ارتباطات
New Tab

مدار

قطع تلفن  600روستا
تا فردا رفع میشود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان
اینکه ارتباط تلفنی روستاهایی که به دلیل عدم
سرویسدهی ماهواره خارجی ،تلفن ثابت آنها قطع
شود،
شده است ،تا  ۴۸س���اعت آینده برقرار می
گفت :از س���اعات اولیه قطع س���رویس در این
روستاها ،نیروهای متخصص در قالب  ۱۰۰تیم فنی
ای سازماندهی
های ماهواره
برای برگرداندن ایستگاه
شدهاند و تاکنون نیز ارتباط بیش از  ۱۰۰روستا
برقرار شده است.
وزارت ارتباطات  -حس���ین فالح جوشقانی
رییس س���ازمان تنظیم مق���ررات و ارتباطات
رادیویی با اعالم اینکه روس���تاهایی که به دلیل
دهی ماهواره خارجی ،تلفن ثابت
عدم س���رویس
آنها قطع شده اس���ت ،تا  ۴۸ساعت آینده برقرار
شود ،گفت :خدمات ارتباطی در برخی از مناطق
می
ب العبور بودن و نبود امکانات
روستایی به علت صع 
زیرساختی از طریق بستر ماهوارهای انتقال پیدا
کند که در این روس���تاها ،ارتباط از طریق
می
ماهواره خارجی تامین میش���د که با توجه به
ای این
اینکه مقرر شده بود بستر ارتباطات ماهواره
روستاها در اختیار سازمان فضایی قرار گیرد ،اپراتور
ماهواره خارجی با اطالع از این موضوع ،سرویس
دهنده خدمات در این روستاها
ارتباطی اپراتور ارایه
را قطع کرد که در پی آن ارتباط تلفنی حدود ۶۰۰
روستا قطع شده است.
وی با بیان این که ارایه خدمات ارتباطی این
روستاها در قالب طرح  USOو از طریق اپراتور
شود ،افزود :از ساعات
ارتباطات کوه نور انجام می
اولیه قطع س���رویس در این روستاها ،نیروهای
متخصص در قالب  ۱۰۰تیم فنی برای برگرداندن
ایستگاههای ماهوارهای س���ازماندهی شدهاند و
تاکنون نیز ارتباط بیش از  ۱۰۰روستا برقرار شده
العبور
اس���ت اما با توجه به بعد مسافت و صعب
بودن روستاها و لزوم مراجعه حضوری تیمهای
تخصصی به ایس���تگاهها ،برقراری ارتباط در این
بر شده است.
مناطق زمان
معاون وزیر ارتباطات ضم���ن عذرخواهی از
هایی که با قطعی خدمات ارتباطی
سرویس گیرنده
مواجه شدهاند ،اظهار کرد :با پیگیریهای انجام
شده از س���وی رگوالتوری ،مشکل ارتباطی این
های سیستان و
روستاها که عمدتا در اس���تان
بلوچستان ،کردستان ،هرمزگان و کرمانشاه هستند
شود و تمهیدات الزم
تا دو روز آینده برطرف می
برای پیشگیری از تکرار این موارد نیز اندیشیده
شده است.
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رسان خارجی وجود دارد و اجماع است ،ارتباطی
شکست انحصار پیامرسان مهر -امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت :آنچه امروز در شکستن انحصار پیام
خارجی برای آینده حکومت به سالئق سیاسی ندارد .این یک مساله مربوط به کالن کشور است و در همه حوزهها و برای آینده حکومت و انقالب اسالمی واجب است .ما
نباید با آن مواجهه سیاسی داشته باشیم.

وزیر فاوا نمایندگان مجلس را قانع کرد

کاهش قیمت قرارداد آلکاتل و توسعه شبکه ملی اطالعات
زرآبادی نماینده مجلس :با وضعیت موجود شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیکی محقق نمیشود

نمایندگان مردم در مجلس شورای اس�ل�امی از پاسخهای روز گذشته وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره قرارداد آلکاتل و قرارداد نگهداری تجهیزات
زیرساخت قانع شدند.
فناوران  -روز گذشته دو سوال فاطمه حسینی نماینده مردم تهران و حمیده
زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی در صحن مجلس به
بحث و بررسی گذاشته شد .پیشتر این سواالت در کمیسیون صنایع مطرح
ولی این دو نماینده از پاسخهای وزیر قانع نشدند .کمیسیون نیز سواالت را ملی
تشخصی داده و دیروز در صحن مطرح شد .در نهایت هم با  98رای موافق87 ،
رای مخالف و  7رای ممتنع از مجموع  205نماینده حاضر در جلسه این سوال
را وارد ندانستند و از پاسخهای وزیر قانع شدند.
حمیده زرآبادی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح سوال
خود از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،گزارشی از
تخلفات قرارداد بدون مناقصه آلکاتل ارایه کرد.
وی گفت :در این قرارداد که از سال  91تا سال  94بیش از  1200میلیارد
تومان تجهیزات خریداری شده است .این تجهیزات  10برابر ظرفیت مورد نیاز
است و تمام قراردادها جز قرارداد با شرکت چینی به صورت ترک تشریفات بوده
است ،شرکت مخابراتی زعیم که به صورت انحصاری در بازار کار میکند ،در تنها
قرارداد مناقصهای  37.5درصد باالتر از قیمت بازار قرارداد منعقد کرده است.
وی با بیان اینکه برای یک پروژه  3بار تجهیزات تنها در زمینه انتقال خریداری
شده است ،ادامه داد :درواقع برای زیرساخت و توسعه نیز باید هر کدام  3خرید
دیگر انجام شود.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص خرید تجهیزات توسعه
انتقال گفت :این خرید بدون مناقصه با شرکت مخابراتی رضوی و آلکاتل انجام
شد که مبلغ این قرارداد  247.5میلیون یورو بوده است و پس از اعتراض به رویه
قرارداد به  145.5میلیون یورو کاهش یافته است و باید گفت فساد این قرارداد
در بخش امور جانبی بوده است که در قراردادهای الحاقی ادامه داشته است.
زرآبادی با بیان اینکه  74میلیون یورو فس���اد در این قرارداد وجود داشته
است ،گفت :جهرمی این قرارداد را به عنوان یکی از دستاوردهای تصدی خود بر
وزارتخانه ارتباطات معرفی میکند .درحالی که  26درصد از تجهیزات کاسته شده
است اما از قیمت قرارداد کم نشد.
نماینده مردم قزوین گفت :به دلیل دیرکرد این قرارداد شرکت مقابل 18
میلیون یورو جریمه شد ،اما جهرمی به جای آنکه ارز وارد کشور کند؛  26میلیون
یورو تجهیزات میگیرد که این تجهیزات به  10میلیون یورو کاهش پیدا میکند،
بنابراین نه جریمه شدهاند نه طبق جریمه تجهیزات وارد کشور شده است.
وی ادامه داد :طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه ششم توسعه باید  105نقطه
مخابراتی داشته باشیم که دولت آن را به  35نقطه کاهش داده است و تاکید دارد
این کار براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است ،بنده با این شورا مکاتبهای
داشتهام که در پاسخ محرمانهای عنوان داشت این اقدام ضد امنیت ملی است .اگر
مصوبه شورای عالی امنیت کاهش نقاط مخابراتی است چرا در اساسنامه شرکت
زیرساخت چنین موضوعی وجود ندارد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
به موجب اجرائیه صادره از ســوی شــعبه اول دادگاه عمومی بجســتان در پرونده کالسه  940985اجرایی محکوم علیهما اقایان  -1حامد عاشوری
 -2حســین عاشــوری به پرداخت مبلغ  1/293/415/016ریال در حق اقای رضا خالق پناه و مبلغ  64/670/751ریال بابت حق االجرای دولتی در حق
دولت محکوم میباشد که نسبت به توقیف یک قطعه زمین مزروعی واقع در گناباد خیابان المهدی نرسیده به جاده سنتو متصل به منازل مسکونی اراضی
نقوی اقدام و مراتب توقیف وفق ماده  105قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابالغ گردیده و مصون از هر گونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن
ارجاع امر به کارشــناس صورت گرفته و بر اســاس نظریه کارشناسی ارزش ملکیت ششــدانگ در موقعیت و با کیفیت ذیل  :یک قطعه زمین مزروعی زیر
کشــت زعفران به متراژ  30نم  3000متر مربع جنوبا به ملک محمد قاســمی شــماال به ملک خانم میر معزی شــرقا به جوی عام و حسن یوسف پور و محمد
حاجی زاده و غربا به باغ حسن نقوی به مبلغ  1/350/000/000ریال ارزیابی شده است و نظریه کارشناس وفق ماده  75قانون اجرای احکام مدنی ابالغ
گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده و لذا مقرر شــده در روز ســه شــنبه مورخه  1397/02/18از ســاعت  10الی  11صبح از طریق مزایده
حضوری با حضور نمانیده دادستان در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد لذا طالبین به خرید میتوانند در روز و ساعت تعیین شده
در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند
فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری
تودیع و قبض مربوطه را تســلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت  10درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد طالبین
به خرید میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند 1477.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد

دادنامه

عضوکمیسیون صنایع و معادن گفت :ضمن اینکه با استدالل وزارتخانه مصوبه
مجلس بیاثر شده است ،این سوال مطرح است اگر مصوبه شورای عالی امنیت
کاهش نقاط مخابراتی است؛ چرا در اساسنامه شرکت زیرساخت چنین موضوعی
وجود ندارد ،باید گفت فضای غیرشفاف ایجاد شده است.
زرآبادی با بیان اینکه قراردادهای نگهداری مهمترین بخش حاکمیتی است،
گفت :سوال اینجاست که چرا مهمترین بخش حاکمیتی به بخش خصوصی
واگذار و در تصمیمی غیرمنطقی نظ���ارت و ارزیابی کالن بر قراردادها ،حذف
شده است.
وی گفت :عدم نظارت و ارزیابی بر قرارداده���ای نگهداری در واقع گزارش
قطعی را بعد از رخداد اطالع میدهند ،از سوی دیگر نیز کیفیت شبکهها کاهش
یافته است.
زرآبادی گفت :با وضعیت موجود شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیکی
محقق نمیشود و یک دروغ بزرگ است.
رگوالتوری و سازمان فناوری اطالعات ضعیف شدهاند
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه سرویس بدون کیفیت ،در نتیجه
نظارت نکردن است ،گفت :این اتفاق با توجیه چابک کردن سیستم انجام میشود،
این درحالی است که به بهانه چابکسازی قراردادها ،چارتهای زیرساخت تغییر
کرده و متخصصان از زیرساختها رفتهاند و برای نگهداری سیستم از لیسانسه
کودکیاری دعوت به همکاری شده است.
زرآبادی با بیان تضعیف برخی معاونتهای وزارت ارتباطات بیان داش���ت:
معاونت تنظیم مقررات و معاونت فناوری اطالعات به دلیل رفتن متخصصان
ضعیف شدهاند و در واقع کافرمایی و درآمد دولت به همین جهت کاهش یافته
است.
وی با بیان اینکه مردم کرمان و کرمانشاه عدم نظارت بر زیرساختها را لمس
کردهاند ،گفت :وزیر با حضور در مناطق زلزله زده کرمانشاه از  85نقطه کور خبر
داد؛ درحالی که نقاط کور را باید اپراتورها پوشش دهند و از آنجایی که کسی به
حرف وزارتخانه توجهی نمیکند ،مردم با کاهش ارایه خدمات مواجهند.

کالســه پرونده  546/96شــعبه  8شورای حل اختالف شهرستان چناران شــماره حکم 96/15/22 - 27/707
خواهان ســازمان کشاورزی و موقوفات چناران اســتان قدس رضوی با وکالت اسماعیل شهسوار به نشانی مشهد بلوار
شــفا شــفا  26ســاختمان شــفا طبقه دوم خوانده علی ملزومات موضوع مطالبه وجه رای قاضی شــورا در خصوص دعوی
اســماعیل شهســوار به وکالت از موقوفات ملک به طرفیت علی ملزومات فرزند براتعلی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ
 38/268/000ریال بابت یک فقره چک به شــماره  221375عهده بانک ســپه به انضمام هزنیه های دادرســی و حق
الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه و با توجه به ارائه رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن از ناحیه خواهان
کــه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد علیرغم ابالغ در جلســه رســیدگی حاضرنگردیده و در قبــال دعوی مطروحه و
مســتندات در ید خواهان دفاع موثری به عمل نیاورده اســت و دعوی خواهان مصون از ایراد واقع گردیده است لذا با
توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان را وارد دانســته و به اســتناد مواد  198و  519قانون ایین دادرســی مدنی و
مواد  313 -310قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 38/268/000ریال و پرداخت مبلغ  1/377/648ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیرتادیه تا یوم
االداء در حــق خواهــان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظرخواهی در محکام حقوقی چناران میباشد 22
قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف چناران

کاهش  102میلیونی قرارداد آلکاتل
پس از سخنان زرآبادی نوبت به وزیر فاوا بود که به سواالت این نماینده پاسخ
دهد و با بیان اینکه شبکه زیرساخت کشور به عنوان بستر شبکه ملی اطالعات
و دولت الکترونیکی از  31به  110نقطه ( 3.5برابر) گسترش پیدا کرده است ،از
کاهش بیش از  100میلیون یورویی قرارداد موسوم به قرارداد آلکاتل خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه مساله فناوری اطالعات و فضای مجازی
طی سالهای اخیر مربوط به یکی از اولویتهای مردم ،نخبگان و خصوصا وکالی
مردم در مجلس شورای اسالمی شده که موجب دلگرمی است تا با جدیت امور را
پیگیری کنیم ،درباره قرارداد موسوم به آلکاتل گفت :سوال مطرح در مورد قرارداد
آلکاتل ،مربوط به سال  90و همچنین قرارداد نگهداری شرکت زیرساختها
مربوط به سال  94است اما طبق وظیفه به این سواالت پاسخ خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در اصالح قرارداد آلکاتل بیش از  100میلیون یورو از رقم آن
کاهش پیدا کرد ،افزود :بعد از گشایشهایی که به واسطه برجام در کشور رخ داد
طبیعتا هزینههای قرارداد باید اصالح میشد .ضمن اینکه پیمانکار به دلیل تحریم
نتوانسته بود تجهیزات را به کشور منتقل کند.
آذری جهرمی با بیان اینکه سال گذشته از وقتی موضوع آلکاتل در دستور کار
قرار گرفت؛  3سال از نهاییسازی مشخصات فنی شبکه گذشته بود و تجهیزات
نیز نوسازی شده بود گفت :بنابراین شرایط مهیاتر شد و در نتیجه هزینهها نیز باید
منطقیتر میشد ،لذا اصالح قرارداد مدنظر قرار گرفت و قرارداد  247.5میلیون
یورو به  145میلیون یورو کاهش پیدا کرد .عضو کابینه دولت دوازدهم گفت:
همچنین تجهیزات در قرارداد جدید به روزآوری شد و اکنون دو بخش از آن از
گمرک ترخیص شده و در حال نصب و راهاندازی است و زیربار شبکه خواهد
رفت و بخشی از آن نیز درحال استفاده است.
بهبود شبکه را از مردم بپرسید
آذری جهرمی با بیان اینکه وضعیت بهبود وضعیت شبکه ارتباطی در کشور
را میتوان از مردم پرسید ،گفت :بر اساس گزارش  ،ITUایران دومین کشور از
نظر شاخص نرخ رشد توسعه بوده و در خاورمیانه از این نظر اول بوده و این
افتخاری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه طی چهار تا پنج سال گذشته
همه شاخصهای حوزه فناوری در همه شهرهای کشور بیش از  10برابر شده
است ،گفت :براساس مدل  IMSمدل جدید توپولوژی شبکهای ،شبکه مکالمات
صوتی کشور در  35نقطه متمرکز شده است و شبکه دیتا که مصداق زیرساخت
شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیکی محسوب میشود ،از  31به  110نقطه
در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است .آذری جهرمی گفت :ساختار شبکه
تماسهای صوتی کشور در زیرساخت تجمیع ش���ده و به جای آن ساختار
زیرساخت شبکه دیتای کشور در  ۱۱۰شهر توسعه یافته است ،بنابراین این
اظهارات که با تغییر ساختار شبکه ،شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیکی
تحقق نیافته ،یک اظهار نظر غیرکارشناسی است چرا که شبکه ملی اطالعات و
دولت الکترونیکی روی بستر دیتا توسعه پیدا میکند.
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تصمیمگیری برای تشکیل
کمیسیون فضای مجازی در مجلس

جمعی از نمایندگان مجلس ش���ورای اسالمی
پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را
اند.
تهیه و تدوین کرده
فارس -احمد امیرآب���ادی نماینده مردم قم و
عضو هیات رییسه مجلس گفت :این درخواست با
 20امضا تقدیم هیات رییسه شده و قرار است در
شنبه پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
نشست سه
وی اعالم کرد که پیشنهاد تشکیل کمیسیون
ویژه فضای مجازی به امضای محمدرضا عارف،
بابایی و کاظم جاللی روس���ای
حمیدرضا حاجی
فراکس���یون امید ،نمایندگان والیی و مستقالن
والیی رسیده اس���ت .عضو هیات رییسه مجلس
هدف پیشنهاد نمایندگان برای تشکیل کمیسیون
ویژه فضای مجازی را اهمیت این عرصه در برهه
زمانی فعلی و لزوم توجه به آن عنوان کرد.

ورود سازمان فضایی
به ساخت بازیهای رایانهای!

رییس سازمان فضایی ایران در اینستاگرام خود
های رایانهای مبتنی
نوشت :حمایت از تولید بازی
بر علوم فضایی با هدف آموزش و ترویج و توسعه
بازارهای داخلی ،در دس���تور کار سازمان فضایی
ایران قرار دارد.
فناوران  -مرتضی براری اف���زود :از آنجا که
فضا ،محیطی ناشناخته و اس���رارآمیز و دارای
ویژگیهای بسیار متفاوتی از سطح زمین همچون
شرایط خالء ،بیوزنی و عناصر ناشناخته است،
تواند دستمایه بسیار مناسبی برای خلق و تولید
می
بازیهای رایانهای و واقعیت مجازی باشد و کمک
های بسیار هیجان انگیز و
کند تا کاربران محیط
متفاوتی را تجربه کنند.
رییس سازمان فضایی ایران گفت :در سالهای
اخیر نیز شاهد پیشرفتهای مناسبی در توسعه
بازیهای رایانهای در کش���ور بودهایم و فرصت
مغتنمی است برای جوانان مستعد و خالق که در
حوزه فناوری فضایی فعالیت کنند.
معاون وزیر ارتباطات گفت :س���ازمان فضایی
ایران نیز با توسعه زیرساختها و بسترهای الزم و
تدوین بستههای حمایتی ،از تولید بازیهای فضایی
مبتنی بر آموزش حمای���ت خواهد کرد و تالش
های کامپیوتری
کند تا بخش تخصصی بازی
می
در کنار متخصصان حوزه فضایی گردهم آیند تا
ای مبتنی بر علوم
های رایانه
ماحصل آن تولید بازی
فضایی باشد.

