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اعتراضات گسترده 
به اختالل های سامانه امتا

خریداران خ��ودرو از دیروز مدام درگیر ثبت نام هس��تند و هر 
بار در یکی از بخش های سایت مش��کل پیدا کرده و نتوانسته اند 

خرید کنند.
تسنیم - طرح فروش فوری 11 محصول ایران خودرو و سایپا 
از روز 4 خردادماه به مدت 10 روز تا 14 خرداد ماه آغاز شده است. 
در این طرح فروش که به صورت قرعه کش��ی و شبانه روزی اجرا 
می شود شروط مختلفی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شد 
که تا دست دالالن و واسطه گران کوتاه و خودرو در نهایت به مصرف 

کننده واقعی برسد.
متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت های خودروسازی پیش 
ثبت نام اولیه را انجام داده و از طریق این سایت برای احراز هویت 
به سامانه “امتا” ورود کرده و مراحل الزم را انجام می دهند. پس از 
این مرحله دوباره به سایت خودروسازی مراجعه کرده و با معرفی 

حساب، برای خرید خودرو اعالم آمادگی می کنند.
مابقی فرآیند ثبت نام به روز چهارش��نبه موکول می شود که 
متقاضیان خرید خودرو در آن باید 50 درصد هزینه خرید خودرو 
را در دست داشته باشند؛ هزینه ثبت نام در ایران خودرو در حساب 
شخص متقاضی بلوکه اما در خودروسازی سایپا هزینه پیش ثبت 
نام در حساب واسطی بین خودروساز و متقاضی ضبط می شود. هیچ 
تفاوتی بین کسانی که در ساعات اولیه وارد سایت شدند و کسانی 
در آخرین لحظه اقدام به واریز و انتخاب خودرو کنند وجود نداشته 

و همگی شانس یکسانی در قرعه کشی ها دارند.
این طرح از روز چهارشنبه آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه 
خواهد داشت. با پایان مهلت یک هفته ای و ثبت نام همه متقاضیان، 
با استفاده از سازوکار قرعه کشی در حضور نهاد های نظارتی، ثبت 
نام کنندگان نهایی مشخص خواهند شد. طبق تصمیمات اتخاذ 
شده، پس از گذشت 72 ساعت از اتمام دوره زمانی ثبت نام، فهرست 
اسامی انتخاب شدگان از س��ایت ایران خودرو و همچنین ارسال 

پیامک به مشتریان اطالع رسانی خواهد شد.
مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند بود تا در مدت 48 ساعت 
اقدام به تکمیل وجه از طریق سایت فروش اینترنتی محصوالت 
ایران خودرو کنند. وج��وه متقاضیانی که جزو ثبت نام کنندگان 
نهایی نیس��تند نیز در مدت هفت روز عودت خواهد شد. تحویل 
خودرو نیز تا حداکثر سه ماه از زمان تکمیل وجه انجام خواهد شد.

در حال حاضر دو روز از اجرای این طرح می گذرد و مردم با مهیا 
کردن 7 خوان شرایط خرید خودرو اقدام به ثبت نام کرده اند اما 
همانند دوره های گذشته همچنان متقاضیان در ثبت نام با ایرادات 
سایت روبه رو شده اند که همین سرگردانی آنها را بیشتر کرده است.

خریداران خودرو از دیروز مدام درگیر ثبت نام هستند و هر بار 
در یکی از بخش های سایت مشکل پیدا کرده و نتوانسته اند خرید 
کنند. البته این موضوع تا حدودی همه گیر بوده و برخی در بخش 
بانک دیگری در انتخاب خودرو و افراد دیگر در بخش احراز هویت 
با اخطار سایت مواجهه هستند که این موضوعات آنها را در خرید 

خودرو سرگردان و حتی نا امید کرده است.
خودروسازان هم در پاسخ به این ایرادات حجم باالی مراجعه 
کننده را عنوان و معتقدند ثبت نام 24 ساعته است و مردم نباید 

نگران ثبت نام خودرو باشند.

اولتیماتوم پلیس فتا 
به ناشران کلیپ های جنجالی

چند روز پیش بود که انتش��ار یک ویدیو از جوان��ی که در آن 
اظهارات وقیحانه ای را در م��ورد ازدواج و صیغه با کودکان مطرح 
کرده بود، موجب رنجش افکار عمومی  شد و واکنش های زیادی را 
هم درپی داشت؛ پس از آن پلیس فتا از دستگیری این فرد خبر داد 
و اکنون نیز معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا جزئیات دستگیری 
سازنده این کلیپ را تشریح کرده و به افرادی که بخواهند با ساخت 
و انتشار ویدیوهایی موجب تشویش اذهان عمومی شوند هشدار 

داده است.
ایسنا - سرهنگ رامین پاش��ایی به پرونده جوانی که در یک 
ویدیو کوتاه از ازدواج دختران 9 س��اله دفاع کرده بود، پرداخت و 
گفت: در این مورد نیز به محض مشاهده ویدیو در فضای مجازی، 
تیمی از ماموران پلیس فتا برای شناسایی این فرد وارد عمل شده و 
به سرنخ هایی هم از محل حضور جوانی که اقدام به ساخت و انتشار 
ویدیو کرده بود، دست پیدا کردند. همچنین در جریان آن متوجه 
شدند که این فرد سابق بر این نیز مطالب توهین آمیز دیگری هم 
در فضای اینستاگرامش منتشر کرده بود. اما پس از آن متاسفانه 
در ناهماهنگی که در خارج از مجموعه پلیس رخ داد، خبر صدور 
نیابت قضایی برای دستگیری این فرد رسانه ای شد و متهم نیز به 
محض اطالع از آن پا به فرار گذاشت که همین امر عملیات پلیس را 

کمی پیچیده تر و زمان بر کرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا افزود: در نهایت ماموران با هماهنگی 
دستگاه قضایی و اخذ مجوزهای الزم مخفیگاه جدید این جوان را 
شناسایی کرده و او را در عملیاتی پلیسی دستگیر و به مقر انتظامی  
منتقل کردند. این جوان که حدود 30 س��ال س��ن داشت تحت 
بازجویی قرار گرفته و در جریان آن به جرم خود اعتراف کرد. او در 
بازجویی های اولیه ادعا کرد که این کار را برای جلب توجه و افزایش 
دنبال کننده در فضای مجازی انجام داده، اما تحقیقات تکمیلی در 

مورد صحت ادعاهای وی ادامه دارد.
پاشایی در مورد اینکه آیا این فرد، با کودکی نیز ازدواج کرده یا 
خیر، گفت: تحقیقات تاکنون نشان داده که متهم صرفا ادعایی را 
در این خصوص مطرح کرده و خودش مرتکب چنین اقدامی  نشده 
است. البته در این مورد نیز با دستور قضایی تحقیقات تکمیلی انجام 
خواهد شد. وی با بیان اینکه اقدام این فرد افکار عمومی  را جریحه دار 
کرده است، گفت: قطعا پلیس فتا اجازه نخواهد داد تا افراد سودجو، 
مغرض یا فرصت طلب با ساخت و انتشار چنین ویدیوهایی موجب 
جریحه دار شدن افکار عمومی شوند. در همین راستا نیز تعامل خوبی 
میان پلیس فتا، سازمان بهزیستی، سازمان محیط زیست و ... وجود 
دارد و با افرادی که تحت هر عنوان و ش��کلی بخواهند کلیپ ها و 
ویدیوهایی را بسازند که منجر به جریحه دار شدن افکار عمومی شود، 

برخورد جدی خواهد شد.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با هشدار به این افراد گفت: بعضا 
دیده شده که کلیپ هایی نظیر همین ویدیو که سازنده اش دستگیر 
شد یا ویدیوهایی با موضوع کودک آزاری، دیگر آزاری، نزاع، حیوان 
آزاری و ... و به بطورکلی ویدیوهای ناراحت کننده و تشویش کننده 
اذهان عمومی س��اخته و برای جذب دنبال کنن��ده و .. در فضای 
مجازی منتشر می شود که در این خصوص هشدار جدی می دهیم 

که با عامالن این اقدامات قاطعانه برخورد خواهد شد.
پاشایی افزود: در گذشته هم مواردی بود که حتی فرد مرتکب 
اقدام مجرمانه ای در فضای مجازی شده و پس از بازگشت به کشور 
دستگیر شده است. از مردم هم می خواهیم که در صورت مشاهده 
هرگونه محتواهای آزاردهنده در فضای مجازی حتما موضوع را به 

پلیس فتا گزارش کنند.

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در جمع معاونان 
ام��ور دول��ت و مجل��س وزارتخانه ه��ا، س��ازمان ها و 
دستگاه های دولتی تاکید کرد که ظرفیت هسته شبکه 
ملی اطالعات در این دول��ت از ۶80 گیگابیت بر ثانیه 

به 18 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده است.
 وزارت ارتباط�ات - جلس��ه دوره ای ش��ورای 
معاونان امور دولت و مجلس وزارتخانه ها، س��ازمان ها 
و دستگاه های دولت در آخرین روز کاری مجلس دهم 
و یک روز پیش از آغ��از به کار مجل��س یازدهم، صبح 
امروز به میزبانی وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
در عم��ارت کاله فرنگی و با حض��ور محمدجواد آذری 

جهرمی برگزار شد.
وزیر ارتباط��ات در ابتدای این جلس��ه ب��ا تقدیر از 
تالش های معاون��ان پارلمانی در دوره دوس��اله دولت 

دوازدهم تأکید کرد: معاونان پارلمانی وظیفه مهمی  در 
برقراری ارتباط میان دولت و مجلس دارند و در این دوره 
هم که ما ش��اهد بودیم، انصافاً کارنامه خوبی در تعامل 
بین دولت و مجلس با فعالیت هایی ک��ه این مجموعه 

داشتند رقم خورد.
او در ادامه با بیان آغاز ب��ه کار مجلس یازدهم تأکید 
کرد: معاون��ان پارلمان��ی در تبیین ش��رایط حاکم بر 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و به طورکلی شرایط 
حاکم بر کشور برای نمایندگان جدیدی که در این دوره 
وارد مجلس ش��ده اند می توانند نقش ویژه ای داش��ته 
باشند تا تعامالت خوب و سازنده گذشته در این دوره از 

مجلس نیز تداوم پیدا کند.
پ��س  از آن آذری جهرم��ی  ب��رای اط��الع معاونان 
پارلمانی، گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات در دوره دوساله گذشته و همچنین برنامه های 
پیش روی ای��ن وزارتخانه ب��رای توس��عه ارتباطات و 
گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن در اقتصاد 

کل کشور ارایه داد.
وزیر ارتباط��ات در خاتمه تأکید ک��رد: زمان اندک 
بود و س��خن فراوان و این عالقه مندی وجود داشت تا 
در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه ش��بکه ملی 
اطالعات هم گزارشی ارایه شود چراکه یکی از اقدامات 
بسیار بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم توسعه و تکمیل 
ش��بکه ملی اطالعات بود که انصاف��اً رییس جمهوری 
برای فرمایش مقام معظم رهب��ری در این رابطه وقت 

گذاشتند.
آذری جهرمی افزود: برای درک بهتر این مساله باید 
اش��اره کنم که در این دولت ظرفیت هسته شبکه ملی 

اطالعات از ۶80 گیگابیت بر ثانیه به 18 هزار گیکابیت 
بر ثانیه افزایش پیدا کرده است. انصافاً در حوزه شبکه 
ملی اطالعات اقدامات بزرگی انجام گرفته است و اگر این 
توسعه انجام نمی گرفت در دوره شیوع کرونا، سالمت 
الکترونی��ک، خریدوفروش، بانک��داری الکترونیک و... 

دچار مشکل می شد و کشور زمین گیر می شد.
در پایان س��خنان وزیر ارتباطات، حسینعلی امیری 
معاون امور دول��ت و مجل��س رییس جمهوری ضمن 
تقدیر از گزارش ارایه ش��ده از س��وی وزی��ر ارتباطات 
تأکید کرد: موفقیت های حاصل ش��ده در دوره دوساله 
حضورت��ان در وزارت ارتباطات را به ش��ما و همکاران 
تبریک عرض می کنم و یقیناً ای��ن موفقیت ها حاصل 
نیروی جوانی و تفکرات خالقی است که به این مجموعه 

تزریق شده است.
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24 - شرکت ارتباطات سیار ایران در 2 ماهه منتهی به فروردین 1399 حدود 3312 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که از این مبلغ 1712 میلیارد تومان آن مربوط 
به اردیبهشت ماه است. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت 2 ماهه سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.درآمد اردیبهشت 

از میانگین درآمد 2ماهه بیشتر است.

وزیر ارتباطات:

اگرتوسعهفعلیشبکهملیاطالعاتنبودزمینگیرمیشدیم

دریچه

شنود اطالعات از طریق 
چیپ گذرنامه ها تکذیب شد

چندی پیش کلیپی در فضای مجازی دست به دست می شد 
که در ظاهر نشان می دهد در داخل جلد پاسپورت ها یک چیپ 
کار گذاشته شده و ادعا می ش��ود برای شناسایی اتباع ایرانی 
در سفرها و حتی ش��نود اطالعات موبایل ها به کار می رود. در 
همین رابطه رییس پلیس گذرنامه نیروی انتظامی  اعالم کرد 
ش��نود اطالعات افراد از طریق کار گذاشتن تراشه یا چیپ در 

گذنامه ها شیطنت در فضای مجازی است.
ایرنا - س��رهنگ صادق رضادوس��ت در این زمینه گفت: 
انتشار این موضوع حدود دو سال گذشته مطرح شد و یکی از 
رسانه های مکتوبه به طور کامل به آن پرداخت و شفاف سازی 

الزم صورت گرفت.
وی ادامه داد: ایران جز کشور ایکائو است و همه کشورهای 
عضو آن ملزم شده اند تا تراش��ه ای را در گذرنامه به کار ببرند، 
موضوع چیپ همان تراش��ه اس��ت ک��ه اطالعات ش��خصی 
افراد به نوع��ی در داخل این تراش��ه نصب ش��ده و روی جلد 
گذرنامه مشخص است و هیچ گونه اقدام پنهانی در این زمینه 
وجود ندارد. س��رهنگ رضادوس��ت افزود: همه گذرنامه های 
الکترونیک��ی و بیومتریک یعن��ی هر دو نس��ل گذرنامه ها در 
ایران صادر می شود و آنچه تحت عنوان وجود جی پی اس در 
گذرنامه ها اشاره شده اس��ت، نیاز به ذخیره نیرو و باتری دارد 
و از آن جایی که عمر گذرنامه ها 5 س��اله است چگونه چنین 
چیزی ممکن است که یک چیپ 5 سال باتری در خود ذخیره 
کند؟ بنابراین این فرضیسه مردود است. رییس پلیس گذرنامه 
نیروی انتطامی  اضافه کرد: این تراشه در واقع به منظور ایمن 
سازی پاسپورت ها انجام تعبیه شده است و به همکاران مرزی 
ما کمک می کند تا اطالعات فردی را مورد بررس��ی قرار داده 
تا جعلی صورت نگیرد و با دستگاه پاسپورت خوان در مبادی 
ورودی و خروجی به راحتی بتوان گذرنامه ها را کنترل کرد و 
این امر نشان می دهد که فالن گذرنامه اصیل است یا خیر؟ یا 
این گذرنامه مربوط به دارنده آن است یا خیر؟ این تکنولوژی 

سبب می شود تا گذرنامه از دسترس غیر خارج باشد.
رضادوس��ت در این ارتباط که گفته می ش��ود از طریق این 
تراشه، صاحبان گذرنامه شنود می شوند، گفت: این تراشه ها 
اصال چنین عملکردی ندارند چرا ک��ه  از نظر علمی  و فناوری 
چنین تکنولوژی وجود ندارد، انتش��ار این مس��اله در فضای 
مجازی از سوی افراد غیر مطلع و ناآگاه دنبال می شود و در واقع 
می توان، گفت،  شیطنت فضای مجازی است در حالی که این 
مساله دو سال پیش نیز مطرح شد و شفاف سازی الزم در این 

زمینه صورت گرفت.
به گفت��ه وی این تکنول��وژی در واقع به معنای هوش��مند 
سازی پلیس و در راستای توسعه فناوری است و برای ایمنی 
گذرنامه ها انجام می شود براین اساس باید نسبت به نصب این 

تراشه در گذرنامه افتخار کنیم.  
ایکائو یا ICAO در تاریخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظیم 
و امضا پیمان حمل و نقل هوایی مرس��وم به پیمان ش��یکاگو 
تشکیل گردید. اماموجودیت آن به طور رسمی در سال 1947 
اتفاق افتاد و اولین جلسه آن در ۶ می 1947تشکیل شد و در 
28 می اعضاء ش��ورا انتخاب ش��دند. دولت ایران نیز در سال 
1327هجری شمسی رس��ماً به پیمان ش��یکاگو و در نتیجه 

به ایکائو پیوست. 

آثار مثبت توقف درج قیمت خودرو
 در سایت های اینترنتی

س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس 
دهم می گوید هرچند عده ای فضای مجازی را دارای ظرفیتی 
مناس��ب برای خرید و فروش خودرو می دانند ام��ا باید برای 
استفاده از این پتانسیل در وهله نخس��ت باید زمینه قانونی و 

شروط الزم را مشخص کرد.
خانه ملت - رحیم زارع درباره نقش سایت های اینترنتی 
در آشفتگی بازار خودرو، مسکن و ارز، گفت: اگرچه متناسب 
نبودن تعادل عرضه و تقاضا موجب برهم خوردن بازار شده و 
سوداگران با احتکار خودرو، مسکن و ارز بازار را به دست گرفته 
و قیمت را تعیین می کنن��د، اما نمی توان نقش س��ایت های 
اینترنتی را نیز در گرانی روزهای اخیر نادیده گرفت که کاهش 

قیمت خودرو در هفته گذشته گواه این ادعا است.
نماینده مردم آباده در مجلس دهم افزود: با شیوع ویروس 
کرونا انتظ��ار می رفت تقاضا برای خرید خ��ودرو و ارز کاهش 
یافته در نتیجه قیمت ها نزولی ش��ود اما با فعالیت دالالن در 
فضای مجازی نه تنها این امر محق نشد بلکه خودرویی مانند 
پژو 20۶ به بیش از 150میلیون و دالر به 17هزاز تومان رسید.

وی اظهار ک��رد: ورود دس��تگاه های نظارتی موجب ش��د 
زمینه کمی  سوءاس��تفاده س��وداگران از بین رفته و قیمت ها 

کاهشی شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم 
اضافه کرد: هرچند عده ای فضای مج��ازی را دارای ظرفیتی 
مناسب برای خرید و فروش خودرو و مسکن می دانند اما باید 
برای استفاده از این پتانسیل در وهله نخست زمینه قانونی و 
ش��روط الزم را مش��خص کرد تا این فضا به دست سوداگران 

نیافتد تا قیمت سازی انجام دهند.
در همین رابطه عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
نیز با بیان اینکه وزارت ارتباطات فض��ای مجازی را رها کرده 
و امکان هرگونه معامله تجاری در آن فراهم اس��ت، گفت: این 
فضا باعث شده سوداگران تعیین کننده نرخ خودرو، ارز، سکه 

و مسکن باشند.
ابوالفض��ل ابوتراب��ی ب��ا انتق��اد از افزای��ش سرس��ام آور 
نرخ ارز، خودرو و مس��کن در ب��ازار گفت: مقص��ر اصلی این 
افسارگس��یختگی فضای مجازی اس��ت که متول��ی آن وزیر 

ارتباطات بوده و تقریبا آن را رها کرده است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی  بر همین 
اس��اس گفت: امروز ش��اهد فعالیت های کانال ه��ا و صفحات 
مختلف مجازی هستیم که اقدام به خرید و فروش سکه، ارز، 

خودرو و مسکن می کنند اما از هیچ قانونی تبعیت ندارند.
وی افزود: مدتی قبل که برخوردهای س��ختی از سوی قوه 
قضاییه با فضای مجازی صورت گرفته بود، فضا تعدیل شد اما 
نمی توان همیشه منتظر ورود قوه قضاییه بود بلکه باید بستر 
فضای مجازی برای اینگونه فعالیت ها اصالح شود و راه حل آن 

نیز شبکه ملی اطالعات است.
ابوترابی در ادامه اظهار داشت: متأس��فانه فعالیت غیرقابل 
نظارت در شبکه های مجازی باعث ش��ده قیمت گذاری ارز و 
خودرو به جای دولت و ش��ورای رقابت در دس��ت سوداگرانی 
باشد که به خوبی نحوه استفاده از فضای مجازی برای رسیدن 

به اهداف اقتصادی خود را یاد گرفته اند. 

گالیه های دانشگاهیان از محقق نشدن یک وعده

ترم تمام شد، اینترنت رایگان نشد

گالیه

حدود 3 ماه از آموزش مجازی در دانشگاه ها گذشت اما بررسی ها نشان می دهد که 
علی رغم تاکید وزیر ارتباطات و پیگیری های وزارت علوم، اینترنت سامانه های مجازی در 

برخی دانشگاه ها رایگان نشده است.
مهر - در حالی به پایان نیم سال دوم تحصیلی 98-99 دانشگاه ها نزدیک می شویم که 
رایگان سازی اینترنت آموزش مجازی در دانشگاه ها، همچنان خبرساز است و اپراتورها 
علی رغم دستور وزیر ارتباطات، اقدامی  اساسی در این خصوص نکرده اند؛ به طوری که با 
گذشت حدود 3 ماه، با اینکه وزیر ارتباطات بتازگی خبر از تمدید ارایه اینترنت رایگان به 
مدت یک ماه دیگر داده، اما بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد که اینترنت آموزش 
مجازی در برخی دانشگاه ها حتی از ابتدا رایگان نبوده که حاال بخواهد رایگان شدن آن 

تمدید شود!
مسووالن آموزش الکترونیک برخی دانشگاه ها می گویند اینترنت کالس های مجازی 
در این نیم سال رایگان نشده و برخی دیگر نیز اذعان دارند فقط یک یا دو اپراتور )آن هم 

شرکت های خصوصی و نه اپراتورهایی با مشترکان زیاد(، این امر را محقق کرده اند.
 اینترنت سامانه های مجازی رایگان نشد

رییس مرکز فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی اصفهان می گوید علی رغم اینکه آدرس 
7 سرور دانشگاه را به وزارت علوم ارایه و این وزارتخانه نیز آدرس ها را به وزارت ارتباطات 
اعالم کرده، اما تنها یک شرکت خصوصی؛ آن هم به صورت محدود، یکی از سرورهای 

این دانشگاه را رایگان کرده است.
فانیان معتقد است این موضوع در حال حاضر یک معضل بزرگ در مسیر آموزش 
مجازی در دانشگاه صنعتی اصفهان محسوب می شود و متاسفانه اقدام درخوری برای 

عملیاتی کردن وعده های داده شده، از سوی وزارت ارتباطات، صورت نمی گیرد.
او افزود: مطلع هستیم که همکاران ما در وزارت علوم، مرتباً با وزارت ارتباطات در تماس 

هستند، اما متاسفانه پیشرفتی حاصل نمی شود.
 هیچیک از اپراتورها اینترنت را رایگان نکرد

دانشگاه خواجه نصیر هم یکی دیگر از دانشگاه هایی است که از رایگان سازی ترافیک 
اینترنت های آموزش مجازی، بی نصیب مانده است. مدیر مرکز آموزش های الکترونیک 

این دانش��گاه در این رابطه توضیح می دهد و می گوید: تقریباً از 12 تا 28 اس��فند 98 
مکاتبات زیادی از س��وی وزارت علوم با وزارت ارتباطات در خصوص رایگان س��ازی 
اینترنت سامانه های مجازی دانشگاه ها صورت گرفت. ما آدرس 5 سرور را به وزارت علوم 
اعالم کردیم، اما تاکنون هیچکدام از سرورهایمان رایگان نشده است. این در حالیست 

که دانشگاه ما جزو لیست اولی بود که وزارت علوم آن را به وزارت ارتباطات تحویل داد.
او ادامه داد: یکی از اپراتورها در این بازه زمانی اعالم کرد که 50 درصد تخفیف اعمال 
می کند؛ ولی در مجموع تا ام��روز عماًل هیچیک از اپراتوره��ا، ترافیک اینترنت برای 
سامانه های آموزشی را رایگان نکرده اند. حتی با وجود اینکه وزارت ارتباطات به سازمان 
تنظیم مقررات نامه زد که به خط های )ADSL( نیز خدمات رایگان ارایه دهند، اما هیچ 
اقدامی  صورت نگرفت؛ البته یکی از اپراتورهای خانگی اعالم کرد لیستی داریم و بر اساس 
آن ترافیک دانشگاه ها را رایگان کرده ایم، اما برای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی این 

اقدام عملیاتی نشده است.
 برخی ها در مناطق محروم اینترنت ندارند

مدیر مرکز آموزش های الکترونیک دانش��گاه خواجه نصیر ب��ا بیان این مطلب که 
اساتید و دانشجویان از این وضعیت ناراضی هستند، افزود: به غیر از بحث رایگان سازی 
ترافیک، بیشترین مشکلی که دانشجویان و اساتید با کالس های آنالین داشتند، قطع 
و وصلی های مکرر بود. از طرفی تعدادی از دانشجویان ما در مناطق محروم بودند و در 
آنجا اینترنت وجود نداشت و دانشجو باید خود را به نقطه ای می رساند و از نسخه های 

آفالین، بهره مند می شد.
 بی اطالعی اپراتورها از رایگان سازی اینترنت

چند روز گذشته نیز محمد حسین ساعی، رییس دانشگاه سوره در واکنش به توییت 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر تمدید یک ماه 
دیگر استفاده »رایگان« دانشگاه ها، حوزه های علمیه، اساتید و دانشجویان از ساما نه های 
آموزش مجازی، با انتشار رشته توییت هایی، خطاب به آذری جهرمی گفت: جناب وزیر، 
به ِجّد می توان گفت که میلیون ها دانشجو، طلبه و استاد مخاطب این توییت شما هستند 
و می توانند درباره آن قضاوت کنند، اما واقعاً خوب نیست مساله ای این چنین که دو وزیر 

و چند معاون وزیر به صراحت درباره آن در رسانه های رسمی  صحبت کرده اند، بعد از 
1 ماه چنین معطل بماند.

 آقای وزیر پیگیر وعده ها باشید
وی افزود: جناب وزیر، بهتر است خودتان هم با اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت تماس 
بگیرید و ببینید که آیا وعده ارایه اینترنت »رایگان« برای سامانه های آموزش مجازی، 

اجرایی شده است یا خیر؟ مطمئن باشید که همگی ابراز بی اطالعی می کنند.
رییس دانشگاه س��وره با ارایه نمونه هایی از تماس با برخی اپراتورها که از 
رایگان شدن اینترنت سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ها اظهار بی اطالعی 
می کردند، افزود: دوستانی هم که این توییت را می بینند، با بقیه اپراتورهایی که 
دسترسی دارند، تماس بگیرند و از آنها درباره »رایگان« شدن ترافیک سامانه های 

آموزشی دانشگاه خود بپرسند.
رییس دانشگاه سوره خطاب به وزیر ارتباطات اعالم کرد: پیشنهاد می کنم مساله ای با 
این سطح از فراگیری و اهمیت را شخصاً تا حصول نتیجه مطلوب، پیگیری کنید، امیدوارم 

در پیگیری امور مسلمین و حق الناس موفق و سربلند باشید.
مسوول فناوری اطالعات دانشگاه آزاد نیز در گفتگویی که به تازگی با خبرنگار مهر 
داشت، اعالم کرد که فقط 3 اپراتور، سامانه های مجازی این دانشگاه را رایگان کرده اند؛ 
جای سوال دارد که چرا از میان تعداد زیادی از اپراتورها، تنها 3 اپراتور این اقدام را اجرایی 

کرده است؟
 دانشگاه زنجان کمک هزینه خرید اینترنت داد

در دانش��گاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان نیز اینترنت سامانه های مجازی 
دانشگاه هنوز رایگان نش��ده؛ به طوری که رییس این دانش��گاه می گوید برای اینکه 
آموزش مجازی در دانش��گاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ب��ه کار خود ادامه 
ده��د و تعلل��ی در کار رخ ندهد، خودش��ان از درآم��د اختصاصی دانش��گاه، کمک 
هزینه خرید بس��ته اینترنتی را به دانش��جویان ارای��ه داده اند. به گفت��ه او؛ زمانی که 
 تخفیفات اینترنتی اعمال ش��ود، این هزینه ها به خودی خود برای دانش��گاه جبران

 خواهد شد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با بیان آخرین وضعیت اجرای 
نسخه الکترونکی در کشور، گفت: پیش بینی ما این است که قسمت عمده ای از 

کار نسخه نویسی الکترونیکی تا پایان سال 1399، انجام شود.
ایسنا - محمد جهانگیری افزود: برای اینکه بتوانیم در حوزه فناوری اطالعات، 
اطالعات بیم��اران را به صورت یکنواخ��ت در اختیار داش��ته و از آن به صورت 
هوش��مند اس��تفاده کنیم، نیاز اس��ت که اطالعات بیمار را در تمام مراجعاتش 
ثبت و ضبط کنی��م و آن را بر اس��اس کدهایی که به آن تعل��ق می گیرد با زبان 
بین المللی ُکدینگ جمع بندی کنیم تا پزشکان و سایر کارکنان حوزه بهداشت 
و درمان و سیاستگذاران بتوانند برای اقدامات درمانی، سیاستگذاری و ... از  آن 

استفاده کنند.
 ذینفعان درمان الکترونیک

جهانگیری با بیان اینکه با این اقدام بیماران اولین سود را می برند، ادامه داد: 
چراکه وقتی تمام اطالعات بیماران به صورت ُمَوسع وجود داشته باشد، پزشکان 
بهتر می توانند تصمیم بگیرند که سیر بیماری به چه صورت بوده و بیمار به چه 
درمان هایی بهتر جواب می داده، این درمان ها برای بیمار چه عوارضی داشته و در 
عین حال هزینه هایش چطور کنترل می شود. دومین ذینفع این اقدام پزشکان 
هستند؛ زیرا در کوتاه ترین زمان و با دیدی باز می توانند تصمیم بگیرند. به عنوان 
مثال اگر بیماری به دارویی حساس��یت داشته باشد، در س��وابق او ثبت شده و 
پزشک به سرعت می تواند تصمیمات درستی بگیرد و در عین حال تداخل دارویی 

و عوارض داروها بر روی بیماران را کنترل کند.
وی همچنین گفت: در عین حال با استفاده از فناوری های اطالعات در حوزه 
درمانی، بیمه ها و دولت نیز منتفع شده و می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند 
تا منابع شان را در حوزه هایی که بیش��تر نیاز است، متمرکز کنند. بنابراین ورود 
به این حوزه یک الزام و نیاز اس��ت. بر این اساس هم کش��ورها مباحث مختلفی 
را مطرح کرده اند. باید توجه کرد که برای اجرای اقداماتی مانند نسخه نویس��ی 
الکترونیک، بیماران و جامعه پزشکی دو سر طیف هستند که باید همکاری باالیی 
داشته باشند. در کنار این همکاری، قوانین و دس��تورالعمل ها مطرح می شوند. 
بنابراین هم بیماران باید بدانند که استفاده از این تکنولوژی به نفع آنهاست و هم 
پزشک باید بداند که از این اقدام منتفع می شود. در کنار این هم قوانین کشورها 
تکمیل شده و زیرساخت هایی ایجاد می شود تا بتوانند کاستی ها را جبران کنند.

جهانگیری ب��ا بیان اینکه در قانون برنامه شش��م توس��عه صراحت��ا به بحث 
نسخه نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سالمت بیماران اشاره شده است، 
گفت: این موضوعات تکالیف قانونی هس��تند که باید انجام دهیم. انصافا در این 
زمینه اقدامات خوبی هم با توجه به محدودیت هایی که در کشور وجود داشته، 
در سال های اخیر در وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر، سازمان نظام پزشکی 
انجام شده و وزارت ارتباطات هم کمک های زیادی انجام داده و قدم هایی بزرگی 
برداشته شده است؛ به طوری که در سال گذش��ته بخشی از پرونده الکترونیک 
سالمت افتتاح و مباحث فنی آن اجرا شد و مباحث فرآیندی و اجرایی آن باقی 
مانده بود که ما در س��ازمان نظام پزش��کی با همکاری بخش ه��ای دیگر اقدام 

می کنیم.
 ۵0 هزار پزشک واجد امضای الکترونیکی

وی افزود: در س��نوات اخیر توانس��تیم اقداماتی را که بر عهده سازمان نظام 
پزش��کی بود به طور کامل انجام دهی��م و میزان قابل توجه��ی از وظایف مان را 
انجام دهیم. یکی از این اقدامات ایجاد امضای الکترونیک است. در سازمان نظام 
پزش��کی تالش های زیادی در حوزه امضای الکترونیک انجام شد و توانستیم بر 
اساس استانداردهای ملی و بین المللی امضای امن دیجیتال را در حوزه پزشکی و 
در کارت هوشمند پزشکان ایجاد کنیم؛ به طوری که تاکنون بیش از 50 هزار نفر 
از پزشکان مان در کشور واجد این امضا شده اند و با مصوبه ای که چند هفته پیش 
در شورای عالی نظام پزشکی داشتیم، تس��هیالتی را ایجاد کردیم که پزشکان، 

به ویژه پزش��کانی که در بخش دولتی فعالیت می کنند، هرچه سریع تر امضای 
الکترونیک را دریافت کنند؛ به طوری که اعالم کردیم همه پزشکان می توانند با 
پرداخت حق عضویت ساالنه خود به سازمان نظام پزشکی، کارت های هوشمند 

را دریافت کنند.
جهانگیری ب��ا بیان اینکه ح��دود 40 ت��ا 50 درصد فعاالن حوزه پزش��کی، 
کارت هوش��مند و امضای الکترونیک را دریافت کرده اند، اظه��ار کرد: در حال 
حاضر حدود 100 هزار پزش��ک پروانه دار داریم که کار می کنن��د و تقریبا 50 
درصد فعالین حوزه پزش��کی واجد امض��ای الکترونیک ش��ده اند. در این حوزه 
دندان پزشکان وارد نش��ده بودند و در حال حاضر هم اولویت نیستند، اما باید به 
تدریج بپیوندند. به طور کلی 130 الی 140 هزار پزشک داریم که 30 الی 40 هزار 
نفرشان بنا به دالیل مختلف در این عرصه فعالیتی ندارند. برآورد ما این است که 
حدود 100 هزار نفر پزشک فعال در کش��ور داریم که حدود 50 هزار نفر از آنها 
واجد امضای الکترونیک هستند. در عین حال داریم تسهیالتی را برقرار می کنیم 
که امسال بتوانیم پوشش کاملی را در حوزه امضای الکترونیک داشته باشیم تا 

استنادپذیری در حوزه نسخه نویسی الکترونیک به صورت کامل انجام شود.
 قابلیت نسخه پیچی الکترونیک در 9۵ درصد داروخانه ها

وی ادامه داد: طبق پایلوت هایی که در حوزه اجرای نسخه نویسی الکترونیک 
انجام شده است، خوشبختانه استحقاق سنجی توسط سازمان بیمه گر به صورت 
کامل در حال انجام اس��ت و بیش از 95 درصد داروخانه ها به سیس��تم متصل 
شده اند و قابلیت دریافت نسخه الکترونیک و نسخه پیچی الکترونیک را هم داشته 
باشند. این اقدامات خوبی اس��ت که وزارت بهداشت، بیمه ها و... تالش کردند و 
بستر انجام این اقدام فراهم شده اس��ت. ما این روزها تالش می کنیم تا بتوانیم 
سیس��تم ها را با یکدیگر از نظر فرآیندی هماهنگ کنیم تا بحث نسخه نویس��ی 
الکترونیک را به صورت جامع داشته باشیم و از تمام ظرفیت های بخش خصوصی 
و دولتی استفاده شود تا این اقدام انجام شود. ما در نظام پزشکی فراخوانی دادیم 
که 18 شرکت آمدند و از این تعداد چهار ش��رکت توانستند استانداردهای الزم 
را پاس کنند و اکنون مجوزهای الزم برای تولید نس��خه الکترونیک را دارند که 
پزشکان می توانند از این چهار ش��رکت برای نسخه نویسی الکترونیک استفاده 
کنند. اگر ش��رکت دیگری هم بتواند مجوزها را پاس کند، می تواند به این اقدام 

بپیوندد.
 اجرای بخش عمده ای از نسخه الکترونیک تا پایان سال

جهانگیری با بیان اینکه حتما کار شرکت ها باید با استانداردها و پروتکل هایی 
که در این زمین��ه وجود دارد، مطابق باش��د و تحت نظارت وزارت بهداش��ت و 
دستگاه های مرتبط اقدام کند، گفت: ما در این حوزه چند پایلوت را انجام دادیم. 
برخی بخش ها را با سازمان بیمه سالمت پیش بردیم. سازمان تامین اجتماعی 
نیز در مراکز ملکی خود به صورت کام��ل اقدامات را به صورت الکترونیک انجام 
می دهد؛ نسخه به صورت الکترونیک نوشته و پیچیده می شود. در حوزه دیابت 
نیز پایلوتی را داشتیم که نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به صورت کامل 
انجام ش��ده اس��ت. آمادگی وجود دارد که بتوانیم این اقدام را با مشارکت همه 
ذینفعان انجام دهیم. البته باید توجه کرد که سراسری شدن نسخه الکترونیک به 
صورت یک شبه قابل انجام نیست، بلکه فرآیندی  زمان بر است؛ زیرا اگر بخواهید 
یکس��ری از اقدامات را به صورت سلس��ه وار انجام دهید، برای آغاز به کار و ارایه 
آموزش ها، تامین امکانات و ... زمان می برد. پیش بینی ما این اس��ت که قسمت 
عمده ای از کار تا پایان سال 1399 انجام ش��ود، اما اگر قرار باشد این فرآیند به 

صورت کامل انجام شود، دو الی سه سال زمان نیاز داریم.
وی تاکید کرد: تاکنون در هیچ کشوری نسخه الکترونیکی به صورت کامل اجرا 
نشده است. به هر حال بخشی از کارها باید به مرور تکمیل شود، اما برای فراگیر 
شدن آن زمان نیاز است. با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرده، تا پایان سال 

1399 بخش عمده ای از کار انجام می شود.

 از نوبت دهی الکترونیک چه خبر؟
جهانگیری درباره نوبت گیری الکترونیک در مطب ها و کلینیک های خصوصی 
نیز گفت: ما رایزنی های مفصلی را در این زمینه انجام داده ایم و زیرساخت هایی را 
ایجاد کردیم که یکی از این زیرساخت های امضای الکترونیک بود. در عین حال 
در حال حاضر صدور پروانه مطب را نیز به صورت آنالین انجام می دهیم؛ به طوری 
که افراد در هر کجا که هستند می توانند درخواست هایشان را به صورت آنالین 
ارایه دهند و پروانه ها به صورت متمرکز صادر می شود. این اقدام یک توانمندی را 
به سازمان نظام پزشکی داده که بر اساس آن می دانیم که پزشکان مان دقیقا کجا 
هستند و چه اقداماتی را انجام می دهند. از این قابلیت را برای نوبت دهی آنالین 
نیز می توانیم استفاده کنیم. بر همین اساس با ش��رکت هایی صحبت کرده ایم. 
باید توجه کرد که نوبت دهی آنالین باید در یک بستر ملی-منطقه ای ساماندهی 
و هدایت ش��ود؛ به طوری که در یک پلتفرم ملی بوده، ام��ا به صورت منطقه ای 

ساماندهی شوند.
 نحوه دریافت مشاوره پزشکی از راه دور

جهانگیری درباره س��رانجام ارایه مشاوره پزش��کی از راه دور نیز گفت: در این 
زمینه جلساتی را برگزار کردیم و روی این موضوع کار می کنیم تا بتوانیم بر اساس 
فرآیندهای اصلی آن پیش رویم. باید توجه کرد که مشاوره از راه دور برای بیماری 
موثر است که قبال پزش��ک به صورت کامل بیمار را بشناس��د و بر اساس آن برای 
مراحل بعدی درمان مشاوره دهد. به عنوان مثال فردی که دیابت دارد، پزشکش 
برایش انس��ولین تجویز کرده و بعد از مدتی بیمار می خواهد میزان دارو را تنظیم 
کند. آزمایشاتی انجام می دهد و با مشورت پزشک می تواند دوز دارو را تنظیم کند. 
در عین حال در زیبایی و تغذیه هم مش��اوره های پزش��کی وجود دارد که با گفت 
وگو انجام می شود و ممکن است نیاز به حضور اولیه یا شناخت نباشد، اما در سایر 
موارد باید سابقه بیماری بیمار برای پزشک مشخص باشد. وی اظهار کرد: مشاوره 
پزشکی از راه دور با شاخص های متعددی پیش می رود؛ به طوری که هم به صورت 
تلفنی، هم به شکل نوش��تاری و پیامکی و هم به صورت اینترنتی و تصویری قابل 
انجام است. در حال حاضر در مخابرات تلفن های هوشمندی وجود دارد و ما چندین 
سال اس��ت که مجوز آن را ارایه داده ایم. به طوری که وقتی بیمار با پزشک تماس 
می گیرد، میزان هزینه مشخص می ش��ود و در صورت تمایل فرد به ادامه مشاوره 
هزینه آن بر روی حساب مخابرات فرد محاسبه می شود. در این زمینه چند سال 
است که اقداماتی انجام شده است. قدم بعدی ما در حوزه تحت وب، اپلیکیشن ها 
و... است. بنابراین در حال ساماندهی این موضوع هستیم تا مردم بتوانند به صورت 
امن از این سامانه ها استفاده کنند و اطالعات شان به صورت امن و محرمانه باشد.

 ارایه مشاوره پزشکی از راه دور و فرصت کرونا
جهانگیری تاکید کرد: باید توجه کرد که با توجه به رش��د تکنولوژی بسیاری 
از مش��اغل در حال تغییر ماهیت هس��تند، اما اس��تفاده حوزه س��المت از این 
تکنولوژی ها باید به گونه ای امن باشد. در عین حال می تواند بسترهای زیادی را 
فراهم کند. کرونا نشان داد که می توان از این ظرفیت استفاده کرد و بسیاری از 
خدمات را از راه دور ارایه داد. ما هم از این بسترها استفاده کرده و سعی می کنیم 
که با این بس��ترها کار کنیم. مردم هم باید در استفاده از این امکانات هوشیاری 
خودشان را داشته باشند تا از اطالعات شان سوءاستفاده نشود. نکته مهمی  است 
که بدانیم که اگر می خواهیم آزمایشی را برای پزشک ارسال کنیم، از چه بستری 
استفاده کنیم که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. از طرفی مردم باید از این امکانات 
به خوبی استفاده کنند؛ به طوری که هزینه هایشان پایین آید و در عین حال در 
روزهایی که مانند روزهای کرونایی محدودیت رفت وآمد وجود دارد، بتوانند از 
این امکانات استفاده کنند. سازمان نظام پزشکی هم با محوریت وزارت بهداشت 
تالش می کند که پیش از نیمه دوم س��ال بسیاری از مسائل را ایجاد کنیم تا اگر 
احتمال بروز مجدد بیماری در نیمه دوم سال وجود داشت، بتوانیم از این امکانات 

بهتر و بیشتر استفاده کنیم.

 نسخه نویسی الکترونیکی به پایان سال حواله شد
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