعاتشان را 
دادند اینترنت رایگان اعمال شده است. ضمن اینکه لیست جدید 

هم احتماال در ظرف چند روز بعد ابالغ شود.

ابهام دانشجویان در نحوه محاسبه مصرف اینترنت
وعده اینترنت رایگان دانشگاه ها عملی نشد

س��رهنگ کاظمی  گفت: بهتر است اینترنتی س��فارش دهید، اما نقدی 
پرداخت کنید.

میزان - شاید برای ش��ما هم اتفاق افتاده باشد که پس از ثبت آگهی در 
برخی نرم افزار های خرید و فروش ایرانی، پیامکی مبنی بر پرداخت هزینه 

برای انتشار آگهی دریافت کرده باشید.
اما به نظر می رسد پیامک ها کالهبرداری بوده و متعلق به این نرم افزار های 

خرید و فروش نیستند.
س��رهنگ تورج کاظمی  رییس پلیس فتا پایتخت گفت: کالهبرداران از 
هر راهی به دنبال کسب منافع خود هستند و متاسفانه عدم شناخت کافی 

شهروندان از فضای مجازی کار این مجرمان را راحت تر می کند.
وی افزود: کالهبرداران با وعده های مختلف مانند ش��ارژ موبایل ارزان تر 
یا تخفیف بیشتر، سایت یا درگاه های جعلی س��اخته و پس از اینکه مردم 
اطالعات حس��اب بانکی خود را در ای��ن درگاه ها وارد می کنن��د؛ اقدام به 

کالهبرداری می کنند.

سرهنگ کاظمی  اظهار کرد: وارد شدن به درگاه های غیرمجاز و یا استفاده 
از سایت های جعلی جزء مواردی اس��ت که باید مورد توجه شهروندان قرار 
گیرد. رییس پلیس فتا پایتخت گفت: ممکن است در این کالهبرداری ها از 
اسامی شرکت ها و نرم افزار ها مختلف استفاده شود، اما شهروندان باید پیش 

از هرگونه اقدامی، از صحت این پیامک ها مطلع شوند.
وی در پاسخ به این سوال که این نرم افزار ها در این رابطه وظیفه ای ندارند 
گفت: مسئولیت این کالهبرداری ها با این نرم افزار ها نیست و تاکنون در این 

رابطه شاکی خصوصی در پایتخت نداشتیم.
س��رهنگ کاظمی  درباره پرداخت بیعانه توسط متشریان و عدم دریافت 
کاال در موعد مقرر در نرم افزار ه��ای خرید اینترنتی گفت: اگر طرف مقابل، 
به تعهد خود وفادار نماند، ش��ما می توانید ش��کایت ک��رده و پرونده خود 
را به جریان بیاندازید. وی درباره مس��ئولین این س��ایت ها درباره اینگونه 
کالهبرداری ها اظهار کرد: اگر مش��تری به حساب این نرم افزار ها مبلغی را 
واریز کرده باشد، می تواند از سایت شکایت کند، اما اگر به حساب شخصی 

آگهی دهنده واریز کرده باشد، مسئولیتی برای سایت ها ندارد.
رییس پلیس فتا پایتخت افزود: بهتر اس��ت ش��هروندان سفارش خود را 
اینترنتی ثبت کنند، اما مبلغ آن را هنگام دریاف��ت کاال و به صورت نقدی 
پرداخت کنند. س��رهنگ کاظمی  با اش��اره به س��ایت های خرید و فروش 
اینترنتی گفت: متاسفانه در این سایت ها، تنها شماره تلفن و نام افراد ذخیره 

می شود که این اطالعات برای یافتن مجرمان کافی نیست.
وی افزود: ما پیشنهاد کردیم نوعی احراز هویت قوی تر در این نرم افزار ها 
و س��ایت ها اعمال ش��ود تا در صورت ارتکاب اعمال مجرمان��ه، افراد قابل 

پیگیری باشند.
رییس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: این س��ایت ها بای��د کاربران خود را 

شناسایی کرده و مطمئن باشند چه کسی در سایت آن ها ثبت نام کنند.
س��رهنگ تورج کاظمی  رییس پلیس فتا پایتخت امروز پس از سی سال 
خدمت در نیروی انتظامی  بازنشسته شد و جاگزین ایشان به زودی معرفی 

می شود.

رییس پلیس فتا تهران:  پول خریدهای اینترنتی را نقدی پرداخت کنید
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