
سرپرست جدید شرکت مدعی شد:
رایتل به 97 درصد اهداف 

درآمدی خود رسید

عضو هیات مدیره و سرپرس���ت مدیریت عامل 
رایتل، گفت: طی ماه های اخیر و با در دستور کار 
قرار گرفتن اولویت ارایه  خدمات و س���رویس های 
متناسب با نیاز مشترکان رایتل، 97 درصد از اهداف 
درآمدی این اپراتور در دو ماهه ی نخست سال 98 

محقق شد.
فارس – به موجب خبری که در بخش تبلیغات 
خبرگزاری فارس منتش���ر ش���ده است، سعید 
کریم زاده، عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت 
عامل رایتل در جلسه  شورای معاونین این اپراتور، 
از تحقق 97 درصدی اهداف درآمدی رایتل در دو 

ماهه  نخست سال جاری خبر داد.
کریم زاده گفت: در پایان س���ال 97 و در بحث 
درآمدزایی، اهداف ماهانه ای برای سه ماهه نخست 
سال 98 تعیین شد که این شرکت با هدف گذاری 
صحیح و کاربردی در ارایه  خدمات متناسب با نیاز 
مخاطبان، ارایه  طرح ها و بسته های جذاب و افزایش 
فروش سیم کارت، موفق شد تا درآمد اپراتور را به 
صورت قابل توجهی افزایش دهد و 97 درصد از 
اهداف درآمدزایی رایتل در دوماهه  نخست امسال 

محقق شد.
سرپرست مدیریت عامل رایتل در تشریح نحوه  
افزایش درآمدزایی این اپراتور گفت: میزان استقبال 
مشترکان از بسته های خدمات محور از جمله طرح 
تامین اجتماعی، باعث شد تا س���هم استفاده از 
خدمات متنوع رایتل به میزان قابل قبولی افزایش 

یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که با روند سیاست های 
پیش رو، تعداد مش���ترکان و س���هم استفاده از 
خدمات و س���رویس های رایتل طی ماه های آتی 
افزایش چش���م گیری را به همراه داشته باشد و 
تعداد مشترکین وفادار این اپراتور نیز روز به روز 

افزایش یابد.
کری���م زاده تاکید ک���رد: انتظار م���ی رود با 
برنامه ریزی ها و سیاس���ت های مدیریتی رایتل در 
سال جاری بتوانیم شاهد آغاز فصل نوین در حوزه ی 
عملکردی این اپراتور به منظور استفاده  حداکثری 
همه ی ذینفعان از این منافع افزایش سهم درآمدی 

سازمان تامین اجتماعی از رایتل باشیم.
وی گفت: با توجه به برنامه ریزی این اپراتور در 
سال جاری برای ورود به بازار بورس، ارایه  آمار و 
اطالعات صحیح بر پایه  ش���فافیت در دستور کار 

مدیران و پرسنل رایتل قرار دارد.

ادعای حضور ایران در میان
 5 قدرت برتر جنگ سایبری

نشریه نشنال اینترست آمریکا نوشت توانمندی 
ایران در حوزه جنگ الکترونیکی س���بب نگرانی 

واشنگتن و اسرائیل شده است.
فناوران - باش���گاه خبرنگاران جوان به نقل 
از شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد، اعتراف به 
جایگاه پنجم ایران در حوزه فناوری اطالعات در 
جهان، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به شدت نگران 

کرده است.
نشریه نشنال اینترست آمریکا در گزارشی نوشت: 
ایران در حوزه رویارویی ها در دنیای مجازی )جنگ 
سایبری( توانایی های بازدارنده متعددی در اختیار 

دارد.
برخالف لشکرکش���ی های آمریکا به منطقه، 
توانمندی ایران در حوزه جنگ الکترونیکی که چند 
سالی است در فضای مجازی جایگاهی پیدا کرده 

است سبب نگرانی واشنگتن شده است.
این نوع جنگ از زمانی جدی تر ش���د که خبر 
کنترل هواپیمای جاسوسی آر کی یو ۱7۰ آمریکا 
در دسامبر سال ۲۰۱۱، که از جانب متخصصان 
ایرانی صورت گرفته بود در جهان منتشر شد. ایران 
توانسته بود این هواپیما را کامال سالم در اختیار 
بگیرد.آن زمان نهاد های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل 
به قدرت ایران در جنگ سایبری اعتراف کردند، 
توانمندی که موجب شد تا ایران در فهرست پنج 
کشور قدرتمند حوزه جنگ های الکترونیکی جهان 

قرار بگیرد.
مرکز پژوهش های امنیت ملی در دانشگاه تل آویو 
متن پژوهشی را از جنگ الکترونیکی میان آمریکا 
و ایران منتش���ر کرد که در آن آمده است، تهران 
برای حمایت از تاسیسات حیاتی خود در پی توسعه 
دادن برنامه های الکترونیکی اس���ت، این برنامه ها 
بسیار پیچیده اند و به این کشور قدرت می دهند تا 
بتواند تاسیسات غربی و صهیونیستی را به تعطیلی 
بکشاند، زیرا تهران با توجه به توانایی هایی که دارد 
قادر اس���ت در برنامه های الکترونیکی موسسات 

صهیونیستی و آمریکایی نفوذ کند.
یک افس���ر عالی رتبه در نهاد اطالعات نظامی 
ارتش اسرائیل )امان( که نخواست نامش فاش شود 
اعتراف کرد ایران در توسعه الکترونیکی و فناوری، 
کشور قدرتمندی است و نهاد اطالعاتی اسرائیل در 

این زمینه با کشور پیشرفته ای مواجه است.
در همین زمینه نشریه نشنال اینترست آمریکا 
روز پانزدهم مه امسال )۲۵ اردیبهشت( گزارشی 
را منتشر کرد که در آن آمده است، ایران در حوزه 
جنگ سایبری ابزار های متعددی را برای مقابله با 

دشمنان در اختیار دارد.

برنامه بانک مرکزی برای توقف 
کارتخوان های خارج از مرز

بانک مرکزی ب���ا هدف جلوگی���ری از خروج 
غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده سازی سرویس 
ایران اکسس در شبکه پرداخت  است که این اقدام 
موجب توقف تراکنش  کارت خوان های ایرانی خارج 

از مرزهای کشور می شود.
فارس - بانک مرکزی س���ال گذشته با هدف 
کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به 
خارج از کشور سقف تراکنش های کارت خوان ها در 
طول یک روز برای هر کارت ۵۰ میلیون تومان و 

برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.
برخی گزارش ها از معامله کارت خوان ها در خارج 
از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این 
دستگاه  خبر می داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر 

محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.
اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل داللی در 
بازار ارز و س���که ممنوعیت خرید و فروش چک  
بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت 
پول را پیدا کرده و کاال و ارز با آن خرید و فروش 
می شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک های 
بانکی باید مشخص می ش���د و در این قالب دیگر 

امکان خرید و فروش چک وجود نداشت. 
مدتی بعد از پیاده س���ازی این دو برنامه معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی در پاس���خ به این 
سوال که با توجه به اس���تفاده از کارت خوان های 
ایرانی در خارج از مرزها و خروج س���رمایه از این 
طریق، آیا نمی توان ب���ا ابزارهای فناوری اطالعات 
فعالیت حوزه ها خارج از مرزه���ا را متوقف کرد؟ 
گفت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این 
دست هیچ وقت تمام نمی شود و ما هر اقدامی انجام 
دهیم، روش دیگری را پیدا می کنند، بنابراین این 
اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی 

خواهد بود
وی افزود: هم اکنون اگر آی پی خارجی باشد، آن 
را می بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان 
از وی پی ان استفاده کند، برای آن هم راه حل هایی 
درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع 

از فعالیت شویم. 
معاون فناوری های نوی���ن بانک مرکزی تأکید 
کرد: محدودیت تراکنش های کارتخوان ها در ثبت 
۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما 
را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است 
که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مش���تریان 
انجام می دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر 
می کند و اگر کار نهایی شد، جزییات آن را اعالم 

خواهیم کرد. 
براساس این گزارش به تازگی داود محمود بیگی 
مدیر اداره نظام های پرداخ���ت بانک مرکزی از 
پیاده سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت 
خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس 
ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش های بانکی 
داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش های 

بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.
وی با بیان لزوم تشخیص تراکنش های ارسالی به 
شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از 
کشور افزود: بانک مرکزی به بانک ها و شرکت های 
پرداخت الکترونیک تاکید کرده که تراکنش ها با 
استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی 
و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و 
تراکنش های درخواستی از خارج از کشور به شبکه 
پرداخت رصد و از انجام آن ها جلوگیری شود که 
تشخیص این تراکنش ها با استفاده از زیرساخت 
ایجاد شده ممکن ش���ده تا از سودجویان از نظام 

پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.
مدیر اداره نظام های پرداخ���ت بانک مرکزی 
گفت:  پیاده س���ازی زیرساخت مبدا تراکنش های 
بانکی نیاز به هماهنگی های���ی با وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و شرکت ارتباطات زیرساخت 
داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور 
مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش 
در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی 
در این زمینه اقدامات مورد نی���از را انجام داده 
است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت های 
پرداخت الکترونیکی و بانک ها قرار می گیرد تا با 
استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش  های داخل 

ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

New TabNew Tab

پنجره دریچه

وزیر ارتباطات در مراسم بیعت با آرمان های امام )ره( گفت:

اعالم برنامه ایجاد 68 هزار شغل تا پایان خرداد

فارس - سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱86 قانون مالیات های مستقیم برای تسهیل و تسریع مودیان اصناف عملیاتی شد. در نامه معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی آمده است: در اجرای 
سیاست های کلی سازمان جهت گسترش خدمات الکترونیکی و به منظور تسریع و تسهیل فرآیند صدور گواهی مالیاتی مربوط و جلب رضایتمندی مؤدیان، سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱86 قانون 

مالیات های مستقیم برای متقاضیان صدور/تمدید/ تجدید پروانه کسب یا کار )اصناف( به صورت سراسری برای تمامی اتاق های اصناف در تمامی شهرهای کشور، عملیاتی شده است. 

صدور گواهی مالیاتی
 اصناف الکترونیکی شد

خانواده ارتباطات و فناوری اطالعات کشور روز گذشته با حضور 
در حس����ینه جماران، آرمان های حضرت امام خمینی)ره( تجدید 

پیمان کردند.
فناوران- حسن خمینی در دیدار با وزیر، معاونین و کارکنان 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان تعبیری از نهج البالغه، 
گفت: بر در و دیوار وجود چیزهایی که از آنها عبرت بگیریم زیاد است؛ 
ولی انسان ها عبرت نمی گیرند و معموال ندامت پدید می آید. تعبیر 
دیگری از امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید که من با گذشتگان زندگی 
نکرده ام ولی به قدری گذشتگان را مطالعه کرده ام که گویی یکی از 

آنها شده ام و گویی با اول تا آخر آنها عمر کرده ام.
وی افزود: در حوزه ارتباطات یکی از موارد بزرگ این اس����ت که 
در گذشته مجموعه دقت کنید و پافشاری بر کارهایی که نمی شود 
نداشته باشید. بسیاری از امور هستند و قابل نفی نیستند؛ باید آنها 
را مدیریت کرد. نمی گویم با آنها کنار بیایید؛ کنترل و مدیریتش 
کنید. به سمت نفی رفتن بعد از مدتی س����ر از یک بن بستی در 
می آورد و هیچ فایده ای ندارد و یا فایده ای بسیار کمتر از چیزی که 
تصور می کردید به دست می آید. وی با بیان اینکه از کارهای بسیار 
خوب گذشته هم پند بگیریم، گفت: یکی از اتفاقات خوب مجموعه 
ارتباطات جوانگرایی است که بعد از 4۰ سال در جمهوری اسالمی 
 در یک نقطه به صورت غیر شعاری اعمال شد و نتایج خوبی هم 
داشت. این مجموعه نه تنها از بقیه مجموعه ها ضعیف تر نیست بلکه 
توانمندتر است. به خصوص اینکه جنس کار شما تکنولوژی روز است.

وی یادآور شد: یکی از موارد تاریخ انقالب اتکای به جوانان است. 
یعنی انقالب با دست جوانان محقق و مدیریت شده و پیش رفته 
است. نقاط ضعفی بر آن هست و باید جلوی آنها را گرفت و بررسی 
کرد. اما اصل به کارگیری و به میدان آوردن این پتانسیل واقعیت 
بسیار مهمی بوده است. اساسا اگر هم نبوده این تحول و حرکت ایجاد 
نمی شده است. برای برون رفت از هر مشکلی اگر این نیروی جوان را 
به فکر واداریم. یعنی نه اینکه فقط از آنها حمایت طلب کنیم و واقعا 
کار را حتی در حوزه تصمیم گیری به آنها واگذار کنیم، یعنی از آنها 
ابزار نسازیم و بلکه واقعا آنها را موتور محرکه و اندیشه تعیین کننده 
جامعه قرار دهیم از مشکالت فعلی هم عبور می کنیم. خمینی تاکید 
کرد: کشور به این بُعدی که سال ۵7 با آن پیروز شد و کار را پیش 

برد و دفاع و مقدس را جلو برد، توجه کند. یک موردش هم که بسیار 
خوب جواب داده مجموعه ارتباطات است که سنین جوانی دارند و 
توفیقات آنها قطعا از قبلی ها کمتر نبوده و بلکه بیشتر هم بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در مراسم بیعت با آرمان های 
امام راحل با بیان اهمیت حق الناس در شیوه امام راحل، تاکید کرد: 
امام راحل دست اندازی به بیت المال را در هر سطحی برنمی تابیدند 
و در موضوع حق الناس هیچ گاه رافت نداشتند و با جدیت برخورد 
می کردند. به گزارش روابط عموم����ی  وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، محمد جواد آذری جهرمی  با بیان اینکه میثاق هر ساله 
خانواده ارتباطات با آرمان های امام راحل رسم نکویی است، گفت: 
مهم تر از برگزاری این مراسم ها توجه به عملکرد و شیوه امام راحل 
است که این شیوه همواره توسط خلف بر حق ایشان، مقام معظم 
رهبری پیگیری شده و مورد تاکید بوده اس����ت. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با بیان اهمیت حق الناس در ش����یوه امام راحل، 
تاکید کرد: امام راحل دست اندازی به بیت المال را در هر سطحی 
برنمی تابیدند و در موضوع حق الناس  هیچ گاه رافت نداشتند و با 

جدیت برخورد می کردند.
آذری جهرمی در ادامه گفت: ش����اید مهم ترین وظیفه خانواده 

ارتباطات برای مستضعفین جامعه ایجاد اشتغال است.
وی افزود: امروز که بسیاری از بخش های کشور به دلیل شرایط 
اقتصادی و فشارهای ظالمانه بین المللی دچار رکود هستند به مدد 
جوانان کشور بخش ارتباطات و فناوری اطالعات با رونق مواجه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید ک����رد: ثمره این رونق 
ایجاد اشتغال است که همیشه هم مورد تاکید مقام معظم رهبری 

بوده است.
وی با اعالم اینکه مقدمات بسیاری در یک سال گذشته برای ایجاد 
اشتغال در این وزارتخانه انجام شده است، افزود: امید است با همکاری 
دولت و مجلس طرح های ویژه اشتغال در حوزه فناوری اطالعات به

 سرانجام برسد.
آذری جهرمی تصریح کرد: امروز ما با آرمان های امام راحل تجدید 
میثاق می کنیم، برای خدمت به مس����تضعفین جامعه و با نگاه به 
مسیر امام این قول را به مستضعفین جامعه می دهیم که تمام توان 
خود را برای پیگیری موضوع اشتغال بکار بگیریم. وزیر ارتباطات از 
آماده سازی زیرساخت های ایجاد 68 هزار اشتغال خبر داد و گفت: 
برنامه های ایجاد این زیرساخت ها تا پایان خرداد ماه اعالم می شود. 
وی به میثاق خود با امام برای رعایت حق الناس تاکید کرد و افزود: 
ما وظیفه محافظت از مال مردم و در جاهایی وظیفه حفاظت از آبرو 
و حریم خصوصی مردم را داریم که باید بر این موضوعات همواره 
تاکید کنیم.وی همراهی و همگامی  با مردم را یکی دیگر از میثاق های 
خانواده ارتباطات با امام راحل عنوان کرد و افزود: این میثاق نامه ما 
در سال جاری با الگو قرار دادن زندگی و شیوه امام راحل است که 
با جدیت پیش می بریم و امیدواریم مردم و روح امام و شهدا و در 
نهایت خداوند از ما راضی باشد. وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه چشم 
امید مردم به حرکت ما در گام دوم انقالب است، گفت: با توجه به 
اینکه بدنه وزارت ارتباطات یک بدنه جوان سازی شده است در این 
مسیر گام محکم تری باید بردارد و بتواند با ایجاد امید نشان دهد 
که نسل آینده توانایی و قدرت حرکت در مسیر پرشتاب حرکت 
انقالب را دارد. بر اساس این گزارش در حاشیه این مراسم سامانه 
شبیه سازی واقعیت مجازی محله، حسینیه و بیت امام راحل با حضور 
حسن خمینی و محمد جواد آذری جهرمی  وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات رونمایی شد.

2 خبر

سید حسن خمینی: 
در حوزه ارتباطات 
در گذشته 
مجموعه دقت 
کنید و پافشاری 
بر کارهایی که 
نمی شود نداشته 
باشید. بسیاری از 
امور هستند و قابل 
نفی نیستند؛ باید 
آنها را مدیریت کرد. 
نمی گویم با آنها کنار 
بیایید؛ کنترل و 
مدیریتش کنید
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آگهی مزایده )نوبت اول(
به موجب اجراییه پرونده شماره 971383 صادره از شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف بروجرد 

محکــوم علیه فرامرز حیدری محکوم اســت بــه پرداخت000 /102/500 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له علی 
اکبر دهقان که با توجه اینکه اموال زیر از محکوم علیه توقیف گردیده اســت وطبق نظر کارشــناس منتخب دادگســتری به شــرح 

زیر قیمت گذاری گردیده است. 
آدرس: پارکینگ قلعه حاتم بروجرد. یک خودروی سواری پراید به شماره انتظامی ایران 16-174 ق. 95 به شماره موتور 
M135587746رنگ ســفید روغنی مدل 1395 و با توجه به اینکه ســواری باالی یک ســال می باشــد که توقیف گردیده اســت 
باطری از کار افتاده وبیمه مشــاهده نشــد والستیکها در حد 60 درصد می باشد با توجه به مدل سواری مذکور واینکه شیشه جلو 
شکسته می باشد وبا توجه به قیمت روز در حال حاضر پراید یاد شده 25/000/000 تومان معادل دویست وپنجاه میلیون ریال 
تعیین وارزیابی می شود. باتوجه به مراتب مزایده در تاریخ 1398/03/19 ساعت ده صبح در مجتمع قضایی شورای حل اختالف 
دادگستری بروجرد برگزار و از قیمتهای فوق شروع وبه کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار می گردد. برنده مزایده 

باید ده درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد. /
 قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه یک اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بروجرد. - مهدی حبیبیان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
رای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد به شــرح 
ذیــل  پــالک 4 فرعــی 3795  اصلی واقــع در بخــش دو بروجرد پرونــده کالســه 1397114425004000329 ورای شــماره 
139760325004003505 مورخــه 1397/12/19 بــه تقاضــای آقای غالم ابکنی فرزند فریدون نســبت به ششــدانگ  یک 
باب ســاختمان به مســاحت 72/41 متر مربع مجزی شــده از پالک 4 فرعی از 3795  اصلی و واقع در بخش دو بروجرد خروجی 
از مالکیت اولیه )آقایان نصرت اله و جواد بیرجندی(رســیدگی و انشــاء رای گردید.مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و ســایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشــار و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه  اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان بروجرد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نمایدو ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی میباشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اســاس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود
تاریخ  انتشار نوبت اول 1398/2/24 -تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/3/8 

فریدون نعمتی -معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد

این روزها کالهب����رداران در فضای مجازی 
با به کارگیری تمهیداتی برای بازار گرمی، در 
حوزه های متنوعی از دانش آموزان کالهبرداری 
می کنند؛ از وعده فروش س����واالت امتحان 

نهایی تا ثبت نام در مدارس شاهد.
مهر- تا پیش از این فصل امتحانات نهایی 
که می ش����د بازار کالهبرداری های اینترنتی 
مبنی بر فروش سواالت امتحان نهایی ساعاتی 
قبل از شروع امتحان داغ بود. هر چند علیرغم 
به کار بستن تمهیدات سفت و سخت توسط 
مرکز س����نجش و پایش کیفیت آموزش����ی 
آموزش و پرورش همچنان در ش����بکه های 
مجازی چون تلگرام و اینس����تاگرام شاهد 
تبلیغات فروش سواالت امتحان نهایی هستم، 
حاال این بازار به بحث ثبت نام هم کش����یده 
شده است و کالهبرداری در حوزه ثبت نام 
در مدارس خاص مثل ش����اهد هم رواج پیدا 

کرده است.
خسرو ساکی، رییس مرکز سنجش و پایش 
کیفیت آموزشی با تاکید بر اینکه در راستای 
ارتقا، امنیت و صحت هر چه بیشتر برگزاری 
امتحانات نهایی فرآیند ارس����ال سواالت به 
صورت الکترونیکی انج����ام می گیرد و رمز 

بازگشایی فایل س����واالت مستقیما از طریق 
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش 
و پرورش برای مدی����ران حوزه های اجرایی 
امتحانات سراسر کشور زمانی ارسال می شود 
که دانش آموزان در سالن های امتحان مستقر 
و درب سالن ها بسته ش����ده است و امکان 
دسترسی به سواالت قبل از برگزاری امتحانات 
وجود ندارد، تاکید کرد: در حال حاضر تنها 
مش����کل دانش آموزان و اولیایی هستند که 
فریب افراد سودجو و کالهبردار را می خورند. ما 
به آنها اطمینان می دهیم تحت هیچ شرایطی 
امکان لو رفتن سواالت وجود ندارد و هر چه 
تحت این عنوان در شبکه های مجازی ذکر 
می شود، اخاذی است. از اولیا و دانش آموزان 
می خواهیم چنین مواردی که ادعای فروش 
س����واالت را دارند و در فضای مجازی تبلیغ 
می کنند را به پلیس فتا و مسوولین آموزش و 

پرورش محل ارائه دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود 
این همه اطالع رسانی در این خصوص هنوز 
عده ای ممکن است وسوس����ه این تبلیغات 
شوند، بیان کرد: ببینید این افراد که چنین 
تبلیغات کذبی را مدیریت می کنند هر کاری 

می کنند تا بازار کارش����ان را داغ کنند. مثال 
سوالی نادرست را قبل از امتحان روی سیستم 
می گذارند و امتحان که برگزار ش����د همان 
بخش را ادیت می کنند و سواالت درست را 
جایگزین می کنند و به مخاطب اینگونه القا 
می کنند که ما از قبل این سواالت را در اختیار 
داشتیم. آنها اینگونه جذب مشتری می کنند و 
خب هر دوره یک عده مخاطب جدید هستند 

که فریب این شیوه را بخورند.
در زمینه کالهبرداری ه����ای اینترنتی از 
دانش آموزان این روزه����ا معضل دیگری هم 
به چشم می خورد و آن هم در مورد ثبت نام 
برخی مدارس خاص از جمله مدارس شاهد 
اس����ت. در حالیکه بارها اعالم ش����ده است 
متقاضیان ورود به مدارس ش����اهد الزاما باید 
به سایت سجا مراجعه و بر اساس کد ملی و 
اطالعات دریافتی، مرحله اول ثبت نام را انجام 
دهند اما شاهد هستیم برخی با ادعای ثبت 
نام قطعی فرزند شما در مدارس شاهد مشغول 
به فعالیت هستند و حتی در ازای دریافت وجه 
به اولیا یک کد دسترسی نیز می دهند و اولیا با 
مراجعه به مدرسه تازه متوجه می شوند که این 

کد دسترسی تقلبی است.

کالهبرداری اینترنتی به بهانه فروش سواالت امتحانی 

رییس مجمع فعاالن فضای مجازی انقالب اسالمی:

به اهداف شبکه ملی اطالعات دست نیافتیم

نظر

رییس مجمع فعاالن فضای مجازی انقالب اسالمی گفت: شبکه ملی اطالعات 
به عنوان شبکه ای پویا و مستقل درصورت تکمیل نهایی، کیفیت دسترسی، 

کاهش قیمت و امنیت را برای کاربران و کسب و کارها فراهم می کند.
مهر- مهدی صرامی زیرساخت پیشرفت فضای مجازی کشور به عنوان یک 
شبکه پویا و مستقل است، اظهار داشت: برای داشتن یک فضای مجازی پیشرفته 
که منافع آن برای مردم، کاربران، فعاالن و کسب و کارها محسوس باشد، باید 
به سمت شبکه ملی اطالعات پیش رویم. همان گونه که بسیاری از کشورهای 
پیشرفته دنیا نیز این مدل شبکه را به عنوان داشتن یک قدرت و حاکمیت در 

فضای مجازی پایه ریزی کرده اند.
رییس مجمع فعاالن فضای مجازی انقالب اس���المی )فرا( افزود: شبکه ملی 
اطالعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور می تواند مزیت های بسیاری را 
برای مردم و سرویس دهنده های داخلی از حیث کاربری و نیز درآمدزایی ایجاد 
می کند. ۳ ویژگی اصلی شامل موضوع امنیت، دسترسی به سرعت باال و قیمت 
پایین خدمات از جمله ویژگی هایی است که شبکه ملی اطالعات می تواند برای 

کاربران و سرویس دهندگان فراهم کند.
وی با بیان موضوع قیمت در ارایه خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطالعات به 
عنوان یکی از ویژگی های مهم این شبکه برای سرویس دهنده های داخلی، گفت: 
سرویس دهنده های داخلی باید بابت ترافیک و تبادل داده، عمال مزیت باالتری 
نسبت به سرویس دهنده های خارجی داشته باشند که در حال حاضر این مزیت 

قابل مشاهده نیست.
صرامی ادامه داد: متاسفانه موضوع ترافیک نیم بها که برای سرویس دهنده ها و 
سایت های داخلی در نظر گرفته شده، فراگیر نیست و تنها فهرست محدودی از 
سرویس دهنده های داخلی از این مزیت بهره مند می شوند و در این زمینه ابهامات 

زیادی مطرح است که باید شفاف و مشخص شود.
این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی با بیان اینکه تخفیف در ترافیک 
داخلی باید برای سرویس دهنده های داخلی ایجاد انگیزه کافی کند، گفت: با 
توجه به اینکه هزینه تمام ش���ده پهنای باند برای ترافیک داخلی نسبت به 
ترافیک خارجی، یک بیستم برآورد می شود باید قیمت سرویس داخلی نیز تا 
یک پنجم رقم فعلی کاهش پیدا کند. این موضوع می تواند یک انگیزه مهم برای 

سرویس دهندگان داخلی در حوزه سایت و اپلیکیشن باشد.
  افزایش دسترسی به سایت های داخلی

رییس مجمع فعاالن فضای مجازی انقالب اسالمی  گفت: ویژگی بعدی در 

صورتیکه شبکه ملی اطالعات به معنای واقعی به اثبات برسد، آن است که مردم 
بتوانند از سایت و اپلیکیش���ن های داخلی با سرعت کامال متفاوت از سرویس 
خارجی استفاده کنند. این موضوع می تواند منجر به تغییر رفتار مصرفی کاربران 
شود. به بیان دیگر دسترسی به سایت های داخلی با افزایش کیفیت و کاهش 
قیمت، باید به نوعی باشد که کاربران به سمت استفاده از این سرویس ها سوق 
پیدا کنند. در صورتی که شبکه ملی اطالعات کامل باشد، این ویژگی محسوس 

خواهد بود.
وی ویژگی سوم ش���بکه ملی اطالعات را مربوط به احقاق حقوق کاربران و 
ذی نفعان این فضا عنوان کرد و ادامه داد: هر سرویس و خدماتی که در شبکه 
ملی اطالعات ارایه می شود باید مطابق قانون باشد و حقوق کاربر، پدیدآورنده 
و ارایه دهنده خدمات باید به شکل شفاف، مشخص و قابل اعمال، رعایت شود. 
صرامی  تاکید کرد: اگر جرمی در این شبکه صورت گیرد باید بتوان به تناسب جرم 
با مجرم برخورد کرد و امکان احقاق حقوق ذی نفعان مختلف در این شبکه قابل 

انجام باشد تا حقوقی ضایع نشود.
 شرط رسیدن به حاکمیت ملی در فضای سایبری با شبکه ملی 

اطالعات
رییس مجمع فعاالن فضای مجازی انقالب اسالمی  با بیان اینکه اگر این سه 
ویژگی به صورت مداوم، مس���تمر و پایدار از یک بستر واحد مانند شبکه ملی 
اطالعات اتفاق بیفتد به بحث حاکمیت ملی در فضای سایبر دست یافته ایم، ادامه 
داد: محوریت پیاده سازی شبکه ملی اطالعات از نظر فنی با وزارت ارتباطات 
است و مساله این است که در حال حاضر این سه ویژگی در شبکه اینترنت به 
صورت کامل مشاهده نمی شود. اگر کسی نیز مدعی است که این پروژه را به اجرا 

درآورده باید شواهد و مدارک آن را اثبات کند.
وی با بیان اینکه خیلی از کارها به صورت مداوم جز وظایف وزارت ارتباطات 
است، گفت: این وزارتخانه نباید کارهای روزانه خود را به عنوان وظایف شبکه ملی 
اطالعات فاکتور کند. این موضوع، انحراف افکار عمومی  را در پی خواهد داشت.

صرامی  با تاکید بر اینکه وظایف ذاتی متداول وزارت ارتباطات تحت زیرفصل 
شبکه ملی اطالعات فاکتور می شود، گفت: این موضوع نتیجه ای در پی نخواهد 
داشت و عماًل باعث از بین رفتن فرصت ها و تهدید مشاغل در فضای مجازی و 

تداوم مشکالت فعاالن این بخش می شود.
وی با بیان گزارشی که هفته گذشته از سوی وزیر ارتباطات برای تحقق شبکه 
ملی اطالعات در مجلس ارایه شد، گفت: این گزارش باید معطوف به تحقق سه 

ویژگی باال باشد و در صحنه عمل، مردم این سه ویژگی را لمس کنند؛ اما آنچه 
که مشخص است این است که طرح مشخص کارشناسی شده قابل ارایه برای 

عموم مردم دیده نمی شود.
رییس مجمع فعاالن فضای مجازی انقالب اسالمی  با تاکید بر اینکه وزارت 
ارتباطات باید از ظرفیت کارشناسی فضای مجازی استفاده کرده و طرح توسعه 
شبکه ملی اطالعات را در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند، گفت: 
سوال این است که با وجود اینکه هنوز طرح مشخصی از این پروژه تصویب نشده، 

این وزارتخانه چگونه در مورد آن گزارش می دهد.
وی گفت: این سه ویژگی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات مصوب 
شورای عالی فضای مجازی آمده و در آن سند نیز از وزارت ارتباطات خواسته 
شده که طرح پیشنهادی خود را برای تکمیل شبکه ملی اطالعات به تصویب 
شورای عالی فضای مجازی برساند. اما با وجود اینکه هشت سال از تصویب این 
سند می گذرد، همچنان در موقعیتی هستیم که ارایه گزارش فارغ از روند سند 
الزامات، انجام می شود. این موضوع عمالً دور زدن از مسیر قانونی است و برخورد 

صادقانه ای با مصوبه شورای عالی فضای مجازی محسوب نمی شود.
صرامی  تصریح کرد: منافع ش���رکت های متعلق ب���ه وزارت ارتباطات که 
تصدی گری دولتی دارند و به نوعی رقیب بخش خصوصی هستند، سبب شده 
که وضعیت موجود حفظ شود، چرا که اگر اهداف اصلی شبکه ملی اطالعات 
محقق شود، بخش خصوصی می تواند بسیاری از امور را برعهده بگیرد و منافع 
برخی شرکت های وزارت ارتباطات درخطر می افتد. به همین دلیل به جای آنکه 
به سمت تدوین طرح جامع و تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی بروند، 

کارشکنی می کنند.
رییس مجمع فعاالن فضای مجازی انقالب اسالمی  با بیان اینکه وقت آن است 
که دستگاه های نظارتی این تعارض را حل و فصل کنند، گفت: حدود یک دهه 
است که وزارت ارتباطات عملکرد مناسبی در حوزه شبکه ملی اطالعات ندارد و 
با ارایه گزارش های غیرشفاف و افتتاح پروژه های تبلیغاتی فرصت را از بین می برد، 
این در حالی است که فضای مجازی به سرعت در حال رشد است و هر گونه 
تأخیر در آن، باعث عقب ماندگی تاریخی هر کشوری در عرصه جهانی خواهد شد 

و آثار غیرقابل جبرانی برای آن کشور به همراه خواهد داشت.
این کارش���ناس فضای مجازی گفت: نهادهای نظارتی تنها به مجلس ختم 
نمی شوند، بلکه سایر دس���تگاه های نظارتی و قضائی نیز می توانند در رابطه با 

موضوع اهمال در اجرای کامل تکالیف شبکه ملی اطالعات، ورود کنند.
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