
نقل قول از رهبری درباره 
شبکه ملی اطالعات

وزیر ارتباطات درباره توصیه رهبر انقالب به خود در 
خصوص شبکه ملی اطالعات توضیحاتی داد.

خانه مل��ت - محمدج���واد آذری جهرمی درباره 
جایگاه شبکه ملی اطالعات از منظر مقام معظم رهبری 
گفت: بنده در ابتدای حضور خ���ود در دولت به عنوان 
وزیر، محضر رهبر معظم انقالب ش���رفیاب شدم و یکی 
از سوال هایی که در آن جلسه مطرح کردم این بود که 
با توجه به اینکه مراجع مختل���ف، دیدگاه های متفاوت 
فرهنگی، اقتصادی، سیاس���ی و امنیتی به شبکه ملی 
اطالعات دارند و هر کدام به دنبال تعریف خود از این 
مساله هستند، تکلیف این کلیدواژه چیست و ما باید بر 

چه اساس عمل کنیم؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: فرمایش مقام 
معظم رهبری این بود که ش���ورای عالی فضای مجازی 
برای همین موضوع تشکیل شده و شما باید به مصوبات 
ش���ورای عالی فضای مجازی مستمسک شوید و پاسخ 

همه را به استناد آن مصوبات بدهید.

جاعل سیم کارت های رند دستگیر شد
رییس کالنتری شهرک غرب از دستگیری جاعلی که 
کارت ملی فروشندگان خط های تلفن رند را جعل و آن ها 

را می فروخت، خبر داد.
ایسنا - سرهنگ ضرغام آذین گفت: فردی با مراجعه 
به کالنتری ش���هرک غرب ادعا کرد که خط سیم کارت 
تلفن همراهش توسط فردی فروخته شده است، شخص 
مدعی اس���ت که مالک این خط تلفن است، بنابراین با 
تنظیم این شکایت رسیدگی به موضوع در دستور کار 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: ش���اکی با حض���ور در کالنتری در 
اظهاراتش به ماموران گفت که چندی پیش ش���ماره 
سیم کارت تلفن خود را برای فروش در روزنامه، آگهی 
کرده بوده که پس از چندین تم���اس تلفنی، یکی از 
تماس گیرندگان گفته که خریدار س���یم کارتش است 
و این افراد برای خرید و فروش س���یم کارت در محلی 
یکدیگر را مالقات کردن���د، اما پس از مدتی گفت و گو 
و پس از اینکه خریدار کارت ملی وی را مشاهده کرده 
گفته که از خرید منصرف شده است و شاکی مدتی بعد 

متوجه شده که سیم کارتش به فروش رسیده است.
س���رهنگ آذین با بیان انجام تحقیقات پلیس���ی و 
شناسایی فروشنده خط تلفن همراه، گفت: طی بررسی ها 
انجام شده مش���خص ش���د که فردی که خود را به 
جای خریدار معرفی کرده، جاعل اس���ت و با بررس���ی 
آگهی های فروش س���یم کارت های رند و با دسترسی به 
اطالعات مالکان ش���ماره های رند، کارت ملی مالکان را 
جعل می کرده و در فرصت مناس���ب دیگری به فروش 

می رسانده است.
وی افزود: شگرد این جاعل 36ساله به گونه بود که 
ابتدا خود را به عنوان خریدار جا می زد و نزد فروشنده 
می رفت سپس برای بررسی صحت مالکیت فروشنده از 
وی درخواست کارت ملی می کرد و در فرصت مناسب 
اطالعات فردی و شماره ملی مالک را به خاطر می سپرد 
و در آخر به بهانه های مختلف از خرید منصرف می شد و 
پس از مراجعه به مخفیگاه خود کارت ملی مالک را جعل 
کرده و چند روز بعد شماره های رند را با قیمت های چند 

ده میلیونی به فروش می رسانده است.
رییس کالنتری ش���هرک غرب در ادام���ه گفت: به 
کلیه شهروندان و کس���انی که در زمینه خرید و فروش 
سیم کارت فعالیت می کنند، توصیه می کنم هنگام خرید 
و فروش خط تلفن مدارک هویتی خود را تنها در اختیار 
کاربران اپراتور ه���ای مخابراتی قرار داده تا اصالت از آن 

طریق تایید شود.
بر اساس گزارش پلیس، این متهم یک بار دیگر نیز در 
زمینه جعل اسناد ملکی دستگیر شده است. همچنین 
طی بازرسی از مخفیگاه وی پنج عدد مهر ژالتینی جعلی، 
تعدادی مدارک هویتی جعل���ی و همچنین تعداد پنج 
پوکه سیم کارت کشف شد و طبق دستور مقام قضائی 
متهم و اموال کشف ش���ده در اختیار پایگاه دوم پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.

برگزاری الکترونیکی انتخابات
 منوط به توافق است

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: پیش بینی قانونی برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیکی شده است و اجرای آن 

منوط به توافق وزارت کشور با شورای نگهبان است.
خان��ه مل��ت - محمدج���واد کولیون���د گفت: 
زیرساخت های برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی 
و نرم افزار های مورد نیاز آن تامین شده و وزارت کشور 
آمادگی عملیاتی کردن آن را دارد و در دوره گذش���ته 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا هم به صورت 
آزمایشی و در برخی شعب رای گیری به کار گرفته شد.

وی افزود: از آنجایی که مجری و ناظر انتخابات مجلس 
شورای اسالمی با انتخابات شوراها متفاوت است تصمیم 
الکترونیکی برگزار شدن انتخابات با شورای نگهباناست 
و باید شورا از صحت تجهیزات اطمینان حاصل کند و 
امیدواریم طی جلسات مشترکی که بین وزارت کشور، 
مجلس و ش���ورای نگهبان برگزار می شود نظر دوستان 
محترم عضو شورا تامین شود چراکه برگزاری انتخابات 
الکترونیکی سرعت و صحت فرایند برگزاری را باال می برد 

و شمارش آرا نیز به آسانی امکان پذیر می شود. 
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی دربخش 
دیگ���ری از صحبت های خود تصریح کرد: کار برس���ی 
واصالح قانون انتخابات مجلس نهایی شده و برای تبدیل 
شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال شده و اگر بتوانیم 
ایرادات شورا را به موقع مرتفع کنیم و نظر شورای محترم 
نگهبان تامین ش���ود انتخابات آینده مجلس با قانون 
جدید برگزار می شود. وی تاکید کرد: روز شمار برگزاری 
انتخابات از دوم خرداد آغاز می شود و پروسه انتخابات 
درشورا نگهبان و وزارت کشور کلید می خورد و با توجه 
به فرصت باقی مانده و فشردگی کار ها در مجلس و شورا 
بعید به نظر می آید انتخابات با قوانین جدید برگزار شود. 

 شناسایی بیش از دو هزار
 سایت قمار

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد.

ایلنا - سرهنگ علی نیک نفس )رییس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا(  با ارایه توضیحاتی در 
خصوص اقدامات پلیس فتا ناجا درباره مقابله با سایت های 
شرط بندی گفت: در خصوص س���ایت های قمار اینترنتی 
اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر 

استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی سایت های قمار نسبت به سال 
قبل بیش از 6 برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال9۷ 
گردانندگاِن ۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ 
فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای 
این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به 
مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت های این 

قبیل سایت ها شده است.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا درباره برخورد با خرید و ف���روش موادمخدر در فضای 
مجازی نیز تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و 
فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح های اجرایی و 
عملیاتی به صورت سالیانه در کشور برگزار و نتایج حاصله به 

پلیس مبارزه با مواد مخدر ارسال می شود.
س���رهنگ نیک نفس همچنین درباره برخورد با تورهای 
مس���افرتی که اقدام به کالهبرداری می کنند، توضیح داد: 
در خصوص تورهای مسافرتی، شاهد پرونده های مختلفی در 
کشور پیرامون راه اندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط، 
رزرو هتل و اماکن گردشگری بوده ایم که الزم است شهروندان 
به این موضوع توجه داشته و حتما از سایت های مطمئن اقدام 

به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا 
عملیات مش���ترک دیگری با پلیس بین المللی داشته اید؟ 
خاطرنشان کرد: به غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک 
دیگری با پلیس بین الملل برگزار نشده است. عملیات پانجیا با 
هدف مبارزه با داروهای غیرمجاز، تقلبی و تبلیغات غیرقانونی 
در راس���تای داروهای بدون پروانه به صورت سالیانه از سال 
۲۰۰۸ میالدی با حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان 
اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱ مرحله از این عملیات انجام 

شده است.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا ادامه داد: اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در 
پانجیا ۵ در سال ۲۰۱۱ میالدی پس از افتتاح رسمی پلیس 
فتا بوده اس���ت و از آن پس نیز ایران حضور متوالی در این 

عملیات داشته است.
سرهنگ نیک نفس با تش���ریح اهداف و محورهای این 
عملیات خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو 
به رشد ناشی از به دست آوردن دارو از  سایت های غیرقانونی، 
کشف محصوالت تقلبی، غیرقانونی و جمع آوری آنها از بازار، 
مسدودکردن وس���ایت ها و فعالیت های تجاری غیرقانونی، 
شناسایی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصوالت دارویی 
تقلبی و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکه های جنایی 

حمایت کننده از آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری افراد مسوول در صورت 
لزوم و کش���ف اموال آنها و ارتقاء س���طح همکاری میان 
ادارات ملی و بین المللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز 
محصوالت دارویی غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای این 

عملیات بود.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا گفت: برابر قوانین جاری، مسیر تهیه و توزیع دارو در سطح 
کشور شبکه توزیع داروی وزارت بهداشت است و خروج دارو 
از این چرخه به هر دلیلی تخلف محسوب می شود. بنابراین 
فروش هر نوع دارو در فضای مجازی ممنوع و غیرمجاز بوده 
و تبلیغ دارو و کاالهای بهداشتی در فضای مزبور صرفا جهت 
معرفی دارای شرکت تأمین کننده با ارجاع آن به داروخانه های 

معتبر جهت خرید، مجاز خواهد بود.
سرهنگ نیک نفس با بیان بررس���ی های به عمل آمده از 
سوابق عملیات پانجیا و همچنین رصدهای صورت گرفته 
تاکنون، تصریح کرد: از نظر افزایش حجم قاچاق، داروها و 
تجهیزات غیرمجاز )از نظر نوع دارو و شبکه عرضه کننده(، 
داروهای درمانی شیمیایی و داروهای بارداری و ضدبارداری، 
داروهای ترک اعتیاد و مکمل های ورزش���ی بیشترین آمار 
داروهای غیرمجاز را به خود اختصاص می دهند. همچنین 
6۰ درصد مکمل های ورزشی و داروهای غیرمجاز جنسی در 

رتبه بعدی قرار دارد.
وی تاکید کرد: داروهای مجاز در خارج از شبکه پخش دارو 
و به صورت قاچاق توزیع می شود. همچنین در سطح کشور 
برخی از کارگاه های غیرمجاز اقدام به تولید دارو و تجهیزات 

پزشکی و بهداشتی می کنند.

نظارت شهرداری بر تاکسی های 
اینترنتی ممنوع شد

میالد کریمی با بیان اینکه هیچ یک از تاکسی های اینترنتی 
غیر از »اسکاد« مجوز فعالیت در شهر همدان را ندارند اظهار 
کرد: به خاطر نداشتن مجوز نمی توان مدیریتی در خصوص 

فعالیت این خودروها داشت.
برنا - مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کاالی 
شهرداری همدان با بیان اینکه تنها تاکسی اینترنتی »اسکاد« 
توسط سازمان تاکسیرانی نظارت می شود گفت: ساماندهی 
تاکسی های اینترنتی باید با شهرداری باشد اما ابالغیه صادر 

شده که این سازمان در این زمینه ورود نکند.
وی با بیان اینکه در س���طح کالن و به صورت کشوری 
تصمیماتی گرفته ش���ده و دلیل آن را نمی دانیم افزود: این 

مشکل تنها به همدان مربوط نمی شود.
مدیر معاونت تاکس���یرانی و حمل و نق���ل بار و کاالی 
شهرداری همدان با بیان اینکه تاکسی های بی سیم و آژانس 
تاکسی زیر نظر اتحادیه تاکسیرانی هستند و زیر نظر سازمان 
شهرداری نیستند گفت: این تاکسی ها قبل از اینکه مسافر 
سوار شود و خودرو حرکت کند،کیلومترشمار را روشن می 
کنند اما در تاکسی های اینترنتی وقتی مسافر وارد تاکسی می 

شود محاسبه انجام می شود.
وی با بیان اینکه بازی های اعدادی در کاهش قیمت در 
راستای جلب مشتری است افزود: مسافر وقتی می خواهد از 
این امکانات استفاده کند دنبال پرداخت کرایه کم و در نتیجه 

امکانات خوب است.
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پنجره دریچه

معاون وزارت ارتباطات:

80 درصد زیرساخت شبکه ملی اطالعات محقق شد

فناوران - پیرو مصوبه تعیین تکلیف وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور، برخی از مسوولیت های اجرایی شورای عالی انفورماتیک از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته 
حق اختراع، صالحیت نظارت بر سازمان نظام صنفی رایانه ای و همچنین وظایف اجرایی مرتبط با احراز اصالت نرم افزارهای اداری و مالی به سازمان فناوری اطالعات ایران واگذار شد.

انتقال وظایف شورای عالی 
IT انفورماتیک به سازمان

۱۴ س����ال از صحبت های اولیه در خصوص راه اندازی 
ش����بکه ملی اطالعات که باید در س����ه الیه زیرساخت، 
خدمات و محتوا توسعه داده می شد، می گذرد. ماموریت 
انجام امور الیه زیرساخت شبکه ملی اطالعات به وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات واگذار شده بود که به گفته 
رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت، اکنون ۸۰ درصد 
آن به بهره برداری رسیده و کسب وکارهای اینترنتی نیز 

حاصل توسعه زیرساخت شبکه ملی اطالعات است.
ایرنا - حمی����د فتاحی گفت: زمانی که ش����بکه ملی 
اطالعات به طور کامل و با مفهوم درس����ت خودش در 
کشور پیاده سازی ش����ود، ما از فرصت های فضای مجازی 
خودمان بهره می بریم. آن زمان دیگر کمپانی مانند گوگل 
این فرصت را پیدا نمی کند یک روز صبح تصمیم بگیرد 
اپلیکیشن هایی که روی گوشی های همراه کاربران ایرانی 

نصب هستند را حذف کند.
رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه 
گفت: افرادی که این روزها ادعا می کنند وزارت ارتباطات 
وظایفش را در خصوص توسعه شبکه ملی اطالعات انجام 
نداده، احتماال مفهوم »ش����بکه ملی اطالعات« را درک 
نکرده اند. این شبکه باید در سه بخش زیرساخت، محتوا و 
خدمات توسعه پیدا می کرد اما رشد نامتوازن بین این سه 
الیه باعث شد حتی خدمات وزارت ارتباطات هم خیلی 
به چشم نیاید. به دلیل اینکه االن ما یک ظرف بزرگ از 
زیرساخت آماده کرده ایم که محتوا و خدمتی بر بستر آن 
انجام نمی گیرد، جای خالی شبکه ملی اطالعات به چشم 
می آید. الیه زیرساخت، چوب ناکارآمد بودن الیه  محتوا و 

خدمات را می خورد.
فتاحی افزود: در س����ندی که با عنوان سند »تبیین 
الزامات شبکه ملی اطالعات« در ش����ورای عالی فضای 
مجازی به تصویب رس����یده، مسایل مربوط به زیرساخت 
یعنی تجهیزات فنی مانند روتر، سوئیچ، فیبر نوری، الیه 
امنیت و مدل دسترسی ها برعهده وزارت ارتباطات گذاشته 

شده است.
وی افزود: الیه دوم این شبکه، خدمات و اپلیکیشن هایی 
است که بر بستر این ش����بکه به وجود آمده اند. خدمات 
حمل و نقل اینترنتی، پیام رسان ها و موتورهای جست و جو 
که در این فضا شکل گرفته اند، همگی حاصل شبکه ملی 

اطالعات هستند.
معاون وزیر ارتباطات »محتوا« را الیه سوم شبکه ملی 
اطالعات خواند و گفت: محتوا آن چیزی است که در دو 
ظرف خدمات و زیرساخت جاری می شود؛ از همین جهت 
اهمیت باالیی دارد. این که زیرساخت آماده باشد، روی آن 
خدمتی ایجاد شود اما اگر محتوای مناسب وجود نداشته 
باشد، خروجی چیزی نمی شود که زمان تبیین »سند« 

مدنظر مسووالن بوده است.
به گفته وی، راه اندازی ش����بکه ملی اطالعات با اهداف 
خاص و با نگاه بیشتر به افزایش ترافیک داخلی و درون زا 
بودن اقتصاد فناوری اطالعات مطرح ش����د، امروزه بخش 
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عمده ای از اینترنت در حوزه محتوا مصرف می ش����ود که 
بخش عمده ای از آن وارداتی است، محتوایی که می تواند 

داخل کشور تولید شود.
فتاحی یادآور شد: اکنون شرایط زیرساختی برای دانلود 
محتوای ویدیویی از سرورهای داخل کشور وجود دارد، در 
حالی که قبال سایت های محتوای ویدیویی مجبور بودند 
سرورهای  شان را بیرون از کشور،  هاست )میزبانی( کنند.

رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت افزود: بر اساس 
میانگین جهانی حدود ۸۰ درصد از حجم ترافیک مصرفی 
کاربران صرف دانلود و تماشای ویدیو می شود. زمانی که 
این سایت ها داخل کشور  هاست ش����وند، هزینه هایشان 
کاهش پیدا می کند، سرویس شان با کیفیت بهتری ارایه 
می شود و نکته دیگر این که به واسطه نیاز به دیتا سنتر و 

متخصص، اشتغال زایی نیز شکل می گیرد.
فتاحی با بیان این که این س����ه الی����ه باید با یکدیگر 
متوازن باش����ند، گفت: امروز بیش از ۵۰ پروژه و اقدام 
کالن طی دو سال گذشته در حوزه زیرساخت شبکه ملی 
اطالعات انجام شده که نشان می دهد اکنون بیش از ۸۰ 
درصد از مواردی که طبق سند »تبیین الزامات شبکه ملی 
اطالعات« بر عه����ده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
گذاشته شده بود، به سرانجام رسیده است و ۲۰ درصد 
باقی مانده را تا انتهای امس����ال بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، به سرانجام خواهیم رس����اند، نمودارها و 
اسناد موجود نشان می دهد که ما به اهداف مهمی دست 

پیدا کرده ایم.
وی اف����زود: وزارت ارتباطات ش����اخص هایی دارد که 
می تواند ثابت کند این ۸۰ درص����د منطبق بر واقعیت 
اس����ت. امروز میزان گردش پهنای باند ترافیک داخلی 
۱۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه اس����ت که نشان می دهد، رشد 
۴۰۰ درصدی در ماه داشته است. البته از آن طرف رشد 
اینترنت ُکند بوده و تنها ۵۰ درصدی بوده و کل پهنای 

باند کشورمان ۱۵۰۰ گیگ بر ثانیه است.
فتاحی به رشد اپلیکیش����ن های ایرانی نیز پرداخت و 
گفت: در یک س����ال اخیر بیش از ۲۵۰ هزار اپلیکیشن 
داخل کشور طراحی شده است. االن پلتفرم فعالی داریم 
که ۴۰ میلیون کاربر ایرانی دارد. این یعنی خبر خوش؛ 
یعنی با این که رقیب این پلتفرم فیلتر نیست، کاربران به 

آن اعتماد دارند و روی گوشی شان نصب است.
وی در عین حال تاکید کرد: البته که چنین پلتفرم هایی 
باید با انجام کارهای ضد انحص����اری، حفاظت از حریم 
خصوصی، نظارت روی اپلیکیشن ها دقت به خرج بدهند تا 

پیشرفت بیشتری صورت بگیرد.
مع����اون وزیر ارتباط����ات درباره اس����تقالل در حوزه 
تجهیزات خارجی گفت: اکنون تجهیزات انتقال ایرانی با 
استانداردهای باال تولید شده که از این تکنولوژی باال در 
شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می کنیم. تمام این ها 
قطعاتی از پازلی است که ما به آن شبکه ملی اطالعات در 

الیه زیرساخت می گوییم.

وی افزود: وزارت ارتباطات اکن����ون به IXP خارج از 
تهران 9۰ درصد در حوزه انتقال و 9۵ درصد در حوزه هم 
مکانی تخفیف می دهد. به این شکل که اگر صاحب محتوا 
در IXP شهرهایی به جز تهران فعالیت کند، می تواند از 
این تخفیف ها بهره مند شود. مشوق های این چنینی ابتکار 
شرکت زیرساخت اس����ت تا اقتصاد این حوزه با حمایت 
متولیانش ش����کل بگیرد و روز به روز بزرگ تر شود. به 
واسطه رش����د این اقتصاد، تمرکز از ایجاد کسب وکار و 
ارایه خدمت در تهران برداشته می شود و کاربر می تواند 
محتوای مورد نظرش را از دیتا س����نتر شهر خودش و با 

کیفیت بهتر دریافت کند.
او افزود: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات از 
۸.6 به ۲۰ ترابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون ظرف به 
اندازه کافی بزرگ شده، نشانه اش همین کسب وکارهای 
اینترنتی است. چه کسی 6 سال قبل فکرش را می کرد 

بتوانیم تاکسی اینترنتی راه بیندازیم؟
امروز این اتفاق رخ داده و کسب وکارهای بسیار بزرگ 
و خوبی در حوزه های گردشگری، حمل و نقل، فروشگاه 
شکل گرفته است. با این حال خیلی ها هنوز نوک پیکان 
اتهاماتشان را به س����مت وزارت ارتباطات نشانه رفته اند. 

شبکه ملی رشد خواهد کرد، ما نشانه هایش را دیده ایم.
فتاحی پس از توضیحاتی که در خصوص وظایف وزارت 
ارتباطات در شکل گیری و توس����عه شبکه ملی اطالعات 
داد، خطاب به کس����انی که مطالباتی دارند، گفت: فردی 
که فریاد می زند و می گوی����د وزارت ارتباطات به وظایف 
خودش عمل نمی کند، خودش در الیه محتوا و خدمات 
چه کار کرده اس����ت؟ از نظر من بخ����ش بزرگی از این 
 فریادها فرار رو به جلو و راه انداختن دعوای سیاس����ی

 است.
فتاحی به این سوال که »آیا با کامل شدن صد در صد 
زیرساخت شبکه ملی اطالعات، توقع حوزه علمیه، اقتصاد، 
فعاالن ICT و IT، سیاسیون برآورده خواهد شد؟« پاسخ 
منفی داد و افزود: ما امروز یک ظرف بزرگ ۲۰ ترابیتی 
داریم که تنها از ۱ ترابیت ظرفیت آن استفاده می کنیم. 
دو الیه خدمات و محتوا باید توس����ط دستگاه هایی که 
نسبت به آن تکلیف دارند، کامل شوند تا توقعات تامین 

شود.
او در پای����ان درباره متولیان بخ����ش محتوا و خدمات 
گفت: هنوز س����ند مدونی در این خصوص وجود ندارد، 
یکی از درخواس����ت های ما از مرکز ملی فضای مجازی 
این است که در خصوص وظایف دستگاه های دخیل در 
توسعه شبکه ملی اطالعات، سندی تهیه کند تا مشخص 
شود، مسوولیت محتوایی که در ش����بکه های اجتماعی 
خارجی رد و بدل می ش����ود با وزرات ارتباطات نیست. 
اگر فردی اسلحه در دست می گیرد و دست به جنایتی 
می زند، مس����وولش وزیر ارتباطات نیس����ت. در کشور، 
 پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و قوه قضاییه 

داریم.

اکنون بیش از 80 
درصد از مواردی 

که طبق سند 
»تبیین الزامات 

شبکه ملی 
اطالعات« بر عهده 
وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات 
گذاشته شده 

بود، به سرانجام 
رسیده است و 20 
درصد باقی مانده 

را تا انتهای 
امسال بر اساس 
برنامه ریزی های 

صورت گرفته، به 
سرانجام خواهیم 

رساند

ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایت ها ۲ روز دوام نیاورد!
رویکرد

اولتیماتوم مس���ووالن برای آرام کردم بازار مسکن و خودرو 
منجر به حذف قیمت از روی س���ایت های درج آگهی شد، اما 
پس از گذش���ت ۲ روز دوباره قیمت های کاذب به سایت ها 

بازگشتند.
باشگاه خبرنگاران - چندی پیش با دستور حذف قیمت 
مسکن و خودرو از روی سایت های اینترنتی قیمت مسکن در 
بازار های خرید و فروش کمی رنگ و بوی آرامش به خود گرفته 
بود، اما هنوز چند روز از اجرای این دستور نگذشته که مجدد 
دالالن و سوداگران دوباره اقدام به قیمت گذاری و بهم ریختن 

بازار مسکن کردند.
بر اساس این گزارش از سال گذش���ته همزمان با افزایش 
قیمت ارز، س���که و دالر قیمت مسکن هم رشد جهشی ۱۱۰ 
درصدی داشت به طوری که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن 

را دچار نگرانی کرد.
بسیاری از کارشناسان دلیل رشد جهشی قیمت ها را عالوه 
بر نوسانات اقتصادی، قیمت گذاری در سایت های درج آگهی 
عنوان کرد ه اند و معتقدند که این قیمت ها باعث ش���ده بازار 
مسکن و خودرو که بسیار حساس است به هم بریزد؛ به طور 
مثال اگر قیمت تقریبی یک متر مربع واحد مسکونی ۸ میلیون 
تومان باشد، سایت های درج آگهی قیمت پایه را ۱۲ میلیون 
تومان گذاشته و با درج  تخفیف پای معامله باعث کالهبرداری 
از متقاضیان می ش���وند، زیرا که قیمت اصلی این منطقه ۸ 
میلیون تومان بوده، اما با قیمت گ���ذاری ۱۲ میلیون تومان و 

تخفیف دادن باعث به هم ریختن بازار می شوند.
چشم وهم چشمی در بازار مسکن بیداد می کند

در این باره یکی از مشاوران امالک در محدوده جنوب تهران 
با بیان اینکه سایت های درج آگهی باعث شده که وضع بازار 
مسکن به ویژه در یکسال گذش���ته به هم بریزد، گفت: چشم 
و هم چش���می بین آگهی دهندگان باعث شده که قیمت های 
منطقه تغییرات چشمگیری داشته باشد؛ به طور مثال مالکان 
با ورود به قیمت های یک منطقه متوجه می ش���وند که فردی 
واحد مسکونی خود را 6۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده و 
به دلیل چشم و هم چشمی و بازار گرمی سعی می کند قیمت 
ملک خود را ۸۰۰ میلیون تومان آگهی کند، همین اقدامات 
جزیی و کوچک طی یکسال گذشته بازار مسکن را نابود کرده 

است.
  آگهی های نجومی با کلمه تخفیف مجاز  می شوند

یکی دیگر از مشاوران امالک در محدوده مرکزی تهران با بیان 
اینکه بسیاری از آگهی دهندگان مشاوران امالک هستند، گفت: 
بسیاری از مشاوران امالک سعی می کنند قیمت های نجومی و 
چشمگیری را به عنوان یک آگهی تخفیف دار در این سایت ها 
وارد کنند، اما در این بین تنها کس���انی که دچار ضرر و زیان 

می شوند متقاضیان مسکن هستند.
وی گفت: از سال گذشته تا امروز میزان خرید و فروش ملک 
کاهش چشمگیری پیدا کرده و همین آگهی ها باعث شده که 

قیمت های مسکن به صورت لحظه ای افزایش یابد.

  نظارتی بر قیمت  سایت های درج آگهی نیست
همچنین یکی از متقاضیان خرید مس���کن با بیان اینکه از 
سال گذشته همواره قیمت های مسکن را در این سایت ها چک 
می کردیم، گفت: به طور مثال اگر ی���ک واحد ۷۰ متری در 
محدوده جنوب تهران ۴۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده 
بود در هفته آینده قیمت همین ملک به 6۰۰ میلیون تومان 
افزایش می یافت، چرا نباید هیچ نظارت و رصدی بر قیمت های 

این سایت ها باشد؟
یکی دیگر از متقاضیان خرید مس���کن نیز می گوید: بعد از 
پیگیری های بس���یار زیاد و حذف قیمت مسکن و خودرو از 
روی سایت های درج آگهی قیمت ها حذف نشد، بلکه با عنوان 
توافقی درج ش���د، اما همین امر باعث ش���د که میزان زنگ 

خور های آگهی دهندگان افزایش یابد.
وی تأکید کرد: چندی پیش مجدد به این سایت ها و بخش 
مس���کن آن مراجعه کردم، اما در کم���ال تعجب قیمت ها به 
آگهی های این سایت ها اضافه شده بود، بنابراین دستور حذف 
قیمت مسکن دو روز بیشتر دوام نیاورد و این امر نشان می دهد 

که نباید قدرت واسطه گران و دالالن را دست کم گرفت.
  بهم ریختگی بازار از سوی سایت های درج آگهی 

است
در این باره مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه امالک استان 
تهران، درباره اثرات حذف قیمت مس���کن از سایت های درج 
آگهی گفت: در سال های پیش همواره قیمت های اجاره و خرید 
و فروش به صورت برگه های مختلف روی شیشه های مشاوران 
امالک چسبانده می ش���د و این موضوع همواره موجب نوسان 

قیمت ها در بازار مسکن می شد.
قلی خسروی با بیان اینکه درج قیمت در این سایت ها باعث 
به هم ر یختگی بازار مسکن به ویژه اجاره و خرید و فروش شده 
است، گفت: هیچ نظارتی روی آگهی های این سایت ها وجود 
ندارد و هیچ کدام از قیمت های درج ش���ده در این سایت ها 

واقعی نیست.
وی توضیح داد: به طور مثال قیمت واقعی یک ملک در منطقه 
ولیعصر)عج( متری ۱۰ میلیون تومان است، اما آگهی دهنده در 
این سایت ها قیمت را ۱۵ میلیون تومان اعالم می کند و در کنار 
این آگهی می نویسد به دلیل عجله متری ۱3 میلیون تومان هم 
می فروشم همین آگهی باعث می شود که قیمت واقعی منطقه از 

۱۰ میلیون تومان به ۱3 میلیون تومان تغییر کند.
رییس اتحادیه امالک استان تهران تأکید کرد: حذف قیمت 
مسکن و خودرو از روی این س���ایت ها باید پیش از این اتفاق 
می افتاد، زیرا که در یکسال گذشته بازار مسکن به دلیل وجود 

همین سایت ها دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده است.
وی یادآوری کرد: حذف قیمت مسکن از روی این سایت ها 
کمک بسیار مؤثری بر بازار مسکن می کند که امیدواریم این 

رویه نظارت همچنان ادامه داشته باشد.
  درج قیمت در سایت ها باید دارای مجوز باشد

حسام عقبایی، نایب رییس اول اتحادیه استان تهران نیز، با 

بیان اینکه دالل تعریف مشخصی در قانون تجارت دارد، گفت: 
مشاوران امالک و داللی کردن درست از نظر تخصصی و علمی 
یک شغل بدی نیست، اما در اصطالح عامیانه این تخصص به 
معنای سوداگر شناخته شده و این در حالی است که سوداگر 

با دالل بسیار متفاوت است.
وی افزود: کار اصلی دالل داللت کردن است که وجه قانونی 
دارد و بین خریدار و فروش���نده با داللت کردن ارتباط برقرار 

می کند.
عقبایی با بیان اینکه س���وداگری به هیچ عنوان مورد تأیید 
ما نیست و مسووالن قوه قضاییه و پلیس امنیت به دنبال آن 
هستند که با این موضوع برخورد جدی کنند، گفت: اتحادیه 
امالک و همچنین قانون نظام صنفی باید با سوداگران برخورد 

قاطعی کنند.
نایب رییس اول اتحادیه اس���تان تهران با بیان اینکه قیمت 
گذاری و درج قیمت در سایت های درج آگهی و اپلیکیشن ها 
بدون مجوز و پروانه تخصصی باعث برهم زدن بازار می شود، 
گفت: وجود سایت های درج آگهی، استارت آپ ها و اپلیکیشن ها 
در حوزه مس���کن بد نیس���ت، اما باید تمام این س���ایت ها 
تحت نظارت باش���ند و از طریق یک قیمت کارشناسی شده 

آگهی هایشان درج شود.
وی توضیح داد: متأسفانه سوداگران با ورود به این سایت ها 
باعث ایجاد اختالف و انحراف قیمتی شده اند و همین موضوع 
موجب شده که قیمت های مسکن در یکسال گذشته با رشد 

جهشی مواجه شوند.
عقبایی تأکید ک���رد: در صورتی که قیمت ه���ا به صورت 
کارشناسی شده باشند این سایت ها نه تنها مضر نیستند، بلکه 
باعث ایجا تسهیل در معامالت، شفافیت در قیمت ها و همچنین 

ایجاد تعادل قیمتی هم می شوند.
نایب رییس اول اتحادیه استان تهران اظهار کرد: باید فعالیت 
تمام این س���ایت ها قانونمند و تحت نظارت وزارت ارشاد و 
همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری باش���ند و از سوی دیگر 
تمام قیمت ها به صورت شناس���نامه دار در این سایت ها درج 

شوند.
وی گفت: باید افرادی که در این سایت ها آگهی می دهند؛ اگر 
مشاوران امالک باشند کپی پروانه کسب خود را ارایه دهند، 
اما اگر مالکان عادی باش���ند باید مدارک الزم را ارایه دهند 
تا با چنین اقداماتی بتوانی���م یک گام در جهت کنترل قیمت 

مسکن برداریم.
هم اکنون بازار مسکن با یک جهش قیمتی نامتعارفی روبه رو 
شده که اگر دولت با افزایش تولید مسکن و همچنین نظارت 
بیشتر بر بازار مس���کن نتواند اقدامات الزم را انجام دهد این 
بازار به صورت کامل از بین می رود، بنابراین اقدامات زودگذر 
و موقتی مانند حذف قیمت از سایت های درج آگهی در شرایط 
کنونی نمی تواند ثبات را به ب���ازار برگرداند، بلکه این بازار هم 
اکنون تشنه نظارت بیش���تر و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا 

است.
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