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قیمت انواع سکه در بازار کاهش یافت
روز گذشته قیمت انواع سکه در بازار آزاد تهران کاهش یافت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با  90هزار ریال کاهش به  19میلیون و  30هزار ریال رسید .به گزارش ایرنا ،سکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم با افت  290هزار ریالی 18 ،میلیون و  480هزار ریال نرخگذاری شد .هر نیم سکه  9میلیون و  690هزار ریال و هر ربع سکه پنج میلیون و  680هزار ریال به خریداران عرضه شد که
نسبت به روز قبل  50هزار ریال کاهش قیمت داشت .هر قطعه سکه گرمی نیز با یکصد هزار ریال کاهش سه میلیون و  520هزار ریال نرخ گذاری شد .در بازارهای جهانی هر اونس طال چهار دالر و 34
سنت کاهش یافت و به یک هزار و  309دالر و  82سنت رسید؛ هر گرم طالی  18عیار نیز در بازار ایران با افزایش  12هزار ریالی یک میلیون و  851هزار و  300ریال عرضه شد.

معاون وزیر اقتصاد:

اخبار
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران اعالم کرد

بیمه مرکزی پیشتاز دولت الکترونیک
رضا باقری اصل عضو هیات مدیره و معاون دولت
الکترونیکی سازمان فنآوری اطالعات ایران با
اعالم این مطلب افزود :تحوالت چشمگیری که
در حوزه یکپارچگی شکل گرفت که هدف آن
بهبود کیفیت خدمت ،کاهش هزینه و در نهایت

سودآوری است.
وی تصریح کرد :دولت الکترونیک مسیری را طراحی کرده که در آن تمامی صنایعی
که امکان آزادسازی دارند ،آزاد خواهند شد و به همین خاطر بخش های غیردولتی هم
باید به اطالعات دسترسی داشته باشند.
باقری اصل از کسب رتبه نخست دولت الکترونیکی توسط بیمه مرکزی خبر داد و
افزود :این دستاورد بسیار بزرگی است و با توجه به شرایط جدیدی که به زودی در
فضای کسب و کار رخ خواهد داد صنعت بیمه باید بیش از پیش خود را به آخرین
امکانات دیجیتال و نرم افزارهای مختلف تجهیز کند.

دومین دوره مسابقات بینالمللی تصویر میکروسکوپی
آغاز شد
دومین دوره مسابقات بینالمللی تصویر
میکروسکوپی ( ،)IMIC2018در روز سهشنبه
 25اردیبهشت 1397در دانشگاه خاتم آغاز شد.
این مسابقه با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و دانشگاه خاتم ،در زمینههای تخصصی شامل
متالوگرافی ،نانومواد ،الیاف و پلیمرها ،علوم زیستی
و بیومواد ،سراموگرافی و مینرالوگرافی ،همراه با
کارگاههای مرتبط در روزهای  25و  26اردیبهشت
 1397در دانشگاه خاتم برگزار میشود .هدف اولیه مسابقات ،فراهم آوردن فرصتی
برای دانشپژوهان و محققان عالقهمند در زمینهی خواص مواد و علوم زیستی ،برای
به اشتراک گذاشتن تصاویر میکروسکوپی و اطالعات ارزشمند علمی است که نظر
عالقهمندان از سراسر دنیا را به خود جلب کردهاست.
در این مراسم احمد محمودیان مدیریت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خاتم
ضمن ابراز خرسندی از استقبال پژوهشگران و محققان برجسته از دورههای علمی
ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیتهای این
و مسابقات بینالمللی دانشگاه خاتم ،به 
دانشگاه پرداخت .نادر پروین ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم
افتتاحیه مسابقه بینالمللی تصویر میکروسکوپی گفت :بیش از 300اثر به دبیرخانه
مسابقات رسیدهاست .در ابتدا در نظر داشتیم که 100اثر را برای بخش نمایشگاهی
انتخاب کنیم که به دلیل کیفیت باالی آثار 138 ،تصویر برای بخش نمایشگاهی و
داوری انتخاب شد .داوری و ارزیابی با صورت حضور صاحب اثر انجام شده و سواالتی
در خصوص ارزش علمی ،فنی و ابتکارات مطرح میشود .از دیگر مالکها کیفیت و
زیباییشناختی اثر خواهد بود.

هیچ قرارداد اقتصادی با ایران کتبی یا شفاهی لغو نشدهاست
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی
و فنی ایران با رد برخی شایعات مبنی بر لغو قراردادهای
پسابرجامی پس از خروج آمریکا گفت :هیچگونه مکاتبه
یا اظهارنظر شفاهی از سوی طرف های خارجی مبنی بر
تصمیم به لغو این قرارداده به وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی
اعالم نشدهاست.
به گزارش ایرنا ،پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در
هجدهم اردیبهشت ،گمانه زنی رسانهها درباره آینده قراردادهای
سرمایه گذاری و فاینانسهای ایران با کشورهای مختلف کلید
خورد و روز گذشته برخی پایگاههای خبری به نقل از منابع
نامعلوم از لغو فاینانس های پسابرجامی خبر دادند که البته وزارت
امور اقتصادی و دارایی آن را تکذیب کرد.
محمد خزاعی ،معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که سالها
نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد بوده است،
در گفت وگو با ایرنا ،آخرین وضعیت قراردادهای اقتصادی کشور
را تشریح کرد که به شرح زیر است:
به تازگی شنیده میشود با خروج ترامپ از برجام،
کشورها قراردادهای فاینانس خود با ایران را قطع کردهاند.
وضعیت چگونه است؟
چنین چیزی را مشاهده نکردهام و تکذیب میکنم؛ هیچ
موسسه مالی یا کشوری که با ایران و سیستم بانکی ما قرارداد
مالی امضا کرده ،آن را لغو نکردهاست و حتی هیچگونه مکاتبه
یا اظهار شفاهی مبنی بر تصمیم به لغو آن ،به ما و تا جایی که
مطلعم به بانک مرکزی نیز اعالم نشده و حتی مکاتبات و امور
مربوط به اجرایی برخی پروژههای معرفی شده توسط بانک
مرکزی در جریان است.
به نظر شما در صورت خروج اروپا از برجام ،تبعات
اقتصادی آن برای کشورمان چه خواهد بود و مذاکرات
آتی با آنها را چگونه میبینید؟
نخست اینکه تاکنون اروپاییها و بلکه تقریباً همه کشورهای
موثر دنیا اقدام غیرحقوقی و غیرمنطقی آمریکا را محکوم کرده و
پایبندی خود را به ادامه برجام اعالم کردهاند .عالوه بر عالقه آنها
به گسترش روابط اقتصادی با کشور بزرگ و قدرتمند ایران ،این
اقدام ترامپ در واقع صدمه بزرگی به حیثیت روابط و حقوق بین

الملل وارد کرد و مبانی حقوقی سیاسی و اعتباری توافق های بین
الملل را زیر سوال برد.
به ویژه آنکه توافق برجام به تایید شورای امنیت سازمان ملل
رسید که بسیاری از این کشورها مانند فرانسه ،آلمان ،انگلستان
و چین و روسیه از اعضای مهم آن هستند و این اقدام آمریکا
در واقع بیش از پیش به جایگاه سازمان ملل و شورای امنیت
صدمه زد لذا تقابل کشورهای دنیا با این تصمیم و اظهار حمایت
از برجام ،عکس العمل قابل انتظار به این رفتار خصمانه و یکجانبه
و غیرحقوقی است.
دیگر اینکه ایران اگرچه به تعهدات بین المللی همیشه پایبند
بوده و به آن احترام میگذارد اما موضوع ادامه برجام با سایر
کشورهای امضاکننده آن در صورتی ممکن خواهد بود که طرف

رئیس سازمان بهره وری:

سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور همچنان صفر است

با پرداخت تسهیالت ارزی بانک صنعت و معدن

شرکت کاشی وشنگار بلوچستان به بهره برداری می رسد
شرکت کاشی وشنگار بلوچستان با  14میلیون یورو تسهیالت ارزی بانک
صنعت و معدن  60درصد پیشرفت فیزیکی را پشت سر گذاشته است .
علی اشرف افخمی ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جریان
سفر خود به استان سیستان و بلوچستان  ،به اتفاق هیات همراه از شرکت کاشی
وشنگار بلوچستان بازدید کرد.

اهدای  15میلیارد ریال جوایز توسط بانک آینده

به برندگان طرح «هر آرزویی در آینده برآورده میشه»
جوایز برندگان طرح «هر آرزویی در آینده برآورده میشه»؛ هفتمین طرح
باشگاه مشتریان بانک آینده ،اهدا شد.
روز سه شنبه  18اردیبهشت ماه سال  ،1397طی مراسمی در سالن همایش
ساختمان مرکزی و با حضور جمعی از مشتریان ،اعضای هیات مدیره ،معاونان ،مدیران
و روسای شعب؛ جوایز مشتریان برنده خوش شانس شامل( 1 :یک) آرزوی ( 3سه)
میلیارد ریالی( 5 ،پنج) آرزوی ( 200دویست) میلیون ریالی( 20 ،بیست) آرزوی
( 50پنجاه) میلیون ریالی( 50 ،پنجاه) آرزوی ( 10ده) میلیون ریالی( 300 ،سیصد)
آرزوی ( 5پنج) میلیون ریالی و ( 1600یکهزار و ششصد) جایزه ( 5پنج) میلیون ریالی
اختصاصی شعب ،به این عزیزان اهدا شد.

ساعت کار شعب بانک سامان در ماه رمضان اعالم شد
ساعت خدماترسانی شعب و واحدهای ستادی بانک سامان در ایام ماه
مبارک رمضان اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،این بانک ضمن تبریک فرارسیدن ماه خدا به
هموطنان گرامی ،ساعت کاری شعب و ادارات مرکزی خود را در این ماه اعالم کرد.
بر اساس این گزارش ،ساعت کاری شعب در استانهای تهران و البرز ساعت 7:45
تا  15:15خواهد بود .این شعب در روزهای پنجشنبه از ساعت  7:45تا  12:15فعال
هستند .شعبه هایپراستار تهران در این مدت از ساعت  8تا  17:30و در روزهای
پنجشنبه تا ساعت  12:30ارائه خدمت میکند.

مدیرعامل بیمه آسیا:

فرآوری اطالعات وتبدیل آن به دانش
در صنعت بیمه اهمیت دارد
فرآوری اطالعات و تبدیل آن به دانش به ویژه در حوزه کالن داده ها در
صنعت بیمه اهمیت ویژه ای دارد .
کاردگر ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در نخستین نشست
راهبردی فناوران و صنعت بیمه در ادامه مطلب فوق گفت :فناوری اطالعات دردهههای
اخیر موجب ایجاد تغییرات بسزایی در صنایع شده است و صنایع مالی از جمله صنعت
بیمه از این امر مستثنی نبودند  .مدیرعامل بیمه آسیا با تاکید بر این موضوع که
شرکتهای بیمه از پیشگامان استفاده از فناوری اطالعات بودند ،اظهار داشت :شرکت
های بیمه در ابتدا برای دستیابی به اهدافی نظیر کاهش زمان و هزینه ها ،افزایش
کارائی ،بهره وری و سودآوری  ....به استفاده از تکنولوژی در ساختار خود روی آوردند .

مقابل به تعهدات خود پایبند باشد.
تاکنون ده ها میلیارد دالر قرارداد فاینانس با اروپا و
سایر کشورها امضا شده و میلیاردها دالر سرمایه گذاری
خارجی به تصویب رسیده است .آیا اروپایی ها به این
توافق ها پایبند میمانند و میتوان به آنها اعتماد کرد
که به تعهدهای اقتصادی و سرمایه گذاری خود پایبند
باشند؟
همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند و ریاست جمهوری
نیز تاکید کردند ،باید مطمئن شویم که آنها به تعهداتشان پایبند
خواهند بود و به گونه ای این امر تضمین شود .همه میدانیم که
برخی از این کشورهای اروپایی در مسائل متعددی در ارتباط با
ایران و منطقه ممکن است هم نظر باشند و هستند و نمی توان

چشم بسته به آنها اعتماد کرد .به قول مثلی که خود اروپاییها
دارند« ،نمی توان فقط به چشمهای آبی رنگ طرف مقابل اعتماد
کرد بلکه باید به عملش مطمئن شد» .ما نیز همین را میگوییم
که اگر قرار است براساس برجام اقداماتی انجام دهیم و آنها به قول
خودشان آن را نظارت و به اصطالح « »Inspectکنند ،ما نیز باید
بتوانیم تضمینهای آنها به تعهدات برجامی و قراردادهای اقتصادی
و رفع موانع پیش بینی شده در برجام را به اصطالح «» inspect
و نظارت و ارزیابی کنیم تا مطمئن شویم که به آن عمل می کنند.
جاده یکطرفه نمیشود ،دو طرفه است .در آن صورت در حرکت
در این جاده دوطرفه که طرفین رعایت تعهدات و حدود خود را
بکنند تصادفی رخ نمی دهد .همه بهسالمتی به مقصد میرسند.
در غیر این صورت اگر ایران ببیند طرف مقابل به تعهداتش پایبند
نیست ،دلیلی برای ادامه کار و برجام نخواهد ماند .این از نظر
حقوق بین الملل نیز قابل دفاع است.
به نظر شما نباید به سایر مناطق جهان هم توجه کرد؟
بدیهی است که هیچ کشوری همه روابط اقتصادی خود را با
یک کشور و یا یک منطقه نباید طراحی و متمرکز کند .باید در
روابط اقتصادی و براساس منافع ملی روابطش را با کشورهای
مختلف تنظیم کند .بر همین اساس روابط با چین که در دوران
تحریم نیز کنار ما بود و یا کشور دوست و همسایه بزرگ ما روسیه
و یا سایر کشورهای دوست و همسایه برای ما مهم است .در آسیا
کشورهای مهمی مانند اندونزی ،مالزی و دیگران دارای اهمیت
اند .شما از مذاکرات ما با چین ،روسیه ،جمهوری آذربایجان و
سایر کشورهای اروپایی مطلعید .در دو سه هفته گذشته چند
هیات اقتصادی و رسمی از چین ،روسیه ،کرواسی و بلغارستان که
ریاست کنونی اتحادیه اروپا را عهده دار است ،در ایران بودند .این
خود بهترین گواه تنوع در روابط اقتصادی ماست.
اینها خود نشان میدهد اخباری مبنی بر اعالم قطع روابط
اقتصادی کشورها با ایران صحت ندارد .نکته مهم آنکه آموختهایم
و رهبری نیز تاکید فرمودهاند براساس موازین انقالبی و اصول
اقتصاد مقاومتی باید نقطه اتکا را بر درون زائی اقتصادی و منابع
داخلی و تولید داخلی قرار دهیم .در عین حال که با دنیا باید
ارتباط داشته باشیم اما تکیه بر آن می تواند یک خطای راهبردی
باشد .این دو می توانند مکمل یکدیگر باشند.

رئیس سازمان بهره وری ایران گفت :با اینکه طبق برنامه های توسعه ای
کشور باید  30درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری محقق شود ،اما در
سال های گذشته این سهم در حد صفر و گاهی منفی بوده است.
علی اکبر اولیا در نشست خبری که به مناسب روز بهره وری برگزار شد ،افزود :در
برنامه چهارم و ششم توسعه پیش بینی شده است که یک سوم رشد اقتصادی کشور

باید از محل بهره وری باشد اما طبق آمارهای اعالم نشده ،این کار محقق نشده است.
وی اظهار داشت :برخی کشورها همچون ژاپن با وجود منابع نامحدود ،به بهره
وری رویکرد جدی داشتند اما در ایران با وجود آموزه های دینی و فرهنگی در این
حوزه توفیق چندانی نداشتیم .وی درخصوص اقدامات انجام شده برای بهبود این
وضعیت گفت :براساس نظام نامه بهره وری دستگاه ها موظف به تشکیل کمیته
بهره وری هستند و ما نیز به دنبال فعال کردن این کمیته هستیم تا برنامه مدونی
را تولید کنیم.
رئیس سازمان بهره وری افزود :در این مسیر باید از ظرفیت قانونی شورای عالی
و اداری استفاده کنیم و دستگاه ها حساس تر به این موضوع بپردازند تا روند قبلی
تکرار نشود .اولیا با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت :با توجه به حساس تر شدن
شرایط و محدودیت های اقتصادی باید بخش خصوصی و دولتی توجه بیشتری به
بهره وری داشته باشند.
وی با اشاره به جذب بودجه در سازمان ها و دستگاه های مختلف بیان کرد :منابع
کشور محدود است و همه نهادها به دنبال جذب آن هستند و این تعارض سرانجام
خوبی ندارد و باید با خردورزی بهره وری را در برنامه های کشور بگنجانیم .رئیس
سازمان بهره وری تاکید کرد :بهره وری امری تشریفاتی نبوده و یکی از نیازهای
ضروری کشور است و امیدواریم به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست
پیدا کنیم .وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت از کاالی ایرانی گفت :برای
حمایت از تولید داخلی با ساز و کار بهره وری و افزایش کیفیت و قیمت پایین باید
به بهره وری توجه جدی شود و مسئوالن موظفند به کمک بهره وری رقابت پذیری
کاالی داخلی را با مشابه خارجی فراهم کنند.
اولیا اظهار داشت :در پایان سال  1396سعی کردیم چارچوبی برای اجرای بهره
وری تدوین کنیم و مدلی را به دستگاه های اجرایی ارائه و گزارشی درباره بهره وری

در برنامه ششم توسعه برای هیات وزیران تهیه کردیم تا سیاست های الزم در این
زمینه اتخاذ شود.
وی در ادامه به رشد بخش های مختلف از محل بهره وری اشاره کرد و گفت:
براساس برنامه ششم توسعه رشد بخش کشاورزی  ٨درصد و رشد آن از محل بهره
وری 1.8درصد ،نفت  ٧درصد و از محل بهره وری  1.8درصد ،معدن  8.8درصد و
از محل بهره وری  2.4درصد ،صنعت 9.3درصد و از محل بهره وری  ٢درصد؛ آب،
برق ،گاز  0.9درصد و از محل بهره وری  ٢درصد؛ ساختمان  7.5درصد و از محل
بهره وری  ٢درصد؛ حمل و نقل  8.3درصد و از محل بهره وری  2.1درصد؛ ارتباطات
 19.4درصد و از محل بهره وری  6.5درصد و سایر خدمات  5درصد و از محل بهره
وری  0.8درصد تعیین شده است.
رئیس سازمان ملی بهره وری درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر بهره وری گفت:
با وجود برخی کم لطفی ها به دولت و برجام باید بگویم برجام یک دستاورد بزرگ
دیپلماسی بود که اجماع بین المللی علیه کشور را از بین برد و رشد اقتصادی منفی
کشور در سال  ٩١به رشد مثبت تبدیل کرد.
اولیا همچنین درباره سیاست های جدید ارزی و تاثیر آن بر بهره وری گفت :ثبات
اقتصادی در میزان بهره وری نقش بسزایی دارد و در گذشته نظام عرضه و تقاضای
ارز در حالت عادی قرار داشت و مشکلی نداشتیم اما پاره ای از مشکالت خارجی
باعث افزایش تقاضای ارز در ماه های گذشته شد و دولت به اعمال سیاست جدید
ارزی دست زد.
وی افزود :شوک نوسانات ارزی مانعی بر بهره وری است چرا که باید تولیدکننده
برنامه ریزی داشته باشد و بداند کاالی تولید شده خود را با چه قیمتی بفروشد.
رئیس سازمان بهره وری اظهار امیدواری کرد که با اجرای سیاست های جدید ارزی،
بدون هیچ مشکلی تقاضای بازار تامین و التهابات کاذب کاهش یابد.

آذری جهرمی از فاز جدید فیلترینگ به بهانه مشکالت امنیتی  vpnها خبر داد

فیلتر فیلترشکنها

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،با بیان اینکه بسیاری
از فیلترشکنها کاربرد ضدامنیتی دارند و نوعی باج افزار به
شمار میروند ،گفت :فراگیر شدن فیلترشکنها تبعات زیادی
دارد و به همین دلیل حرکت برای مسدود کردن آنها آغاز
شده است.
به گزارش ایرنا ،بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران
نهم اردیبهشت ماه از صدور دستور قضایی مسدود سازی تلگرام خبر
داد و اعالم کرد :فعالیت این پیام رسان در ایران از دهم اردیبهشت
ممنوع است.
در همین ارتباط محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات روز سه شنبه در حاشیه رونمایی از طرح های
جدید همراه اول و در جمع خبرنگاران درباره افزایش استفاده از
فیلترشکنها پس از مسدودسازی این پیام رسان گفت :یکی از دالیل
مخالفت دولت با فیلترینگ این است که اگر استفاده از برخی نرم
افزارهای پیام رسان اثر مخربی داشته باشد ،در کنار آن استفاده و
فراگیر شدن فیلترشکنها نتایج به مراتب مخرب تر امنیتی دارند.
وی افزود :بسیاری از فیلترشکنها خدمات ظاهری خوبی به کاربر
ارائه میدهند و به همین دلیل استفاده از آنها مورد توجه عده زیادی
از مردم است اما بنا به گزارشهایی که مراکز معتبر منتشر میکنند،
این فیلترشکن ها استفاده ضدامنیتی نیز دارند و نوعی با ج افزار
هستند که به جمعآوری اطالعات مشترک اقدام میکنند ،بنابراین
فراگیری و استفاده از فیلترشکنها تبعات بسیار زیادی دارد.
عضو هیات دولت درباره نقش شرکت ارتباطات زیرساخت ایران
برای مسدود کردن فیلترشکنها یادآور شد :اقدام این شرکت در
چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با فراگیری و استفاده
از فیلترشکنها صورت گرفته و نباید اجازه دهد فضای کشور پر از باج
افزار شود و باید جلوی اینها گرفته شود ،به همین دلیل حرکت برای
ن ها آغاز شدهاست.
مسدود کردن فیلترشک 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با انتقاد از شیوه مسدود کردن
تلگرام گفت :توسعه استفاده از فیلترشکنها از اهداف دشمنان به
خصوص آمریکا برای براندازی نرم نظام جمهوری اسالمی ایران
است .آذری جهرمی به بروز اختاللهای اینترنتی هم اشاره کرد و
افزود :اختالل اینترنتی موضوع بدی است و از سازمان تنظیم مقررات
ارتباطات خواسته شده موضوع پیگیری شود ،به اپراتورها هم در این
باره تذکر داده شده تا رسیدگی کنند و عصر روز دوشنبه نیز جلسهای
با حضور اپراتورها برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد :مسدودسازی فیلترشکنها نباید سبب
افت کیفیت اینترنت و یا ایجاد مشکالتی برای کسب و کارها شود.
وی ادامه داد :قرار نیست با دستور فیلترینگی که صادر شده و
با مخالفتهای بسیاری از مردم مواجه شده است ،به با ج افزارها و
فیلترشکنها اجازه داد که در کشور توسعه پیدا کنند.
آذری جهرمی با یادآوری زیان هایی که استفاده از فیلترشکن به
کشور و مردم تحمیل می کند ،ابراز امیدواری کرد :مسئوالنی که
متصدی فیلترینگ هستند ،به این موضوع توجه داشته باشند زیرا
این مسئله یک تهدید بزرگ است و باید مردم را درباره استفاده از
فیلترشکن توجیه کنیم تا آنها همراهی کنند.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد :در هر تصمیمی
اگر همراهی مردم نباشد ،نتیجه آن گستردگی با ج افزارها میشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه فراگیر شدن
ن ها مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی
فیلترشک 
کشور بودند و این صحیح نیست ،گفت :وزارت امور خارجه آمریکا در
سال  89جزو برنامههایی که برای براندازی جمهوری اسالمی داشت،
توسعه فیلترشکن ها بود و حتی گوشیهای اپل را به نوعی در بازار
ایران عرضه میکرد که بدون فیلترشکن کار نکنند.
آذری جهرمی با بیان اینکه پیا م رسان و استفاده از ابزار ارتباطی،
انتخاب کاربر است ،افزود :اینکه ما به استفاده از یک پیامرسان قائل
باشیم یا نه ،تغییری در انتخاب مردم ندارد.
وی تاکید کرد :البته سیاست کشور ترویج پیامرسانهای بومی
است و ما بر این اساس مصوباتی در شورای عالی فضای مجازی
داشتیم و پیامرسانهایی هم در این حوزه فعال شده اند اما این
پیامرسانها باید خدمات متنوع و کاربریهای الزم را برای مردم
فراهم کنند و همچنین اعتماد مردم را جلب کنند.
 10میلیون نصب فعال پیام رسان های داخلی ثبت شد
آذری جهرمی درباره میزان کاربران پیامرسانهای بومی بیان کرد:
تا کنون 10میلیون نصب فعال از تعرفههای داخلی روی گوشیهای
همراه داشتیم که البته به معنای  10میلیون نفر نیست زیرا ممکن
است یک نفر چند اپلیکیشن نصب کرده باشد ،با وجود این آمار قابل
توجهی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه مردم از
پیامرسانهای مختلف استفاده میکنند و انحصاری نیز وجود ندارد،
اظهار کرد :البته هنوز ابراز نارضایتی از اقدام انجام شده در خصوص
مسدود شدن یک پیام رسان خارجی وجود دارد اما واقعیت این است
که هم پیامرسانهای داخلی به تدریج جایگاه خود را پیدا میکنند.
آذری جهرمی با بیان اینکه توسعه استفاده از پیام رسان های
داخلی نیاز به زمان دارد ،اظهار داشت :باید نوع برخورد با فضای
مجازی اصالح شود .وی با یادآوری اینکه اگر بخواهیم ظرفیتهای

بومی داشته باشیم و آنها را رشد دهیم ،باید شاخصهای خود را
تغییر داده و حمایت کنیم ،افزود :در نهایت مردم هستند که تصمیم
میگیرند از چه ابزاری استفاده کنند .وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات افزود :تمایل ما بر اساس سیاستهای حاکمیتی ،ترویج
پیامهارسانهای بومی است و البته یک سیاست خدش ه ناپذیر و مهم
در جمهوری اسالمی بر پایه انتظارات مردم تامین شده که نظرات
مردم را لحاظ کنیم و به آن احترام بگذاریم .سرویسهای داخلی هم
اگر میخواهند شکل بگیرند ،باید بر پایه احترام و اعتماد مردم باشد.
دسترسی به سرعت یک گیگابیتی روی نسل چهارم و نیم
وی با اشاره به پروژههای رونمایی شده در همراه اول بیان کرد:
امروز مرکز عملیات امنیت بومی شرکت همراه اول و مرکز امداد
نجات فوری خدمات مجموعههای آسیب دیده برابر حمالت سایبری
رونمایی شد و مرکز دادهای که به منظور باال بردن ضرایب پدافند
غیرعامل در همراه اول به عنوان پشتیبان مراکز داده قبلی بود ،مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .آذر جهرمی افزود :همچنین مرکز پایش
شاخصهای کیفی شبکه و همچنین ارزیابی شاخصهای کیفی
شبکه و توسعه آنها در همراه اول مورد بهرهبرداری قرار گرفت .وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به توسعه دسترسی به نسل سوم
و چهارم تلفن همراه اظهار کرد :همراه اول می خواهد با استفاده از
تکنولوژی مایمو ( )MIMOو آرایههای آنتنی که مورد استفاده قرار
میگیرد ،سرعت دانلود را روی نسل چهار و نیم به یک گیگابیت در
ثانیهبرساند.
وی ادامه داد :البته این قابلیت برای همه مردم قابل دسترسی
نیست و نیاز است هم تجهیزات نصب شود و هم گوشیهایی که این
قابلیتها را پشتیبانی میکنند ،وجود داشته باشد.
آذری جهرمی ادامه داد :از همراه اول خواسته شده است ظرف
 45روز آینده موضوع قفل شدن شبکه های ارتباطی در ورزشگاه
آزادی را حل کند.

