
رفع ممنوعیت
 فروش الکترونیکی دارو

2 خبر

پنجره

تماس تلفنی روحانی با وزیر ارتباطات: 
تکمیل دولت الکترونیکی

 برای مردم مهم است
رییس جمهور توسعه دولت الکترونیک را در کشور حائز اهمیت 
دانست و با قدردانی از تالشگران این حوزه، بر لزوم اهتمام در راستای 

تکمیل هرچه سریع تر این امکان در کشور تاکید کرد.
مهر - حس��ن روحانی در گفتگو ب��ا محمدجواد آذری 
جهرمی  وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات، با بیان اینکه 
توسعه دولت الکترونیک و فضای مجازی از خدمات دولت 
یازدهم و دوازدهم برای مردم است، گفت: مردم در شرایطی 
که کشور با بیماری کرونا مواجه بود، به خوبی از مزیت ها و 
امکانات مرتبط با دولت الکترونیک و توسعه فضای مجازی 
در امورات خود مطلع ش��ده و از آن استفاده کردند. رییس 
جمهور با بیان اینکه توسعه فضای مجازی کمک شایانی به 
انجام فعالیت های بخش های مختلف بویژه حوزه آموزش 
و پرورش و آموزش عالی در ماه های اخیر داش��ته است بر 
ضرورت تالش در راستای توسعه بیش از پیش این بخش در 

همه نقاط کشور تاکید کرد.

پلیس: اصناف پیامک بانک خود 
را فعال کنند

محمد اقبالی رییس پلیس فتای اس��تان البرز ب��ا بیان اینکه 
کالهبرداران از طریق اپلیکیشن رسید ساز اقدام به کالهبرداری 
می کنند، گفت: کسبه و اصناف اس ام اس بانک خود را فعال کنند 

تا مورد سواستفاده قرار نگیرند.  
پلیس – وی گفت: یکی از جدیدترین جرائم سایبری استفاده از 

اپلیکیشن های رسید ساز است.
رییس پلیس فتای اس��تان البرز با بیان اینکه ش��یوع ویروس 
منحوس کرونا در سطح جامعه موجب شده است تا جرائم سایبری 
بیش از پیش اتفاق ب��ی افتد، افزود: همچنین توصیه پزش��کان 
در رابطه با عدم اس��تفاده از پول نقد در س��طح جامعه استفاده از 

اپلیکیشن های انتقال پول را افزایش داده است.
اقبالی ب��ا بیان اینکه برخ��ی بجای کش��یدن کارت در 
کارت خوان فروش��گاه ادعا می کنند که از طریق گوش��ی 
خود به��ای خرید را پرداخ��ت می کنند، ادام��ه داد: اقدام 
بعدی این افراد پس از دریافت شماره حساب از فروشنده با 
اپلیکیشن های رسید ساز فروشندگان را فریب داده و بدون 
پرداخت بهای خرید کاال را دریافت می  کنند. وی یادآور شد: 
در واقع این رسیدها طوری طراحی شده اند که نشان می دهد 
مبلغ به حساب فروشنده واریز شده این درحالی است که 
مبلغی به حساب فروش��نده واریز نشده است و بیشتر یک 
صفحه فتوشاپ شده است. رییس پلیس فتای استان البرز با 
تأکید بر اینکه فروشندگان اس ام اس بانک خود را فعال کنند 
تا در شرایط این چنین فریب کالهبرداران سایبری را نخورند، 
ادامه داد: افزایش آگاهی به شهروندان و کسبه کمک می کند 

تا عرصه بر کالهبرداران تنگ شود.

وزیر ارتباطات گفت: در سال پیش رو با تمام توان شبکه  اینترنت خانگی را 
گسترش می دهیم و میلیون ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی 

اداری و در کمترین زمان برقرار می شود.
مه�ر - محمد جواد آذری جهرمی  با انتشار پاسخ های شرکت کنندگان 
در یک نظرسنجی درباره اینترنت که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
مطرح کرده بود، نوش��ت: بر اساس نظر ش��ما برنامه ریزی عملیاتی کردیم 
که در سال پیش رو با تمام توان شبکه  اینترنت خانگی را گسترش دهیم و 
میلیون ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین 
زمان ممکن )۴۸ ساعت از ثبت درخواس��ت تا راه اندازی در منزل( تحویل 
شما دهیم و از طرفی هم با VDSL س��رعت اینترنت خانگی فعلی را چهار 

برابر کنیم.
وی افزود: هم اکنون یک میلیون اش��تراک خانگ��ی اینترنت در مناطق 
شهری و روس��تایی آماده واگذاری شده اس��ت. همچنین فاز دوم نیز برای 
ش��هریورماه آماده واگذاری خواهد بود. اولویت در واگ��ذاری یک میلیون 

اشتراک با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه افراد برای ثبت نام نیازی به مراجعه 
حضوری ندارند، نوشت: همه اقدامات به صورت تمام الکترونیکی و از طریق 
زیرس��اخت های دولت الکترونیک فراهم شده اس��ت. حداکثر ۴۸ ساعت 
پس از ثبت نام اشتراک ها واگذار می ش��ود و قابل استفاده است. همچنین 

در بخش ارتقای ۴ برابری سرعت نیز مش��ترکین فعلی اینترنت خانگی در 
اولویت هستند. 

کاربران در پاس��خ به این سوال جهرمی  در نظرس��نجی که قیمت کدام 
اینترنت )خانگی یا 4G( برای ش��ما مناسب تر اس��ت، ۷۵ درصد کاربران 
اینترنت خانگ��ی و ۲۵ درصد آنها اینترن��ت 4G  را گزینه مناس��ب برای 
خود اعالم کرده اند. همچنین آذری جهرمی  در این نظرس��نجی از کاربران 
پرسیده بود: آیا شما در منزل س��رویس اینترنت خانگی دارید؟ ۶۲ درصد 
پاسخ دهندگان اعالم کردند این سرویس را در اختیار دارند و ۳۸درصد از 

این سرویس را در اختیار نداشتند.
سومین سوال او در این نظر سنجی به امکان فراهم کردن اینترنت خانگی 
از طریق سامانه و ظرف ۲۴ ساعت مربوط بود. او از کاربران پرسیده بود: اگر 
در منزل اینترنت خانگی ندارید و بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه و 
ظرف ۲۴ ساعت پس از سفارش شما، این خدمت در منزل شما دائر شود؛ آیا 
عالقه ای به اشتراک در این نوع اینترنت دارید؟ ۷۳ درصد شرکت کنندگان 

به این سوال پاسخ مثبت و ۲۷ درصد پاسخ منفی داده اند.
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ریاست جمهوری - سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تعمیم قواعد و روش های تجارت الکترونیکی در خصوص فروش و تحویل دارو موافقت کردند. در این جلسه 
درباره استفاده از اسناد الکترونیکی و داده پیام در خصوص فروش و تحویل دارو که در ماده شش قانون توسعه تجارت الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود تبادل نظر شد و شورای 

عالی با پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد تعمیم قواعد و روش های تجارت الکترونیکی در خصوص فروش و تحویل دارو موافقت کرد.

وزیر ارتباطات برای سال جاری وعده داد: 

اینترنتخانگیرا48ساعتهتحویلمیدهیم

دریچه

بیمه مرکزی: استارت آپ ها 
حق صدور بیمه نامه ندارند

بیمه مرکزی با تأکید براینکه فراهم آوردن ش��رایط الزم برای 
حذف فیزیکی بیمه نامه های ش��خص ثالث ارتباط��ی با صدور 
الکترونیکی بیمه نامه ها ندارد و مش��کلی را برای ش��بکه فروش 
به وجود نمی آورد، اعالم کرد:  استارت آپ های بیمه ای حق صدور 

هیچ بیمه  نامه ای ندارند.
فناوران - روابط عمومی بیمه مرکزی به بیان توضیحاتی درباره 
بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ای  مبنی بر فراهم آوری 
شرایط الزم برای ارایه خدمات بیمه ای بدون ارایه نسخه فیزیکی 
که موجب بروز برخی از ابهامات از سوی شبکه فروش شرکت های 

بیمه و بیمه گذاران شده،پرداخت.
 در این اطالعیه تأکید شده است: 

- فراهم آوردن شرایط الزم برای حذف فیزیکی بیمه نامه های 
ش��خص ثالث ارتباطی با صدور برخط و الکترونیکی بیمه نامه ها 
ندارد و این برنامه هیچ گونه مشکلی را برای  شبکه فروش به وجود 

نمی آورد.
- هرگونه تصمیم ب��ه اجرایی کردن تکلی��ف قانونی مبنی بر 
فروش الکترونیکی در آینده با حفظ مصالح و منافع شبکه فروش 

زحمتکش شرکت های بیمه صورت خواهد گرفت.
- صدور بیمه نامه ها مطابق با روال  موجود ازطریق نمایندگی ها 
انجام می شود و این برنامه برای صرفه جویی در مصرف بی رویه کاغذ، 
کمک به حفظ محیط زیست و کاهش مراجعه حضور بیمه گذاران 

اجرا خواهد شد.
- استارت آپ های بیمه ای هم چون گذشته حق صدور هیچ نوع 
بیمه نامه ای را ندارند و صدور بیمه نامه  ها صرفا از طریق نمایندگی ها 

و یا شعب شرکت های بیمه ای انجام می شود.

برنامه پلیس برای تخلفات
 محیط زیستی در سایت های آگهی

فرمانده یگان محیط زیست گفت: آگهی های خرید و فروش 
حیات وحش و سالح شکاری در سایت های شیپور و دیوار فیلتر 
می شوند و تخلفات اینستاگرامی از سوی پلیس فتا رصد می شوند.

مهر - جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط زیست از آماده 
شدن پیش نویس متنی برای برخورد با تخلفات محیط زیستی در 
فضای س��ایبری خبر داد و گفت: این پیش نویس برای ارسال به 

دادستان کل کشور تهیه شده است.
محبت خانی از همکاری مشترک این سازمان و پلیس پیشگیری 
از وقوع جرم فتا خبر داد و گفت: براساس این همکاری مشترک 
س��ایت های داخلی که اقدام به خرید حیات وحش، س��الح های 
شکاری و تاکسیدرمی حیوانات وحشی می کنند رصد خواهند شد و 
با منتشر کنندگان آگهی هایی از این دست به عنوان متخلف برخورد 
می شود. وی افزود: براساس این همکاری مشترک آگهی هایی از 
این دست در سایت داخلی همچون دیوار و شیپور، فیلتر خواهند 
شد. فرمانده یگان محیط زیست از راهکارهای در نظر گرفته شده از 
سوی پلیس فتا برای مقابله با این دست تخلفات محیط زیست در 

فضاهای غیر بومی همچون اینستاگرام نیز خبر داد.

تنها 73 شکایت در سامانه 195 ثبت شده است

آخرین وضعیت تخلفات در حوزه ارزش افزوده

آمار

تازه ترین گزارش س��امانه ۱۹۵حکایت از ثبت تنها ۷۳ شکایت  در 
حوزه تخلفات ارزش افزوده دارد. آماری ک��ه می تواند حکایت از این 
داشته باش��د که طرح وزارت ارتباطات برای مقابله با تخلفات ستاره 

مربع ها به نتیجه رسیده است.
ایرنا - س��ال گذش��ته زمانی که وزیر ارتباطات اعالم ک��رد، افراد 
شکایت های خود از ارزش افزوده را با گرفتن یک کد #۸۰۰* به ثبت 
برسانند، ظرف مدت کوتاهی میلیون ها شکایت از این طریق به ثبت 
رسید که نش��ان می داد میزان تخلفات در این حوزه چقدر گسترده و 

بزرگ است.
شکایت هایی که مبالغ عجیبی از حساب کاربران کسر شده بود و در 
میان آن کالهبرداری تا سقف ۱۲ میلیون تومان هم به چشم می خورد. 
پس از پایش شکایت ها و حذف شکایت های نادرست و تکراری، بیش 
از یک میلیون و ۲۰۰ هزار توس��ط وزارت ارتباطات برای رسیدگی به 

قوه قضاییه ارجاع داده شد.
هر چند قوه قضاییه از آبان ماه س��ال قبل ت��ا االن در خصوص روند 
رس��یدگی به پرونده ارزش افزوده اطالع رس��انی نکرده است و کسی 
نمی داند سرنوشت پولی که وزارت ارتباطات قول بازگشتش به جیب 

کاربران را داده بود چه خواهد شد.
حاال در تازه ترین گزارش��ی که س��ازمان تنظیم مق��ررات از میزان 
شکایت های کاربران در س��امانه خود به اشتراک گذشته است، نشان 

می دهد در دو ماه نخست امسال تنها ۷۳ شکایت در خصوص تخلفات 
حوزه ارزش افزوده به ثبت رسیده که تا االن با رسیدگی رگوالتوری، 

۶۲ شکایت خاتمه پیدا کرده است.
پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده در سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره س��از و کارهایی که شکل 
گرفت تا تخلفات ح��وزه ارزش اف��زوده پایان گیرد، گفت: ما س��از و 
کارهای متعددی برای پای��ان دادن به این تخلف��ات در نظر گرفتیم 
تا افراد از خدمات ارزش افزوده ای که ناخواس��ته در آن عضو ش��دند 

خارج شوند.
وی اف��زود: کد دس��توری س��تاره هش��تصد مربع ب��رای اطالع از 
سرویس ها و قطع آن ها، تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها و اتصال 
به پنل کاربری برای قطع سرویس از جمله مواردی بود که از قبل برای 

کاهش دادن تخلفات این حوزه در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: عالوه بر تمام این ه��ا، از مدتی قبل اپراتورها را مکلف 
کردیم به صورت هفتگی به مردم گزارش بدهند که چه میزان از مبلغ 
ش��ارژ یا قبض آن ها صرف خدمات ارزش افزوده می ش��ود. با این کار 
مردم می توانند به سرعت از سرویس��ی که ناخواسته عضو آن شدند، 

خارج شوند.
قره داغی درباره اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰ رگوالتوری از تاریخ ۱۵ 
خرداد افزود: با تصویب مصوبه ۳۰۰ اپراتورها را ملزم کردیم کیف پولی 

تعریف کنند تا مشترک شان قبل از دریافت خدمات ارزش افزوده، هم 
از آن اطالع پیدا کند هم این که مبلغ مشخصی را برایش در نظر بگیرد 

سپس محاسبه آن آغاز شود.
وی گفت: با این کار اپراتور دیگر نمی تواند مشترک خود را بدهکار 
کند. برای این کار فرصت یک ماهه در نظ��ر گرفتیم که ۱۵ خرداد به 
پایان می رسد و اپراتورها باید کیف پول را برای مشترکان ایجاد کرده 

باشند.
قره داغی با تاکید بر این که تخلفات حوزه خدمات ارزش افزوده به 
شدت کاهش پیدا کرده است، افزود: با مقررات سفت و سختی که وضع 
ش��د و اپراتورها را مکلف کردیم تا به صورت هفتگی بیالن )ترازنامه( 
استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترک خود اعالم کنند تا او در 

جریان کامل قرار بگیرد.
مردم تا همین چند ماه قبل خبر نداش��تند چه اتفاقی برای ش��ان 
رخ می دهد. آن ها دانس��ته یا ندانس��ته از پیامک و خدمات اس��تفاده 
می کردند و قریب به اتفاق شان متضرر می ش��دند. اما االن برای تمام 
کاربران صورت حس��اب ارسال می شود تا آن ها حس��اب و کتاب کار 

خود را داشته باشند.
او در پایان تاکید کرد: تخلفات خدمات ارزش افزوده با ساز و کاری 
که سازمان رگوالتوری وضع کرد و اطالع رسانی که از طریق مصاحبه با 

خبرگزاری ها انجام شد، به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
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در اتاق ایران و شماره  182و شماره ثبت  03213841301با شناسه ملی  حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

ها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت شرکتدر  20343ثبت   
 

آیذ  َای ایمىی دعًت تعمل میٍ ىی مُىذسی حفاظت الکتزيویک ي ضثکَای ف ضزکتسزاسزی اتحادیٍ تذیىًسیلٍ اس اعضاء اصلی 
اتاق َطتم محل طثقٍ در  25/03/1399   مًرخريس یکطىثٍ   17الی  14  کٍ اس ساعت سالیاوٍ تا در جلسٍ مجمع عمًمی عادی

 175 ضمارٌ ًی )فزصت(،ـوثص خیاتان ضُیذ مًس تُزان، خیاتان طالقاوی،اوی زان تٍ وطـکطايرسی ای معادن يیع، تاسرگاوی، صىا
             خًاَذ ضذ حضًر تُم رساوىذ.                                                                                                     تزگشار

                  
 

 دستور جلسه:

َا ل گذضتٍ ي تًدجٍ جاری ي تصًیة آنگشارش خشاوٍ دار پیزامًن تیالن سااستماع  -1  
َا مذیزٌ در مًرد مثالغ يريدیٍ ي حك عضًیت ساالوٍ آن پیطىُاد َیأتتصًیة  -2  
گشارش تاسرساستماع  -3  
مذیزٌ َیأت تزرسی ي تصًیة تزاسوامٍ ي گشارش مالی سالیاوٍ -4  
مذیزٌ تزای سال جاری تعییه خط مطی اتحادیٍ ي تزرسی ي اخذ تصمیم در مًرد پیطىُادَای َیأت -5  
لی الثذلاصلی ي عاوتخاب تاسرس  -6  
  اوتخاب ريسوامٍ کثیزاالوتطار -7
  مذیزٌ اوتخاب اعضاء علی الثذل َیأت -8
می عادی سالیاوٍ اتحادیٍ می تاضذسایز مًاردی کٍ در صالحیت مجمع عمً -9  

  
 

  
  

 
هیأت مدیره                                                                                                 

شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی سراسری اتحادیه                                               

آگهی تغییرات شرکت نقش اول کیفیت سهامی خاص به شماره ثبت 421583 و شناسه ملی 10320726230 

به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی طاهری بخش به 
شماره ملی 4578946568 به عنوان نماینده شرکت ارتباطات سیارایران به شناسه ملی 10103560453به سمت رئیس 
هیات مدیره. - آقای مسعودگرشاس�بی به ش�ماره ملی 0073940984 به عنوان نماینده ش�رکت سرمایه گذاری توسعه 
نوردنابه شناس�ه ملی 10320401850به سمت نایب رئیس هیات مدیره. - آقای رضاطالبی به شماره ملی 5059679276 
به عنوان نماینده موسس�ه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول به شناسه ملی 14003959580به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره. - آقای علی اهوزی به ش�ماره ملی 0072732571 به عنوان نماینده ش�رکت پیش�تازان تجارت ویس�تا به 
شناسه ملی 10102987556 به سمت عضو هیات مدیره. - آقای محمدباقرمحمدزاده مقدم به شماره ملی 0919321313 
به عنوان نماینده ش�رکت توس�عه تجارت مجازی س�ارینابه شناس�ه ملی 10103891690به س�مت عض�و هیات مدیره 
. حق امضاء کلیه قراردادها، اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت، به ش�رح ذیل می باش�د: -1 کلیه اس�ناد و اوراق 
به�ادار و تعهدآور تا س�قف پانصد میلیون ریال)500000000ریال( با امضای متف�ق آقای رضا طالبی)مدیرعامل( با کدملی 
5059679276 وآق�ای اصغر اکبرزاده)معاون مالی وتدارکات�ی( باکدملی 4283644765 یا خانم عاطفه محمودی ادیب 
)مدیرمالی( باکدملی3873568810 به همراه مهرش�رکت صادرودارای اعتبارمی باش�د. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور مازاد بر مبلغ فوق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل 
با امضای دو نفر ا زاعضای هیات مدیره بامهرش�رکت دارای اعتبارمی باش�د. 3- افراد مندرج در بند2 دارای امضای نافذ 

درخصوص بند1نیز می باشند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854161(

آگهیمزایدهشماره9902
شرکت داده پردازی فن آوا در نظر دارد یک رنج آی پی 17/  را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 

مهلت دریافت اسناد مزایده : تا پایان وقت اداری 99/03/12 
مهلت تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری 99/03/13 

هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 2.000.000 ریال به حساب سپرده شماره 4577777767 نزد بانک ملت شعبه کارگر به نام 
شرکت داده پردازی فن آوا

زمان و محل دریافت اسناد :ساعت 8 الی 17 به نشانی تهران، کردستان جنوب، خیابان هفدهم غربی، پالک 41، واحد بازرگانی 
تلفن هماهنگی: 02182195352 خانم میرزاخانی

ارائه معرفی نامه به همراه فیش واریزی الزامی است
 www.Fanava.net: آدرس وب سایت

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری و اطالعات گفت: اولین نامه وزارت ارتباطات به آموزش و 
پرورش درباره مشکالت برنامه شاد در مورخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ ارسال شد، قاعدتا آنها هم مالحظات خود را 

درباره ساخت این برنامه داشتند که شاید من آنها را نپسندم.
خانه ملت - امیر ناظمی با بیان برخی انتقادات والدین دانش آموزان به مشکالت پیش آمده در اپلیکیشن 
شاد آموزش و پروش گفت: برنامه شاد به صورت کلی در اختیار آموزش و پرورش است اما ما از روز اول تمامی  

نظرات خود را درباره نقاط ضعف و قوت این اپلیکیشن در اختیار این وزارتخانه قرار دادیم.
وی ادامه داد: اولین نامه وزارت ارتباطات به آموزش و پرورش در مورخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ ارسال 
شد، قاعدتا آنها هم مالحظات خود را درباره ساخت این برنامه داشتند که شاید من آنها را نپسندم. 

ناظمی  تاکید کرد: اساسا اجبار و انحصاری کردن هر موضوعی خطای راهبردی است و تفاوتی ندارد، 
استفاده از یک برنامه مانند شاد یا هر موضوع دیگری باشد.

رییس سازمان فناوری و اطالعات همچنین در واکنش به برخی خبرها درباره عدم توانایی والدین در خرید 
گوشی های هوشمند برای نصب برنامه شاد گفت: میزان دسترسی به بسیاری از ابزارهای هوشمند در ایران 
در سطح پایین قرار دارد و نیاز است، درآمد خانواده ها برای تامین این ابزار افزایش پیدا کند البته این مشکل 

تنها محدود به کشور ما نمی شود.
وی افزود: اپلیکیشن هایی که تنها برای یک سری از گوشی ها و سیستم های عامل طراحی شده باشند،کار 

را برای استفاده مردم بسیار سخت می کند.

انتقادات وزارت ارتباطات  از اپلکیشن شاد: با انحصار مخالفیم

PB


