
درخواست بازخواست
 وزیر ارتباطات در مجلس انقالبی!
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پنجره

رشد ۳۰۰ درصدی دریافت
 جواز کسب و کار های اینترنتی

عضو هیات  مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی 
گفت: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای 
مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داش��ته است که این نشان تاثیر 

مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است.
میزان - رضا الفت نس��ب ب��ا بیان نح��وه دریافت درگاه 
خرید اینترنتی اظهار کرد: به دو طریق می توان درگاه خرید 
اینترنتی گرفت اول از طریق ش��رکت های رس��می پرداخت 
بانکی که با ارایه نم��اد اعتماد الکترونیک��ی درگاه پرداخت 
ارایه می کن��د و روش دیگر در صورت عدم داش��تن نش��ان 
"ای نماد"از شرکت های واس��طه ای می توان درگاه پرداخت 

اینترنتی گرفت.
عضو هیات  مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی 
گفت: برخی از کاربران با ای��ن ذهنیت که در صورت گرفتن 
درگاه خرید اینترنتی، فعالیت آن ها تحت نظر سازمان امور 
مالیاتی رصد می ش��ود، اقدامی  برای گرفتن درگاه مستقیم 
بانکی انجام نمی دهند، اما در نهایت تا سال آینده با راه اندازی 
صندوق فروشگاهی با شفافیت در مورد نحوه پرداخت، تحت 

رصد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: شرکت های واسطه ای برای پرداخت اینترنتی 
پس از این قانون با ریزش مشتری مواجه خواهند شد، اما به 
دلیل ارایه خدمات متنوع از چرخه اقتصادی حذف نمی شوند.

الفت نسب گفت: بنا به آمار های ارایه شده از مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی تعداد فروشندگان اینترنتی در ایران بالغ 
بر ۳۰۰ هزار شرکت اس��ت که از این تعداد، ۵۰ هزار شرکت 
دارای نماد اعتم��اد الکترونیکی و ۱۵۰۰ نفر مجوز کس��ب 
دارن��د و باقی فروش��ندگان در فضای تلگرام و اینس��تاگرام 

فعالیت می کنند.
عضو هیات  مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی 
افزود: شرایط باید به گونه ای باش��د که برای فعاالن صنفی 
جواز کسب صادر شود و در آیین نامه ماده ۸۵ ذکر شده که 
برای دریافت نماد الکترونیک��ی ابتدا باید به اتحادیه مراجعه 

کند پس کسب مجوز نماد آن صادر شود.
وی افزود: بس��یاری از فعاالن اقتصادی با دریافت  ای نماد 
اقدام به دریافت درگاه خرید اینترنتی می کنند و بدون اطالع 
از پرداخت مالیات فعالیت خود را ادامه می دهند، اما پس از 

چند سال با مالیات و جریمه سنگین مواجه می شوند.
الفت نس��ب گفت: فروش��ندگان اینترنتی تا ۴ ماه پس از 
ش��روع فعالیت باید نس��بت به معرفی خود به اداره مالیات 
اقدام کنند و بنا ب��ه قوانین موجود می��زان معافیت مالی در 
این بخش تا س��قف درآمد ۵۰ میلیون تومان در سال معاف 

از مالیات است.
وی ادامه داد: پیش از ش��یوع کرونا بر اس��اس ماده ۱۸۶ 
مالیاتی برای کسب جواز الزم اس��ت و اداره مالیات به دلیل 
ش��یوع کرونا این ماده را موقتا غیر فعال کرده و به جای آن 
فروش��ندگان می تواند با ارای��ه تعهد مج��وز فعالیت خود را 

دریافت کنند.
عضو هیات  مدی��ره اتحادیه کش��وری کس��ب و کار های 
مجازی افزود: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و 
کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان 
تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است، فعاالن کسب و 
کار مجازی باید اطمینان یابند که سازمان امور مالیاتی هزینه 
آن ها را به رسمیت می شناس��د و متناسب با فعالیت تجاری 

مالیات دریافت می کند.

به ظرفیت های اقتصاد دیجیتال
 برای کاهش مشکالت اقتصادی توجه شود

نخستین نامه فعاالن بخش خصوصی فاوا 
به رییس مجلس یازدهم

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت حلما گستر تالش؛ 
متشکل از یازده ش��رکت فعال در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در نامه ای به رییس جدید مجلس شورای اسالمی، 
خواستار توجه جدی مجلس یازدهم به ظرفیت های اقتصاد 
دیجیتال در کاهش و حل مشکالت اقتصادی کشور از جمله 
رونق کسب وکار، کاهش بیکاری، بهبود و رشد شاخص های 

اقتصادی شدند. 
فن�اوران – در این نام��ه خطاب به محمد باق��ر قالیباف 
رییس مجلس شورای اسالمی  آمده اس��ت: »ضمن  تبریک 
آغاز بکار یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی  و آرزوی 
موفقی��ت ب��رای حضرتعالی و نماین��دگان محت��رم در قوه  
مقننه، همانگونه که مستحضرید در ذات اقتصاد دیجیتال، 
ظرفیت های بسیار مناس��بی برای ایجاد زیست بوم ارتباطی 
پیشرفته میان مردم، دستگاه ها و زیرساخت های فناوری در 

حوزه اقتصاد وجود دارد. 
به عب��ارت دیگر، در ح��ال حاضر یک��ی از مهم ترین ابزار 
دس��ت یابی به قدرت اقتصادی، اس��تفاده بهینه و عالمانه از 
ابزار و امکانات فضای مجازی اس��ت. در واقع تکنولوژی های 
ارتباط��ی و اطالعات��ی ک��ه در دهه ه��ای اخیر ب��ه یکی از 
پرطرفدارترین و ضروری ترین زیرس��اخت های پیش��رفت 
در حوزه های گوناگون تبدیل ش��ده  بودند در حال حاضر از 
پتانس��یل بس��یار ارزنده ای برای ایجاد سیستم های کارآمد 
در جهت شناس��ایی مسائل و مش��کالت و ارایه راه حل های 

موثر برخوردارند. 
شناس��ایی دقیق و بکارگیری این ظرفیت ها نه تنها عامل 
مهمی برای غلبه بر عقب ماندگی ها تاریخی اقتصاد محسوب 
می شوند بلکه با خلق ارزش ها و فرصت های بی بدیل موجب 
رونق کسب وکار، کاهش بیکاری، بهبود و رشد شاخص های 
اقتصادی و در نهایت حرکت در مس��یر پیشرفت همه جانبه 

کشور خواهند شد. 
شرکت حلماگستر تالش که با حضور یازده شرکت فعال 
در حوزه ICT شکل گرفته است، امیدوار است عنایت ویژه 
رییس و نماین��دگان محترم مجلس یازده��م در جهت رفع 
موانع و قوانین و مقررات دس��ت و پا گیر زمینه های توجه به 
مفاهیم، کارکردها و نتایج اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش 

فراهم سازد. 
در این مس��یر آمادگی خود را برای هرگون��ه همکاری با 

نمایندگان محترم اعالم می نماییم.
الزم به ذکر اس��ت یازده ش��رکت ندا گس��تر صبا، حلما 
گس��تر خاورمیانه)عصر تلکام(، داده پردازی ف��ن آوا، الیزر، 
ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، 
گس��ترش ارتباطات مبنا، انتقال داده های آسیاتک، پارسان 
لین ارتباطات و توس��عه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، 

سهامداران شرکت حلما گستر تالش هستند.«

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات در واکنش به 
خبر هزینه ۱۹ هزار میلیاردی برای توسعه شبکه ملی 
اطالعات، گفت: برای توسعه ش��بکه ملی اطالعات که 
امروز همه مردم و سازمان ها از مزیت های آن استفاده 
می کنند و به واس��طه آن تمام کشور مجهز به اینترنت 
4G ش��ده اس��ت، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد صرفا در 

بخش خصوصی هزینه شده است.
ایرنا - محمدج��واد آذری جهرمی با بی��ان این که 
خبری که در خصوص هزینه های توسعه  زیرساخت های 
شبکه ملی اطالعات منتشر شده کمی  نادرست است، 
گفت: این که در خبری آمده اس��ت که برای توس��عه 
زیرساخت های ارتباطی شبکه ملی اطالعات ۱۹ هزار 
میلیارد تومان هزینه شده است، باید بگویم رقم بیشتر 
از اینهاس��ت و همانطور که هفته گذشته نیز در خبرها 
آمد، صرف��ا یک بخ��ش خصوصی بی��ش از ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت این شبکه هزینه 

کرده است.
عددی که در گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس به 
آن اشاره کردند، بودجه ای است که برای دولت در نظر 
گرفته شده است. گزارش مرکز پژوهش ها به این نکته 
می پردازد که در توس��عه ش��بکه ملی اطالعات بخش 
زیرس��اخت که بر عهده وزارت ارتباط��ات بوده، خوب 
پیش رفته است اما در بخش محتوا و خدمات کار پیش 

نرفته است.
وزیر ارتباطات افزود: خبرگزاری  مهر به گزارش تهیه 
شده از سوی مرکز پژوهش ها، معوج )نادرست( پرداخته 
است. ضمن این که باید اش��اره کنم، سازمان تبلیغات 
جزو دس��تگاه هایی اس��ت که وظایفی در حوزه محتوا 
دارد، همان ح��وزه ای که گزارش مجل��س می گوید به 
خوبی پیش نرفته است. این نهاد هم باید بیاید و گزارش 

بدهد که چکار کرده است.
وی تاکید کرد: مطالبه گری آن ها در الیه زیرساخت 
محترم است و ما هم در این خصوص پاسخگو هستیم 

اما خودشان هم باید پاسخگو باشند.
آذری جهرمی تاکی��د ک��رد: نتیج��ه هزینه هایی که 
برای ش��بکه ملی اطالعات انجام ش��ده، این است که 
امروز اینترنت 4G در تمام کش��ور در دس��ترس است 
و هسته شبکه زیرساخت توسعه یافته است. این ها که 
نمی توانس��تند یک ش��به و بدون بودجه شکل بگیرند. 
حاصل تمام هزینه هایی که صرف توس��عه شبکه ملی 
اطالع��ات ش��ده، ارایه خدم��ات بهتر به مردم اس��ت. 
همان طور ک��ه در دوران ش��یوع کرونا ش��اهد بودیم 
این بستر چقدر به س��هولت زندگی مردم و دستگاه ها 

کمک کرد.
 کمک به گسترش اقتصاد حوزه محتوا

وی با تاکی��د بر این که باید در ح��وزه محتوا بیش از 

گذشته فعالیت کرد، گفت: هدف گذاری ما این است که 
تا پایان امسال پنج میلیون اشتراک تلویزیون اینترنتی 
ایجاد کنیم، این اقدام بستر یک اقتصاد بزرگ را ایجاد 
می کند. عددی که در حال حاضر در حوزه تولید محتوا 
سریال فیلم ایجاد می شود عدد بزرگی است و می توان 
گفت سه برابر اقتصاد فعلی است. باید به اقتصاد حوزه 
محتوا بیش از گذشته پرداخته ش��ود. مهیا کردن این 
بستر و فراگیر ش��دن خدمات ضمن تامین نیازمندی 
مردم در خانه، بسیاری از آسیب های فرهنگی که امروز 
علما، متدین و خانواده ها در رابطه با آن حساسیت دارند 

را مرتفع می کند.
 تکمیل زیرساخت شبکه ملی در خرداد ماه

وی ب��ا بیان این که تکمیل زیرس��اخت ش��بکه ملی 
اطالع��ات خردادم��اه انجام می ش��ود، گفت: توس��عه 
زیرساخت پدافندی یکی از مس��ائل مهم برای توسعه 
ش��بکه ملی اطالعات که به همین مناس��بت در تبریز 
یک مرکز بزرگ را افتتاح خواهی��م کرد، ضمن این که 
در مرداد ماه مرک��ز داده مادر ش��بکه اطالعات نیز در 
تهران راه اندازی می ش��ود. ظرفیت الزم برای میزبانی 
موتورهای جستجو باتوجه به نیازمندی که وجود داشته 

در اختیاشان قرار می گیرد.
وزی��ر ارتباطات ب��ا بی��ان این مس��اله ک��ه حضور 
شرکت های اس��تارتاپی می تواند مش��کالت اقتصادی 

بخش را مرتفع کند، اف��زود: در حوزه بورس ما دو مدل 
شرکت داریم. یکی شرکت های حوزه تلکام که مشکل 
خاصی برای حضور در بورس ندارند، مانند شرکت هایی 
مانند شرکت ملی مخابرات و همراه اول در حال حاضر 
در بورس فعال هس��تند. ش��رکت هایی مانند آسیاتک 
و ش��اتل نیز در حال تالش برای ورود به ب��ازار بورس 

هستند.
 حضور ش�رکت های حمل و نقل اینترنتی در 

بورس
در حوزه فناوری اطالعات ش��رکت های اس��تارتاپی 
مانند اسنپ و تپس��ی که بزرگ شدند و اکنون پیشران 
این حوزه هس��تند ب��رای حضور در ب��ورس عالقه مند 
هس��تند چرا که این کار ش��فافیت نظام ارزش گذاری 
و تامین منابع مالی آن ها را مش��خص می کن��د. اما از 
آن جایی که مشکالتی در شناسایی ارزش دارایی های 
وجود دارد، ورودش��ان به بورس با تاخیر همراه ش��ده 
است. پرونده های آن ها آماده است و حمایت خوبی نیز 

صورت گرفته است.
او در پایان تاکید کرد: با توجه به تکالیف شبکه ملی 
اطالعات و محدودیت هایی که در تامین منابع بودجه 
در سال جاری داریم، ورود شرکت ها به بورس می تواند 
موانع موجود را برطرف کند و به توسعه زیرساخت های 

شبکه ملی و اقتصاد دیجیتال سرعت بخشد.
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نماینده - ولی اسماعیلی نماینده گرمی  در مجلس یازدهم درصفحه شخصی خود در توییتر نوشت: یکی از وزارتخانه های مهم که باید سریع توسط مجلس انقالبی 
بازخواست شود وزارت ارتباطات است. بهم ریختگی در فضای سایبری و عدم وجود سامانه واحد و شبکه  یکپارچه ملی یکی از صدها دلیل است و در نهایت اینکه آش 

آنقدر شور شده که وزیر جوان به فرزند خود هم اجازه ورود به فضای  مجازی را نمی دهد!

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:

بخش خصوصی 100 هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطالعات هزینه کرده است

دریچه

سخنگوی شورای نگهبان:
گزارش دقیقی از انتخابات الکترونیکی 

به رییس جمهور نمی رسد
کدخدایی گفت: به گفته خود وزیر کشور ارتباطات خوبی بین 
شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات وجود دارد. 
روش انتخابات الکترونیکی مطلوب اس��ت، اما آنچه برای شورای 

نگهبان اهمیت دارد امنیت آرای مردم و پاسداری از آن است.
قدس - عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره 
اظهارات اخیر رییس جمهور که عنوان کرده انتخابات دوره یازدهم 
مجلس به دلیل عدم هماهنگی الزم بین شورای نگهبان و وزارت 
کشور بصورت تمام الکترونیک برگزار نشد و دولت همه امکانات 
را برای انتخابات الکترونیکی آماده کرده بود، اظهار داشت: آقای 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور اعالم کردند که همکاری بین وزارت 
کشور و ش��ورای نگهبان در هیچ دوره ای همانند این دوره نبوده 
و ش��اید آقای روحانی اطالع دقیقی از جزیی��ات این همکاری ها 
ندارند یا احتماالً به آقای رییس جمهور گزاش دقیق نمی رسد، اما 
همکاری و گام های جدی را در مسیر احقاق حقوق مردم داشته ایم و 
خوشبختانه احراز  هویت برای اولین بار در انتخابات اخیر با همکاری 

شورا و وزارت کشور به صورت کامالً الکترونیکی برگزار شد.
عباسعلی کدخدایی ادامه داد: جدای از اینکه می گوییم روش 
انتخابات الکترونیکی مطلوب و خوب است، اما آنچه برای شورای 
نگهبان اهمیت دارد امنیت آرای مردم و پاسداری از این امر است. 
ما برای بخش های دیگر در صورت  تامین امنیت آرا مش��کلی با 
الکترونیکی شدن انتخابات نداریم و دوستان در وزارت کشور هم هر 
گامی را در این راستا بردارند با آنها همکاری خواهیم داشت، مشروط 

به اینکه امنیت آرای مردم حفظ شود.

با استفاده از اینترنت چیزها
سامانه های سرمایشی ادارات تهران از دور 

کنترل می شود
معاون فروش و خدمات مش��ترکان ش��رکت توزی��ع نیروی 
برق تهران بزرگ، از راه اندازی س��امانه تنظیم و کنترل از راه دور 
دستگاه های سرمایش��ی ادارات بزرگ پایتخت در ساعات اوج بار 

خبر داد.
وزارت نیرو - مسعود عزیزی، با بیان این که حدود ۱۳ درصد 
از مشترکان و ۱۰ درصد از مصرف برق کشور مربوط به پایتخت 
است، گفت: اوج مصرف برق تهران در فصول غیر گرم سال، کمتر از 
۲۵۰۰ مگاوات است که این میزان در فصول گرم، به ۴۶۰۰ مگاوات 
بالغ می شود و راه اندازی و نگهداری نیروگاه های پرهزینه به منظور 
تأمین این میزان مصرف آن هم فقط برای چند س��اعت از روز در 
فصل گرما، امری معقول نبوده و هدررفت قابل توجه منابع مالی و 
ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت. وی افزود: در همین راستا، در 
سال جاری با بهره گیری از سامانه های پیشرفته مبتنی بر اینترنت 
چیزها )IOT(، دمای تنظیم شده و چگونگی کارکرد سیستم های 
سرمایشی ادارات و دستگاه های اجرایی پایتخت که اقدام به امضای 
تفاهم نامه همکاری با ش��رکت توزیع نیروی ب��رق تهران بزرگ 
کرده اند از راه دور توسط این شرکت، رصد، کنترل و تنظیم شده و 
پیش بینی می شود این اقدام، تأثیری قابل مالحظه در کاهش بار 
مصرف در بخش اداری پایتخت داشته باشد. آناهیتا کریمی، مدیر 
دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ نیز با بیان اینکه برنامه های طراحی شده و همراهی و 
همکاری مشترکان در سال گذشته منجر به کاهش رشد 
مصرف ساالنه برق تهران از ۳.۵ درصد به ۱.۸ درصد شده 
است، گفت: مقرر شده است اجرای طرح کنترل از راه دور 
مصرف برق دستگاه های سرمایش��ی ادارات، طبق ضوابط 
اجرایی کشوری، ابالغی شرکت مادرتخصصی توانیر، در سال 
جاری به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمده و در صورت 
موفقیت، در مراحل بعدی در کل کشور اجرایی شود. به گفته 
این مقام مسؤول در این طرح، مصرف برق ادارات هدف که 
اقدام به امضای تفاهم نامه همکاری کرده اند با به کارگیری 
کنتورهای هوشمند، رصد ش��ده و با اعالم دیسپاچینگ 
ملی، در ساعات اوج مصرف و در صورت نیاز، دما و کارکرد 
دستگاه های سرمایشی این ادارات با به کارگیری سامانه های 
مبتنی بر اینترنت اشیا، از راه دور توسط شرکت های توزیع 

برق، کنترل و تنظیم خواهد شد.

 »GNAF« پروژه
در قم آماده بهره برداری است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان قم گفت: پروژه 
»جی نف« یکی از پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی حوزه ارتباطات و 

فناوری بوده که در استان آماده بهره برداری است.
تسنیم - رضا موس��وی اظهار داش��ت: شاخص ۳۰۰ 
امتیازی دولت الکترونیک نش��ان می دهد که ۶۸ درصد از 
دستگاه های اجرایی اس��تان امتیازشان باالی میانگین در 
استان اس��ت و در مجموع وضعیت استان در ارایه خدمات 
الکترونیکی در سطح درخواست ها ۹۰ درصد تحقق را نشان 
می دهد. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان قم 
با بیان اینکه درصد تحقق فراینده های کاماًل الکترونیکی 
۸۹ درصد است، افزود: در ش��اخص  ارایه خدمات به دفاتر 
پیشخوان ضعیف عمل کرده ایم که در این بخش در حال 
برنامه ریزی هس��تیم تا میزان تحقق را ب��ا کمک مدیران 
دستگاه ها حداقل به ۸۵ تا ۹۰ درصد برسانیم تا مردم خدمات 
خود را از طریق دفاتر پیشخوان دریافت کنند. وی بیان کرد: 
وضعیت استان قم در ۴ فاز اجرایی دولت الکترونیک نشان 
می دهد که دستگاه ها در وضعیت تعامل اطالعاتی هستند، 
در همین راستان یکی از موارد بانک های داده ای پایه و مکان 
محور »جی نف« است که در استان آماده بهره برداری است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان قم گفت: پروژه 
»جی نف« استانداردسازی نشانی ها، کدگذاری ملی و مختصات 
موقعیت جغرافیایی برای ارایه خدمات هوشمند و یکی از پروژه های 
اقتصاد مقاومتی حوزه ارتباطات و فناوری است که در استان آماده 

بهره برداری است.
موس��وی ادامه داد: ب��ا مدیران مرک��ز و تهران دس��تگاه های 
ارایه دهنده خدمات مثل برق، گاز و آب جلساتی به صورت ویدئو 
 NAX دولت و مرکز GSP کنفرانس برگزار کردیم، اتصال برق به
برگزارشده و تفاهم نامه برق در مرحله امضای شرکت برق است 
که بالفاصله بعد از انجام آن، استعالماتشان به صورت الکترونیکی 

NAX انجام می گیرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم با بیان برداشته 
شدن محدودیت تعداد تراکنش ها با استعالماتشان از سوی تهران 
ابراز کرد: گام بعدی انجام استعالم کد پستی به صورت الکترونیکی 

بوده که با کمک شهرداری در حال انجام است. 

ارسال نخستین سیگنال ملی بودجه  می خواهد

نصب فرستنده های GPS بومی  در ۵ نقطه کشور

رویکرد

با اجرایی شدن پروژه سامانه ملی موقعیت یابی و زمان سنجی زمینی پایه 
)LPS( از سال ۸۷، محققان این پروژه با دستیابی به دانش بومی طراحی 
و ساخت بخش فرستنده و گیرنده های زمینی این سامانه، درصدد نصب 
آن در ۵ نقطه کشور هستند و به گفته آنها ارسال اولین سیگنال آن منوط 

به اختصاص بودجه ها است.
ایس�نا - احیا ی��اوری، مجری پ��روژه س��امانه مل��ی موقعیت یابی و 
زمان س��نجی زمینی پای��ه )LPS( روز قبل در رویداد “ایده ش��وی دات 
راینکس؛ ارایه ایده در حوزه ناوبری و موقعیت یابی” که به صورت آنالین 
برگزار شد، با اشاره به روند تغییرات در توسعه سیستم های موقعیت یابی، 
افزود: رویکرد توسعه در این حوزه فضا پایه اس��ت؛ چرا که موقعیت یابی 
فضاپایه از مزیایی چون پوشش وسیع منطقه ای و دقت باال و کوچک بودن 

تجهیزات زمینی برخوردار است.
وی با بی��ان اینک��ه از ده��ه ۵۰ تقریب��ا همه کش��ورهای پیش��رفته 
 GPS  :موقعیت یابی زمین پایه را در دس��تور کار قرار دادن��د، اظهار کرد
نسل بعدی سیستم های زمین پایه اس��ت و در سال های اخیر کشورهای 
پیشرفته از دو سیستم زمین پایه و فضاپایه برای موقعیت یابی بهره می برند 
و با توسعه سیستم های فضا پایه، حذف سیستم های زمین پایه مطرح شد.

یاوری گفت: ولی مطالعات نش��ان داد GPS آسیب پذیری هایی حتی 
در کشور آمریکا دارد؛ از این رو دنیا به این نتیجه رسید که زمان مناسبی 
برای حذف فناوری های فضاپایه نرسیده است و با تصویب کنگره آمریکا 
با ارتقای سیس��تم ها، باید فناوری های زمین پای��ه موقعیت یابی به ارایه 

سرویس خود ادامه دهند.
مجری ط��رح LPS هزینه بر بودن سیس��تم های فضاپایه نس��بت به 
سیس��تم های زمی��ن پای��ه موقعیت یاب��ی را از محدودیت های توس��عه 
سیس��تم های فضا پایه نام ب��رد و یادآور ش��د: اگر ما بخواهیم سیس��تم  
موقعیت یاب برای کشور را در اختیار داشته باشیم، بالغ بر ۱.۵ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در بخش ناوبری نیاز است، در حالی که توسعه سیستم های 

زمین پایه هزینه های به مراتب کمتری را می طلبد.
یاوری، با بیان تجربه کش��ور هند در این زمینه، یادآور شد: کشور هند 
برای توسعه سیس��تم  فضاپایه موقعیت یابی برای سرتاسر هند ۴ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری کرد.
این محق��ق درباره جزیی��ات و مراح��ل اجرای پ��روژه س��امانه ملی 
موقعیت یابی و زمان سنجی زمینی پایه )LPS(، توضیح داد: این پروژه از 

سال ۱۳۸۷ آغاز شد که یکی از دس��تاوردهای آن تهیه سند راهبرد ملی 
بود که برای تصویب به دولت ارسال شد. در این پروژه چند گام پیش بینی 
شد که از آن جمله می توان به "توس��عه فناوری های زمین پایه با توجه به 
توانمندی های داخل"، "سامانه های مکمل" و "منظومه ناوبری فضا پایه 

منطقه ای" اشاره کرد.
وی اجرای بخش فناوری های زمین پایه را از جمله اقدامات انجام شده 
در این پروژه دانس��ت و گفت: با توجه به مشکالتی که در زمینه تعامالت 
با سایر کشورها ایجاد شد، امکان عدم انتقال فناوری فرستنده های با برد 
۲ هزار کیلومتر به کشور فراهم نشد و این در حالی است که بر اساس این 
پروژه نیازمند ۵ هزار فرستنده در کشور هستیم؛ از این رو طراحی و ساخت 

این فرستنده ها را با مشارکت شرکت های داخلی آغاز کردیم.
یاوری از طراحی و س��اخت فرس��تنده های پرقدرت با توان باالی یک 
مگاوات توان تشعشعات در کشور خبر داد و گفت: این فرستنده ها در حال 

حاضر آماده شده است.
وی به فرآیند توسعه بخش تجهیزات گیرنده این سامانه موقعیت یابی 
ملی پرداخت و گفت: در ح��ال حاضر گیرنده ه��ای GPS  در مدل های 
مختلف در بازار وجود دارد و امکان خریداری آن هست، ولی امکان خرید 
گیرنده های زمین پایه به دلیل کاربردهای دوگان��ه وجود ندارد از این رو 

روی ساخت این تجهیزات در داخل کشور تمرکز کردیم.
یاوری با بیان اینکه گیرنده های زمین پایه سیستم های موقعیت یابی 
در کشور بومی سازی شده است، اضافه کرد: این سامانه در حال حاضر به 

صورت پایلوت اجرایی شده است.
به گفته وی پروژه سامانه ملی موقعیت یابی و زمان سنجی زمینی پایه 
)LPS( از فاز توسعه فناوری عبور کرده و در فاز نصب تاسیسات است که 
این فاز نیز از سال جاری آغاز شده است و در طی آن ۵ فرستنده در ۵ نقطه 

از کشور نصب می شود و سرویس های الزم را ارایه خواهد کرد.
یاوری با بیان اینکه بخش زیر س��اخت این س��امانه همانند بس��یاری 
از کش��ورها تحت نظارت دولت است، یادآور ش��د: ولی بخش خصوصی 

می تواند در بخش ارایه خدمات و توسعه نرم افزارها فعال شود.
به گفته وی، ارسال اولین سیگنال ملی این طرح نیازمند سرمایه گذاری 

است.
بر اساس این گزارش سامانه ملی موقعیت یابی و زمان سنجی زمین پایه 
)LPS( سامانه ای زمین پایه بوده که قادر اس��ت کلیه خدمات موقعیت 

یابی، ناوبری و زمان سنجی کشور را که پیش از این بر پایه )GPSمتعلق 
به آمریکا( بود، ارایه دهد.

با توجه به عدم کنترل روی دقت، کیفیت و کمیت خدمات موقعیت یابی، 
ناوبری و زمان س��نجی و امکان قطع خدمات در مواقع بحرانی از س��وی 
آمریکا، ایجاد یک سیس��تم بومی ب��ا قابلیت اطمینان ب��اال و جایگزینی 
سریع، امری ضروری و فوریت دار بود. بر همین اساس، پروژه سامانه ملی 
موقعیت یابی و زمان س��نجی زمینی پایه ایران )LPS( به عنوان طرحی 
ملی در دس��تور کار قرار گرفته و دانش��گاه صنعتی مالک اشتر موفق شد 

در فاز اول، فرستنده ای با توان یک مگاوات بومی را طراحی و تولید کند.
عدم وابس��تگی به س��امانه های GPS غیر بومی از اه��داف اجرای این 

طرح است.
تفاوت س��امانه های موقعیت یاب داخلی با نمونه ه��ای خارجی در این 
است که فرس��تنده های GPS بومی  در داخل کش��ور قرار دارند. سامانه 
موقعیت یاب طراحی شده، زمین پایه است و در این نوع سامانه ها به جای 
آنکه فرستنده ها در فضا باشند، بر روی زمین قرار دارند؛ از این رو به آنها 

سامانه های زمین پایه می گویند.
سامانه موقعیت یاب بومی  زمین پایه در برابر اختالالت و شرایط جوی 
بسیار مقاوم اس��ت؛ از این رو در هر ش��رایطی قادر به ارایه سرویس های 

مطمئنی هستند.
نمونه خارجی س��امانه های GPS دق��ت باالتری دارند، ولی آس��یب 
پذیرترند و در برابر اختالالت قادر به ارایه سرویس نیستند، به گونه ای که 
در ش��رایط خاص آب و هوایی و مناطق کوهستانی و شهری ممکن است 

نتوان سرویس های الزم را دریافت کرد.
در این پ��روژه تمامی  فناوری ه��ای الزم مانن��د فرس��تنده ، گیرنده، 
سامانه های کنترل، سامانه های شبیه س��ازی و طراحی توسعه داده شده 
اس��ت، محققان این طرح موفق به ساخت فرس��تنده  رادیویی با دو نوع 
فناوری، سوئیچینگ ۱۵ کیلوواتی و یک مگاواتی،  نیم موج با ماژول پایه 
۴۰۰ آمپری قابل موازی سازی برای ساخت فرستنده ها تا ۴ مگاوات شدند.

کاربرد این س��امانه در حیطه هایی چون مخابرات، نی��رو، راه و ترابری 
و نظامی  است. این س��امانه ها جزو زیر ساخت هایی اس��ت که در امنیت 
ملی اثر دارد؛ چراکه به مرور همه کش��ورها به س��رویس های مکان یابی 
و موقعیت یابی وابس��ته می ش��وند؛ از این رو هر کش��وری به سامانه های 

موقعیت یابی بومی مجهز خواهد شد.

اسنپ! همانی که وقتی وارد چرخه حمل ونقل شد، پایین 
بودن ن��رخ کرایه اش مهم تری��ن عامل برای جا ب��از کردنش 

میان مردم بود.
فارس - تخفیف های دائمی، سفرهای رایگان، نرخ کرایه 
اندک نسبت به تاکس��ی های بی سیم و تاکس��ی های تلفنی 
دست به دست هم دادند تا اسنپ به زودی خود را در دل مردم 

جای دهد!
همان تبلیغاتی که به محض رسیدن به هدف، فراموش شد 

و روزبه روز کم رنگ و کم رنگ تر؟
تبلیغات گسترده در سطح ش��هرها و در دسترس بودن به 
لحاظ استفاده از اینترنت سبب شد اسنپ و رقیب تازه نفسش، 
تپ سی خیلی سریع حمل ونقل درون ش��هری را به انحصار 
خود درآورند. گرچه این اقدام سروصدای تاکسی های تلفنی 
را درآورد و ضرر و زیان بسیاری را متوجه آنها کرد، اما اعتراض 
آنها راه به جایی نبرد و تاکس��ی های بی سیم هم از رده خارج 
شدند. حال تاکس��ی های اینترنتی که آمده بودند قیمت ها را 
کاهش دهند، ح��اال هر وقت که دلش��ان بخواهد قیمت ها را 

افزایش می دهند و برای خودشان تعیین کننده نرخ هستند!
 اجبار دریافت کرایه نقدی از سوی رانندگان 

در مواردی نیز مشاهده می شود که بس��یاری از رانندگان 
بجای پرداخت اینترنتی از مسافران درخواست کرایه به صورت 
نقدی می کنند درحالی که این امر خالف قوانین اس��ت . و در 
کمال تعجب مشاهده می شود که نهاد خاصی در شهرستان ها 

بر فعالیت این تاکسی ها )اسنپ و تپ سی( نظارتی ندارد!
به گونه ای که می ت��وان گفت انحصارگرایی تاکس��ی های 
اینترنتی پس از به عق��ب راندن رقبای س��نتی خود حاال به 
معضلی تبدیل ش��ده اس��ت که هیچ کس توانایی مقابله با آن 

را ندارد.
 افزایش کرایه از 8 به 20 هزار تومان

یکی از مش��تریان اسنپ می گوید مس��یری را که همیشه 
با ۸ یا ۹ هزار توم��ان می رفته هفته پیش ب��ا ۲۰ هزار تومان 

رفته است!
این فرد که مش��خصات او نزد خبرگ��زاری فارس محفوظ 

است اظهار داشت: کاش مسئوالن در این زمینه کاری کنند 
تا این رانندگان گمان نکنند که هر کاری دلش��ان خواس��ت 
می توانن��د انج��ام دهند. فرد دیگ��ری که خ��ود را »رحمت 
زاده« معرفی کرد، از افزایش چندین برابری قیمت ها پس از 
اتفاقات آبان ماه سال گذش��ته و در پی افزایش قیمت بنزین 
یاد می کن��د! وقتی از راننده اس��نپ دلیل افزای��ش کرایه ها 
را می پرس��م اظهار بی اطالعی می کن��د و می گوید: اطالعیه 
خاصی مبنی برافزایش قیمت ها ابالغ نش��ده است و ممکن 
است خطای نرم افزاری باشد. راننده دیگری معتقد است نرخ 
کرایه ها بستگی به زمان درخواست خودرو و یا مسیر انتخابی 
دارد! به گونه ای که هنگام ظهر که خیابان ها شلوغ تر است نرخ 
کرایه ها افزای��ش می یابد و یا روزهای تعطی��ل نیز با افزایش 
قیمت ها مواجهیم. همچنین در روزهای پنج شنبه و جمعه با 

افزایش ۲۵ درصدی نرخ روبرو هستیم .
با پش��تیبانی تماس می گیرم و منتظر پاس��خ می شوم، از 
خانمی دلیل افزایش ناگهانی و نجومی قیمت ها را می پرس��م 
که وی افزایش قیمت را انکار می کند! وقت��ی از تغییر تعرفه 
یک مسیر در دو روز متفاوت می پرسم بابی حوصلگی می گوید 
زمان درخواست خودرو متفاوت است و تعیین کننده قیمت! از 
دستگاه ناظر بر فعالیت اسنپ می پرسم که می گوید: چطور؟«

اطالعات می خواهید به سایت اسنپ مراجعه کنید!
در س��ایت اس��نپ هم اطالع��ات خاصی جه��ت پیگیری 
وجود ندارد و تنها از اتحادیه کسب وکارهای مجازی نام برده 
ش��ده اس��ت که دفتری در تهران دارد و به نظر می رس��د در 

شهرستان ها راهی برای پیگیری وجود نداشته باشد.
رییس اتحادیه تاکسی های تلفنی شیراز از وجود یک رانت 

پشت تاکسی های اینترنتی خبر می دهد.
منصور حقانی معتقد اس��ت: این تاکس��ی ها ک��ه عالوه بر 
ثروت، قدرت هم دارند، ضرر و زیان بسیاری را به ضعیف ترین 
قشر جامعه که همان راننده های آژانس ها و پیک های موتوری 

هستند، وارد آورد.
وی با تأکید بر اینکه علی رغم همه این فشارها تاکسی های 
تلفنی با بیش از ۵۰ سال س��ابقه خدمت هنوز هم امن ترین 

وسیله حمل ونقل بوده و مشتری های سنتی و وفادار خود را 
دارد، گفت: بس��یار مواردی پیش آمده است که مردم از عدم 
نتیجه بخش بودن پیگیری هایشان درباره مشکالت پیش آمده 
از سوی تاکس��ی های اینترنتی گالیه می کنند درحالی که ما 
در اتحادیه تاکس��ی رانی ظرف کمتر از ۲۴ ساعت مشکالت 

احتمالی را پیگیری می کنیم و به نتیجه می رسانیم.
حقان��ی همچنی��ن ضم��ن تأکید ب��ر ثب��ات قیمت های 
تاکسی های تلفنی در ایام مختلف بر اس��اس نرخ اعالم شده 
اظهار داشت: متأسفانه تاکسی های اینترنتی در مواقع بارندگی 
یا مواقعی که مردم بیش��تر به خودرو نیاز دارن��د، کرایه ها را 

افزایش می دهند.
 تاکس�ی تلفنی ها همچن�ان برای مس�افران امن 

هستند
رییس اتحادیه تاکس��ی های تلفنی ش��یراز از به روز شدن 
تاکس��ی های تلفنی و مجهز ش��دن آنها به سیستم اینترنتی 
خبر داد و اضافه کرد: اگر به جای راه اندازی این سرویس های 
اینترنتی همان تاکس��ی های تلفنی که امن تر بوده و س��ابقه 
فعالیت ۵۰ س��اله دارند زودت��ر از این ها ب��ه اینترنت مجهز 
می شدند ش��رایط بس��یار بهتر بود و این همه ضرر و زیان هم 

متوجه این قشر ضعیف نمی شد.
وی در ادامه بابیان اینکه ما با هزینه ش��خصی خود و بدون 
وارد آوردن هیچ هزینه ای به دولت، وارد سیستم حمل ونقل 
شده ایم، خاطرنش��ان کرد: متأس��فانه دولت حمایت خاصی 
از این قش��ر نمی کند درحالی که فعاالن این ح��وزه معموالً 
ضعیف ترین قش��ر جامعه و افرادی هس��تند که از هر شغلی 
درمانده اند و ب��ه رانندگی در تاکس��ی تلفنی یا پیک موتوری 

روی می آورند.
حقانی اختص��اص ماهان��ه ۲۱۰ هزار توم��ان جهت تهیه 
س��وخت به خودروه��ای یگانه س��وز و ۱۲۵ ه��زار تومان به 
خودروهای دوگانه را به عنوان تنها حمایت دولت از این قشر 

عنوان کرد.
وی افزود: بنا بود بسته های معیشتی نیز برای این قشر تهیه 

شود که تاکنون خبری نشده است.

 در شیراز نظارتی بر تاکسی اینترنتی نیست
حقانی تاکسی های اینترنتی را تحت نظر یک نهاد کشوری 
با عنوان واحد نظارت بر کس��ب وکارهای مج��ازی در تهران 
دانس��ت و گفت: در شیراز نظارت مس��تقیمی  بر فعالیت این 
تاکس��ی ها ص��ورت نمی گیرد.رییس کمس��یون حمل ونقل 
شورای اسالمی شهر شیراز هم می گوید: طبق ماده ۳۲ قانون 
فعالیت تاکس��ی های اینترنتی باید زیر نظر شهرداری باشد؛ 
اما متأس��فانه این گونه نیس��ت و به نظر می رسد مجوز اصلی 
از س��وی وزارت فناوری اطالعات یا صنعت، معدن و تجارت 
صادر می شود.نواب قائدی درباره رایزنی های وزارت کشور در 
خصوص نقش شورای ش��هر در این مورد می گوید: در وزارت 
کشور بحث هایی صورت گرفته اس��ت که اگر به نتیجه برسد 
شورا و ش��هرداری می تواند نظارت هایی را بر نرخ گذاری این 

تاکسی های اینترنتی آن هم در آینده داشته باشد.
سازمان صمت هدف بعدی بود که از روابط عمومی موضوع 
را پیگیری کردی��م و وی دراین باره توضی��ح داد: تنها صدور 
مجوز این تاکس��ی ها بر عهده این س��ازمان است و نظارت بر 
قیمت گذاری یا فعالیت آنها در حیطه وظایف سازمان صنعت، 
معدن و تجارت نیست. رییس پلیس اماکن استان فارس فرد 
دیگری است که موضوع را از او جویا می شوم. سرهنگ حیاتی 
می گوید: تنه��ا تائید مکان اس��تقرار دفتر این تاکس��ی های 
اینترنتی در شیراز و تائید مجوزش��ان بر عهده پلیس اماکن 
اس��ت و به واقع اقدام دیگری بر عهده ما نیس��ت و به راستی 
نظارت خاصی بر فعالیت این تاکس��ی ها وجود ندارد! از دیگر 
سو این موضوع هم مطرح می شود که شیوع کرونا که موجب 
تعطیلی س��ه ماهه اتوبوس ها و مترو شد بازار فعالیت اسنپ و 
تپ سی را داغ و شرایط را برای سوءاستفاده بیشترشان جهت 

افزایش قیمت ها فراهم کرد تا همه چیز به کامشان شود!
حال این موضوع مطرح می شود که چگونه یک کسب وکار 
مجازی که نام و نشانی و تلفن همه مشتری های خود را دارد، 
به راحتی اعتم��اد مردم را جلب و پس از رس��یدن به هدف از 
اعتماد آنها سوءاستفاده می کند و نظارت خاصی بر عملکردش 

وجود ندارد؟!

گرانفروشی به اسنپ هم رسید

PB


