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رییس کل بانک مرکزی:
سند کیف پول الکترونیکی 

به زودی ابالغ می شود
رییس کل بانک مرکزی در تازه ترین پست اینستاگرامی  خود 
از ابالغ سند کیف پول الکترونیکی و پرداخت از طریق کیوآر کد در 

کوتاه ترین زمان ممکن داد.
فناوران - عبدالناصر همتی در تازه ترین پست اینستاگرامی 
 خود اعالم کرد که برای بررسی دغدغه های موجود در خصوص 
پرداخت خرد، جلس��ه هم اندیشی با مس��ووالن حوزه فناوری 

اطالعات بانک ها برگزار شد.
به گفت��ه ریی��س کل بانک مرک��زی در این جلس��ه، بحث 
مبسوطی در خصوص مبانی پرداخت های بدون تماس و کلیات 
اس��تانداردهای پرداخت خرد و کیف پ��ول الکترونیکی، انجام 
گرفت. از دغدغه های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع 

پول شویی و تقلب بود.
همتی همچنین گفت: نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل 
جدی دقیق مانده کیف پول در بانک ها، و تقلب و اقدامات پولشویی 

نیز از طریق اعمال نظارت های الزم، قابل تأمین است.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل 
خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، 
قرار شد در اسرع وقت، بررسی های کارشناس��ی انجام و اسناد 

متناظر به کلیه بانک ها و ذینفعان ابالغ شود.
اخیرا سند کیف پول الکترونیکی در کارگروه نظام های پرداخت 
بانک مرکزی نهایی شد و این سند برای جمع آوری نظرات مختلف 
شبکه بانکی کشورد در اختیار بانک ها و معاونان فناوری اطالعات 

آنها قرار گرفت.

سامانه امالک خردادماه 
تحویل سازمان مالیات می شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که برنامه های ما برای مسکن 
چالش های مس��کن مهر را ندارد از تحویل سامانه ملی امالک و 
اسکان به س��ازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: کارت اعتباری 

مصالح ساختمانی فعال شد.
تسنیم - محمد اسالمی  درباره سامانه ملی امالک و اسکان 
اظهار کرد:  یکی از وظایف این سامانه اخذ مالیات بر خانه های خالی 
است که تکلیف این کار با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت 
راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که اینکار نیز 

انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی با بیان  این که گفته می ش��ود مالیات بر خانه های خالی 
موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست 
است، ادامه داد: وزارت راه با راه اندازی سامانه امالک و اسکان به 
دنبال آن است تا خانه های خالی را به سمت عرضه )جریان فروش 
یا اجاره( س��وق دهد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به 
فروش نرسد یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می تواند 

به ارایه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.
وی تاکید کرد:  هدف این کار آن است تا سرمایه در تله افتاده 
خانه خالی شده از تله خارج ش��ود. چون این اقدام عامل شتاب 

بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.
بر اساس این گزارش اواخر فروردین امسال معاون وزیر راه و 
شهرسازی از تکمیل اطالعات سامانه ملی امالک و اسکان تا پایان 
خرداد ماه امسال و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.

محمودزاده در این باره گفته بود: امیدواریم تا پایان خرداد امسال 
اطالعات سامانه ملی امالک و اس��کان تکمیل و برای استفاده 

تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.
وی افزود: مکاتبات الزم در این زمینه با دستگاه ها، سازمان ها و 
مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد، امورمالیاتی، شهرداری  ها، 
وزارت صمت و همچنین دستگاه های خدماتی همچون آب، برق، 

گاز و مخابرات و غیره انجام شده است.
وی با بیان این که جلسات متعددی در این خصوص تا قبل از 
شیوع گسترده کرونا انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ 
بهداشت عمومی  مقدور نشد، تصریح کرد:  متوسط صدور پروانه 
ساختمانی کشور در 7 سال گذش��ته از 320 هزار مورد تجاوز 

نکرده است.

بی توجهی وزارت ارتباطات  
به قانون هوشمندسازی مدارس

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  گفت: امروزه 
تدریس های آنالین هزینه اضافی بر دوش معلمان گذاشته, باید 
در بحث هوشمند سازی مدارس هزینه اینترنتی تدریس معلمان 

حتی االمکان رایگان شود.
خانه ملت - حمایت میرزاده در مورد هزینه تدریس آنالین 
معلمان گفت: در جلس��ه ای که کمیس��یون آموزش مجلس با 
مسووالن آموزش و پرورش برگزار کردند، قرار شد هزینه اضافی 
که تدریس ه��ای آنالین بر دوش معلمان گذاش��ته مورد توجه 

قرار بگیرد.
نماینده مردم گرمی  در مجلس  افزود: وزارت ارتباطات موظف 
است موضوع هوشمندسازی مدارس در الویت اقدامات خود قرار 
دهد که بحث اینترنت و تدریس آنالین معلمان در راس اقدامات 

این هوشمندسازی است.
وی گفت: شیوع کرونا و تدریس مجازی از طریق شبکه های 
اجتماعی باعث شده معلمان گاهی تا پاسی از شب مجبور باشند 
مشکالت و ایرادات دانش آموزان را به صورت آنالین رفع کنند؛ 
امروزه تدریس های آنالین هزینه اضافی بر دوش معلمان داشته 
است باید در بحث هوشمند سازی مدارس هزینه اینترنتی تدریس 
معلمان حتی االمکان رایگان شود. وی ادامه داد: اکنون زمان آن 
است که وزارت ارتباطات به میدان آمده و هوشمندسازی مدارس 
را به مرحله اجرایی شدن برساند، مصوبه این طرح در مجلس ارایه 
شده است و بر همین أس��اس وزارت آموزش و پرورش پیگیری 
هوشمندسازی مدارس باشد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس یادآور شد: با تدریس آنالین کار معلمان و هزینه ای که 
برای تدریس از طریق اینترنت دارند دو چندان بیشتر از قبل شده 
است در مقابل هزینه مدارس از آب، برق و… کاهش پیدا کرده 
است، اعتباراتی به مدارس اختصاص داده شده جدایی اعتبارات 
هزینه ای است که صرف مدارس می ش��ود؛ اگر این اعتبارات در 
راستای کمک به معلمان در جهت تدریس های آنالین آنها صرف 
شود تا در این شرایط نابسامان اقتصادی کمک کوچکی در جهت 

این قشر زحمتکش جامعه باشد.
میرزاده گفت: هوشمندسازی مدارس و ایجاد شرایط مناسب 
برای تدریس آنالین معلمان از جهت مادی و زیرساختی باید در 
الویت آموزش و پرورش قرار بگیرد، مجلس هم پیگیر این اقدامات 
خواهد بود وزارت ارتباطات باید طرح هوشمندسازی مدارس را 

پشتیبانی کند.
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فناوران - محمد حسن متولی زاده مدیرعامل توانیر با صدور حکمی  »محمد خدادادی بهلولی« را به عنوان مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها منصوب 
کرد. پارسال استخراج کنندگان رمرز ارزها برای تامین برق مورد نیاز خود با مش��کل روبرو شدند و شرکت توانیر فعالیت آنها را با محدودیت روبرو کرد. شرکت توانیر 

اعتقاد داشت این مراکز نباید در زمان اوج بار، برق مصرف کنند.

درخواست تعدادی از طال ب و استادان حوزه علمیه از رییس دستگاه قضا

فیروزآبادی و آذری جهرمی  را محاکمه کنید!

نظرگاه

دریچه

دستاوردهای ملی شبکه شاد
 به حاشیه نرود

 دانیال رمضانی
همزمان با راه اندازی ش��بکه اجتماعی دانش آموزان 
)ش��اد( در کش��ور، همانطور که قاب��ل پیش بینی بود، 
گالیه ها و انتقاداتی از گوش��ه و کنار کشور در خصوص 
مشکالت دانش آموزان، والدین و معلمان منتشر شده و 
همچنان می شود. به هر حال زمانیکه پروژه ای با وسعت 
ملی در حال اجرا و پیاده سازی است، طبیعی است که 
باعث شناسایی نواقص و مش��کالتی خواهد شد که در 
بلند مدت و اجرای اقدام��ات الزم در رفع آن، خروجی 

و حاصل نهایی تبدیل به یک سرمایه ملی خواهد شد.
نکته قاب��ل توجه آنک��ه تحلیل محت��وای عمده این 
انتقادات حول دو محور اس��ت. نخس��ت ابزار الزم اعم 
از موبایل و تبلت برای دسترس��ی به این ش��بکه و دوم 
نبود اینترنت در برخی نقاط کش��ور برای اس��تفاده از 

شبکه شاد.
این مش��کالت ک��ه البت��ه ش��امل اکثری��ت قاطع 
دانش آموزان نمی شود، اما با اتخاذ تمهیدات متعددی 
از سوی وزارت آموزش و پرورش در حال رفع و کاهش 
اس��ت. یکی از این اقدامات امکان دسترسی وب محور 
به این شبکه اس��ت. اقدام دیگر دعوت دانش آموزان به 
پیگیری دروس از طریق ش��بکه های تلویزیونی است. 
اقدام دیگری که از س��وی آموزش و پ��رورش در حال 
اجراست، تهیه بسته های آموزشی و ارسال آن به منازل 

دانش آموزان در نقاط محروم است.
در نهایت اما مسووالن آموزش و پرورش بارها تاکید 
کرده ان��د ک��ه خانواده ها نگ��ران وضعی��ت تحصیلی و 
امتحانات فرزن��دان خود نباش��د و ارایه تس��هیالت و 
راه کارهای مکمل همچنان و تا زمان دریافت آموزش از 

سوی تمامی دانش آموزان کشور، ادامه دارد.
اما آنچه در پس این کاستی های آموزشی که تقریبا در 
سراسر دنیا و حتی کشورهای پیشرفته نیز با آن دست 
به گریبان هستند، نباید از نظرها غافل بماند، تحقق یک 
آرزوی چندین س��اله در نظام آموزشی کشور و جهش 
بی س��ابقه در ایجاد و ارتقای بس��تر ملی و فنی در ارایه 

عادالنه آموزش مجازی است.
اتفاقی که با ظهور کرونا رخ داد و در حالیکه س��ال ها 
وعده ایجاد ش��بکه هایی نظیر تلویزیون اینترنتی سینا 
و شبکه آموزشی رش��د، بی نتیجه مانده بود، با سرعتی 
بی سابقه و در قالب ش��بکه دانش آموزی »شاد« محقق 
شد. موضوعی که کمتر کارشناسی در حوزه آموزش و 
پرورش و فناوری اطالعات، با توجه به مشکالت وزارت 
آموزش و پرورش، کمبود مناب��ع، امکانات و بودجه در 

سال های قبل پیش بینی آن را می کرد.
فراموش نبای��د کرد ک��ه وزارت آم��وزش و پرورش 
کش��ور بزرگترین وزارتخانه از حیث تع��داد کارکنان و 

مراجعان است.
به عبارت دیگر این وزارتخانه بر اس��اس آخرین آمار، 
بزرگترین وزارتخانه کش��ور از نظر تع��داد کارکنان با 

حدود 955 هزار کارمند محسوب می شود.
این وزارتخانه همچنین نزدیک به 14 میلیون و 500 
هزار دانش آموز را تحت پوش��ش دارد و از این جهت و 
با توجه به ای��ام کرونا و لزوم ارایه خدمات آموزش��ی بر 
بس��تر مجازی، وزارت آموزش و پ��رورش در روزهای 
گذشته بیشترین فشار و توجه رسانه ها و مردم را به خود 

اختصاص داده بود.
به این حجم از تعداد کارکن��ان و دانش آموزان، حاال 
باید والدی��ن دانش آم��وزان را نیز افزود ک��ه از طریق 
بسترهای مخابراتی و ارتباطی نیازمند تعامل با معلمان 
و مدارس بودند. به عبارت دیگر در حال حاضر می توان 
گفت بزرگترین زیرس��اخت و ش��بکه اجتماعی از نظر 
وسعت، ضریب نفوذ و تعداد کاربران در کشور ایجاد شده 

که نمونه ای داخلی برای آن نمی توان یافت.
از سوی دیگر این شبکه از بعد فنی زیر سنگین ترین 
فش��ار و محک قرار گرفته و توانس��ته ب��دون کمترین 
اختالل، به میلیون ها مخاطب خ��ود خدمات متنوعی 
ارایه کند. لذا شبکه شاد یک دس��تاورد ملی محسوب 
می ش��ود که تجربه ناش��ی از مدیریت در پیاده سازی 
و نگه��داری از آن به س��هولت قابل اس��تفاده در دیگر 

بخش های مورد نیاز کشور خواهد بود.
مخلص کالم اینکه مش��کالت طبیع��ی و نامرتبط با 
بستر و زیرساختی به وس��عت کاربری و کاربران شبکه 
شاد، نباید باعث خدشه، غفلت و نادیده گرفتن اقدامات 

فنی و پشت صحنه این ابر پروژه ملی شود.

ابالغ 2 شیوه نامه جدید قانون دسترسی 
آزاد به اطالعات

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، گفت: 
دو شیوه نامه »انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات متضمن حق 
و تکلیف برای مردم« و »تش��خیص و تفکیک اسرار دولتی از 

اطالعات عمومی« ابالغ شد.
ایس�نا - حس��ین انتظامی  ب��ا بی��ان اینک��ه نمایندگان 
دس��تگاه ها و س��ازمان های مرتبط در فرآیند کارشناس��ی  و 
بررسی ش��یوه نامه های اجرایی این قانون مشارکت داشته و 
همه شیوه نامه ها پس از بررس��ی های کارشناسی به تصویب 
کمیسیون می رسد، گفت: هدف از تدوین شیوه نامه ها، تصریح 
مفاد مختل��ف این قانون،  تس��هیل فرآیند ارای��ه اطالعات به 

شهروندان و افزایش پاسخگویی  است.
به گفته  دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
کمیسیون انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات به دبیرخانه 
مأموریت داده اس��ت که با توجه به ضرورت  رفع موانع اجرای 
این قانون، نقاط مبهم یا مس��کوت در قانون و آیین نامه های 
اجرایی آن را  شناسایی و شیوه نامه های موضوعی و عملیاتی 
را تهیه کند. تاکنون 15 ش��یوه نامه مرتبط تدوین شده که 9 
شیوه نامه پس از طی مراحل حقوقی،  کارشناسی، تصویب در 
کمیسیون و تأیید رییس محترم جمهوری، ابالغ شده است.  

بر اس��اس م��اده 1۸ قان��ون انتش��ار و دسترس��ی آزاد به 
اطالعات، تمامی  مصوبات کمیس��یون ذیرب��ط، پس از  تأیید 
رییس جمهوری الزم االجراس��ت. دو ش��یوه نامه مذکور در 
 پورتال سامانه انتشار و دسترس��ی آزاد به اطالعات به نشانی

 foia.iran.gov.ir قابل دریافت است.

مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم، ش��ورای هماهنگی 
گروه های فرهنگی ح��وزه و بیش از 400 نفر از اس��تادان، طالب و فضالی 
حوزه های علمیه از ۶5 شهر کشور طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه 

خواستار محاکمه عامالن ولنگاری فاجعه بار فضای مجازی کشور شدند.
فارس - متن این نامه بدین شرح است: امام خامنه ای درسخنرانی ابتدای 
سال خود، فضای مجازی را ازجمله عرصه هایی معرفی کردند که قوت پیدا 

کردن درآن حیاتی است.
بدیهی اس��ت تحقق این مهم وظیفه نهادهای مس��وول است و البته این 

اولین بار نیست که معظم له این مطالبه را از مسووالن مطرح کرده اند.
ایش��ان با معرفی فضای مجازی غیر اس��تاندارد کنونی به عنوان قتلگاه 
نوجوانان و جوانان که منطقه عظیمی  از آن دردست دشمن است و دارد به 
کشور ضربه می زند، متولیان این عرصه را موظف به تاراندن دشمن از فضای 

مجازی کرده اند.
همچنین با تش��بیه فضای مجازی معیوب کش��ور به س��الح شیمیایی 

می فرمایند:
»امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از ش��بکه  های اجتماعی، از انواع 
و اقسام وسایل فضای مجازی، علیه افکار عمومی  ما استفاده می شود؛ این 
را کسانی که مسوولّیت این بخش از کش��ور را -بخش ارتباطات را- دارند، 
درست توّجه کنند. ما درجلسات حضوری هم به اینها تذّکر داده ایم، تأکید 
کرده ایم، حاال هم می گوییم؛ توّجه کنند که آنها ابزاری نش��وند برای اینکه 
دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد! 

وظیفه  خودشان را بدانند و با جّدیّت عمل کنند.«
عملکرد دشمن پس��ند متولیان فضای مجازی نسبت به عدم راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات، از موضوعاتی اس��ت که مورد انتقاد رهبر انقالب قرار 

گرفته است:
»در مساله  فضای مجازی، آنچه از همه مهم تراس��ت، مساله  شبکه  ملّی 
اّطالعات است. متأّس��فانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام 

بگیرد، انجام نگرفته؛ این]طور[ نمی شود.«
متاسفانه گالیه  صریح معظم له از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای 
مجازی درجلسه عمومی  نیز، نتوانس��ت این نهادها را ملزم به انجام وظایف 

قانونی خود کند.
مواضع و عملک��رد فاجعه بار دبیر ش��ورای عالی فضای مج��ازی و وزیر 
ارتباطات گویای آن است اساسا این دو مس��وول، اعتقادی به سر و سامان 

یافتن فضای مجازی کشور ندارند.
برخی از تخلف��ات و کوتاهی های صورت گرفته نهاده��ای مذکور بدین 

شرح است:
1-  عدم راه اندازی شبکه ملی اطالعات به عنوان ضروری ترین زیرساخت 
ارتباطی کش��ور با وجود تصریح قانونی و تاکیدهای چند باره رهبر معظم 

انقالب نسبت به آن
2-  حمایت زیرساختی عجیب از ش��بکه های مجازی خارجی همچون 

تلگرام و اینستاگرام
3-  س��نگ اندازی های فراوان در مسیر رشد و توس��عه پیام رسان های 

داخلی که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.
4-  حاکم کردن افراد بی س��واد بر ذهن و دل جوانان مسلمان در فضای 

اینستاگرام
5-  وابس��ته کردن غالب خدمات و س��رویس های فضای سایبری کشور 

به دشمن
۶-  توس��عه فضای مجازی بر خالف منافع مردم و کش��ور بر مدار منافع 

هزاران میلیاردی انحصاری خرید و فروش پهنای باند خارجی برای دولت
7-  شائبه تقسیم کار مس��ووالن با استکبار!؛ رها س��ازی عمدی فضای 
مجازی کشور و درنتیجه رساندن اطالعات حساس کشور، مردم و مسووالن 
به دش��من اصلی انقالب اس��المی یعنی آمریکا و پی ریزی دقیق نقشه ها و 

عملیات های تخریبی نظام سلطه علیه ایران با استفاده از این اطالعات
۸-  معطل ماندن فاجعه بار مطالبات و دستورات رهبر انقالب در خصوص 

سامان بخشیدن به فضای مجازی کشور و حتی در مواردی مخالفت صریح 
با آن

9-  توسعه فضای مجازی کشور بر اس��اس دستورات نظام سلطه و طبق 
اسناد به اصطالح بین المللی که در حقیقت دست پخت صهیونیزم جهانی 

است.
10-  به مخاطره انداختن امنی��ت ملی از طری��ق بهره گیری گروه های 
تروریستی از شبکه های اجتماعِی مطلقا بی ضابطه برای هماهنگی و ارتباط 
گیری که حمله داعش به مجلس ش��ورای اس��المی، ح��رم حضرت امام و 
مراسم رژه  نیروهای مسلح در اهواز، اغتشاش��ات دیماه 9۶ و آبان 97 تنها 

گوشه ای از آن است.
11-  سلب امنیت روانی مردم که دروغ ها و شایعات فراوان این روزها در 

رابطه با بیماری اخیر نمونه کوچکی از آن است.
12-  زمینه س��ازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه گری و قبح شکنی 
گناه، حمله به مقدس��ات دینی و ارزش های اس��المی-ایرانی، ترویج 
سبک زندگی غربی، ترویج بی خدایی، مسیحت، بهائیت و عرفان های 

کاذب و...
با توجه به موارد ذکر شده ، ازجنابعالی به عنوان رییس قوه قضاییه تقاضا 
مندیم در راستای عمل به وظیفه ی قانونی خود که همانا حمایت از حقوق 
عامه است، در اس��رع وقت با عوامل ولنگاری فضای مجازی کشور برخورد 

قاطِع قضایی صورت دهید؛ آنها را بازداشت و محاکمه کنید.
بدیهی است ش��خص آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی 

و آقای آذری جهرمی  وزیرارتباطات، متهم ردیف اول این پرونده هستند.
این دو فرد مکررا، به نفع سرویس های خارجی وقت کشی کرده و تعهدات 
خود را طی 5 سال اخیر نقض کرده و به دس��تورات و منویات رهبر انقالب 
عمل نکرده اند. اس��ناد و م��دارک تخلف های فراوان نامب��ردگان از قوانین 
کشور در اختیار است که در صورت صالحدید در اختیار حضرت عالی قرار 

خواهدگرفت. پیشاپیش از حسن توجه حضرت عالی سپاس گذاریم . 

معاون فنی پلیس فتا ناجا:

2 نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تدوین می شود

مقررات

مش��اور رییس مرکز ملی فضای مجازی هدفگذاری 10 درصدی برای 
اقتصاد دیجیتال را مطابق با اهداف کش��ورهای توسعه یافته عنوان کرد 
و از تدوین 2 نظام تنظیم مقررات برای رف��ع ابهامات در این هدفگذاری 

خبر داد.
مهر - شورای عالی فضای مجازی در اوایل بهمن ماه 9۸، افزایش سهم 
اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را به عنوان یکی از اهداف مربوط به 

طرح کالن شبکه ملی اطالعات مصوب کرد.
مطابق این مصوبه مقرر شد که تا سال 1404، اندازه اقتصاد دیجیتال 
ایران، 10 درصد کل اقتصاد کشور شود و این اولین هدفگذاری مهم برای 

جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت آپی عنوان شد.
هدف گذاری برای س��هم 10 درصدی اقتصاد دیجیت��ال از کل اقتصاد 
کشور تا 5 سال دیگر، در حالی مطرح می شود که کارشناسان نبود مقررات 
مناسب در حوزه های حکمرانی این بخش را زنگ خطری برای منافع ملی 

عنوان می کنند.
عباس آسوش��ه مش��اور رییس مرکز ملی فضای مج��ازی در خصوص 
ابهامات مربوط به نبود مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در صورتی 
که نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کارب��ردی فضای مجازی مصوب 

شود بسیاری از ابهامات مرتفع خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری سهم 10 درصدی برای اقتصاد 
دیجیتال در سند کالن شبکه ملی اطالعات چقدر با متوسط جهانی فاصله 
دارد؟ تاکید کرد: س��هم اقتصاد دیجیتال هم اکنون در متوس��ط جهانی 
7 درصد اس��ت و تا سال 1404، کش��ورهای توس��عه یافته از 10 درصد 
می گذرند و ما در حال هدفگذاری مثل کش��ورهای توسعه یافته هستیم. 
این نشان از قدرت ما است و اینکه ما خودمان را قبول داریم و برای این کار 

اقداماتی در نظر می گیریم تا تحقق پیدا کند.
آسوش��ه ادامه داد: برای مثال تس��هیل گری در حوزه کسب و کارهای 
دیجیتال یکی از این اقدامات است، مثاًل حمایت از سکوها و پلتفرم های 
حوزه سالمت الکترونیک، لجس��تیک و حمل و نقل و حمایت از ایجاد و 

شکل گیری سکوهای آموزشی و دولت الکترونیک که برای آن ها اقداماتی 
دیده ش��ده، به این موضوع کمک می کند. در مورد سکوهای تحلیل داده 
و کشاورزی، اینترنت اشیا و تس��هیالت گمرکی نیز وضع به همین منوال 
است. به نحوی که بخش خصوصی سرویس ها را ارایه کند و دولت وظیفه 

مقررات گذاری و نظارت بر خیلی از کارها را داشته باشد.
نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی 

مش��اور رییس مرکز ملی فض��ای مجازی در م��ورد ابهامات��ی که در 
خصوص نبود قوانین و مقررات برای ورود شرکت های بزرگ چندملیتی و 
سرمایه گذاران خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و ممکن است 
منافع کشور را از حیث خروج سرمایه و فرار از قوانین تحت تأثیر قرار دهد، 
گفت: ما موضوع نظام جامع تنظیم مق��ررات خدمات کاربردی در فضای 
مجازی را به عنوان یکی از اقداماتی که باید اتفاق بیفتد، دیده ایم و سواالت 

و ابهامات شما در زمینه سرمایه خارجی در اینجا پاسخ داده می شود.
وی ادامه داد: این موضوع در س��ند اقدامات شبکه ملی اطالعات دیده 
ش��ده که اگر خدمتی ارایه می ش��ود چه زمانی، داخلی محسوب شده و 
شرایط آن از نظر مدیریت و هاست داخلی )میزبانی( مشخص خواهد شد 
تا به عنوان مثال اطالعات ما در داخل کش��ور محفوظ باشد؛ فرض کنید 
روزی ما با یکی از خدمات دهندگان خارجی مشکلی نداشتیم و آن شرکت 
در داخل ایران سرمایه گذاری کرد، باید تعریف شود که این خدمت داخلی 
است و یا اینکه تسهیالتی فراهم ش��ده تا یک سرویس خارجی در کشور 

شکل گیرد. مردم ما باید این ابهامات را بدانند.
آسوش��ه افزود: هم اکنون ما نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی 
نداریم و شما می بینید که خیلی از مجموعه هایی که امروز سرویس خوب 
به مردم ارایه می کنند، گاهاً از اطالعات مردم استفاده می کنند که ممکن 
است صاحب داده راضی نباش��د؛ برای مثال از محل زندگی مردم اطالع 
دارند و یا اینکه می دانند مس��یر رفت و آمد مردم چگونه است و بر اساس 
داشتن این اطالعات مردم را در معرض تبلیغات خاص و یا سرویس هایی 
که هیچ عالقه ای به دریافت آن وجود ندارد، ق��رار می دهند. این موضوع 

می تواند مردم را در معرض مسائلی قرار دهد که نسبت به آن اکراه دارند.
وی اضافه کرد: بنابراین مسلماً نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد و 

همه آنها در نظام جامع تنظیم مقررات دیده شده است.
نظام مقررات گذاری شکل گیری بازار دیجیتال

مشاور مرکز ملی فضای مجازی گفت: از سوی دیگر ایجاد »نظام مقررات 
گذاری زنجیره محتوا و شکل گیری بازار دیجیتال رقابتی و منصفانه« در 

دستور کار قرار دارد که حوزه محتوا را در برمی گیرد.
آسوشه افزود: محتوای داخلی و ایرانی و اسالمی  یک زنجیره ارزشی دارد 
و باید به تولید آن توجه کرد تا هر تولیدی به راحتی قابل جریان نباشد. از 
سوی دیگر بحث هویت وجود دارد که هر کسی نتواند اطالعات نادرست 
و ناصحیحی را در شبکه توزیع کند و انتشار هر محتوایی باید با مسوولیت 
فرد انجام شود. وی گفت: امروز می بینیم افراد مسوولیتی به جهت آنچه 
که ارسال می کنند، ندارند؛ به راحتی از کانال های مختلف اخبار و محتوای 
نادرست منتقل می شود و مسوولیت آن بر عهده کسی نیست. این در حالی 
است که در دنیا نیز موضوع »فیک نیوز« در حال مقابله است و بسیاری از 
کش��ورها برای آن برنامه هایی دارند. همه این موضوعات در زمینه هویت 

کاربران فضای مجازی شکل گرفته است.
آسوشه در پاسخ به این سوال که در حوزه نظامات تنظیم مقررات فضای 
مجازی کدام دستگاه متولی این بخش است؟ گفت: تدوین نظامات تنظیم 
مقررات بر عهده مرکز ملی فضای مجازی اس��ت و پس از آن مش��خص 
می شود که چه بخشی، چه قسمتی را باید انجام دهد. مثاًل در حوزه نظام 
جامع تنظیم مقررات، وقتی سراغ سالمت و بهداشت می آییم، رگوالتوری 
این مجموعه باید پاسخگو باشد و وزارت بهداشت باید رگوالتوری خدمات 

بهداشتی، درمانی ایجاد کند.
وی تاکید کرد: این بحث کاماًل تخصصی است و باید متخصصان اقدامات 
جزئی را انجام دهند که نیازمند زمان است تا این پازل در کنار هم شکل 
بگیرد و آن نقش��ه اصلی که همان تحقق 10 درص��دی اقتصاد دیجیتال 

است، محقق شود.

تداوم اعتراضات مجلس به قیمت   سازی های 
کاذب در سایت های آگهی

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس معتقد است سوداگران با قیمت سازی در فضای مجازی و استفاده از 
ظرفیت سایت های اینترنتی و درج آگهی های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.

خانه ملت - رحیم زارع با بیان ضرورت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: علیرغم اینکه 
شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضا در بازار خودرو شد و براساس قانون عرضه و تقاضا در این شرایط باید قیمت چارچرخ ها 

کم شود، اما نه تنها بازار خودرو با اُفت قیمتی روبه رو نشد بلکه شاهد گرانی هر روزه این محصوالت هستیم.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسالمی، جوالن دالالن در بازار را یکی از دالیل گرانی خودرو 
و مسکن در هفته های اخیر دانست و افزود: سوداگران با قیمت سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت های اینترنتی 

و درج آگهی های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت های اینترنتی، قیمت خانه و خودرو را تعین می کنند، اظهار 
کرد: البته این نخستین بار نیست که قیمت سازی در فضای مجازی به داد سوداگران رسیده و پول های کالن عاید آنها می کند، 
اتفاقی که بار ها تجربه شد و در نهایت برای جلوگیری از سودجویی ها، دادستانی حکم به ممنوعیت درج قیمت در این سایت ها 

داد، قانونی که در حال حاضر و در روز روشن زیر پا گذاشته می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سایت های اینترنتی به فضایی برای دالل بازی و سوداگری تبدیل شده است، 
اضافه کرد: متأسفانه دالالن از خالء نظارتی در سایت های اینترنتی سواستفاده کرده و با ارایه آگهی های خرید و فروش مسکن و 

خودرو با قیمت های غیرواقعی زمینه را برای گرانی فراهم می کنند.
در همین رابطه یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است سوداگران با تمرکز روی قیمت سازی کاذب خودرو 

و مسکن در فضای مجازی به صورت گسترده می خواهند مانع ریزش قیمت ها شوند.
محمود شکری نیز به انتشار گسترده قیمت کاذب مسکن و خودرو در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: اکنون  به دلیل 
شیوع کرونا و تعطیلی کشور، نقدینگی ها در حوزه تولید و بازارهای اصلی س��رمایه گذاری نمی شوند لذا این پول  به سمت بازار 
کاذب رفته و دالل های فرصت طلب قیمت خودور و مس��کن را در فضای مجازی را می خواهند به زور گ��ران نگه دارند و از آنجا 

که پول ها در دست 20 تا 30 درصد مردم مانده است و نمی دانند با آن چه کنند به سمت بازارهای کاذب سوق پیدا کرده اند.
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسالمی  ادامه داد: اکنون بورس اوج گرفته است اما این اوج تا زمانی ادامه 
خواهد داشت که همچنان پول در دست مردم باش��د به همین دلیل بانک مرکزی و س��ازمان های اقتصادی باید این نقدینگی 

سرگردان را به سمت تولید واقعی سوق دهند.
وی با بیان اینکه در نظارت بر بازارهای کاذب باید وزراتخانه های راه و شهرس��ازی، ارتباطات، صمت و ش��ورای عالی فضای 
مجازی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی هماهنگ تر شوند، افزود: این دستگاه ها به همراه صدا و سیما باید به مردم بگویند؛ قیمت 
تمام شده پراید مثال 40 میلیون اس��ت نه 70 میلیون تومان بنابراین تنها از طریق می توان جلوگیری سودجویی سودجویان را 

در کسادی بازار ناشی از شیوع کرونا گرفت.
به گفته شکری سوداگران با تمرکز روی قیمت س��ازی کاذب در فضای مجازی به صورت گس��ترده می خواهند مانع ریزش 

قیمت ها شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد به اینکه در حوزه مس��کن نیز متولیان امر باید قیمت ها را برای مردم شفاف کنند، 
اظهار کرد:  درعین حال سازمان بازرسی و دیگر دس��تگاه نظارتی باید پای جدی تر پای کار بیایند و قبل از هر کاری مسووالن 

مربوطه را مورد سوال قراردهند که چرا قیمت کاذب برخی کاالها باید استمرار یابد.

مسوول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم:

دولت باید برای اینترنت دانشجویان 
فکری بکند

مسوول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت: طی دو هفته آینده درباره راهکارهای اجرای دروس 
عملی توصیه و راهکارهای ممکن اعالم خواهد شد.

مهر - علی اکبر صفوی درباره اینکه اگر دانشگاه ها ناگزیر باش��ند به دلیل بحران موجود ترم مهر ماه را هم به 
صورت مجازی ادامه دهند، آیا زیرس��اخت های الزم در دانشگاه ها فراهم اس��ت یا خیر گفت: دانشگاه های ما از 
شرایط بسیار ضعیف نسبی زیر ساختی به دلیل حجم تقاضای باالیی که وجود داشت، توانستند در طول یک تا 

دو ماه خود را به شرایط ایده آل نزدیک کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه های ما هر روز بهتر از روز گذشته هستند، اکثر دانشگاه ها زیرساخت های 
الزم را فراهم کرده اند، لذا از این به بعد دانشگاه های ما مشکلی برای زیرساخت آموزش مجازی نخواهند داشت.

مسوول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم یادآورشد: چرا که همیشه اردیبهشت و آبان ماه اوج ترم 
تحصیلی محسوب می شود و ماکزیمم فعالیت های دانش��گاه ها در این دو ماه است، لذا چون اردیبهشت ماه را با 
زیرساخت های آموزش مجازی طی می کنیم پس ما اوج زیر ساخت مورد نیاز دانشگاه ها را فراهم کرده ایم و از این 

به بعد دیگر چیزی بیشتر از این نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد: اگر ستاد ملی کرونا اعالم کند که شرایط برای بازگشایی دانشگاه ها در هفته های آتی مهیاست 
با قدرت فعالیت های حضوری شروع می شوند و اگر این ستاد اعالم کند شرایط برای ترم آینده هم فراهم نیست، 
امکان ادامه آموزش مجازی برای ترم آینده را نیز دانشگاه ها خواهند داش��ت. اما بسیار امیدواریم شرایط زودتر 
برای فعالیت حضوری دانشگاه ها فراهم شود تا ابزارهای الکترونیکی بعنوان انعطاف پذیری و ابزارهای کمکی و 

نیز برای آموزش ترکیبی )حضوری و الکترونیکی( استفاده شوند.
صفوی افزود: برای ترم آینده نیز امکان ادامه ش��رایط موجود را داریم فقط یک مساله ای که وجود دارد درباره 
دروس عملی است، به طور متوسط اکثر درس های عملی اجرایی نشده است و ما به این امید هستیم که این دروس 
عملی را که دانشجویان نیاز دارند در تابستان به صورت فشرده و یا حداکثر ترم آینده به صورت جبرانی ارایه شود.

مس��وول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت: اگر شرایط ادامه یافت تنها دغدغه جدید من به 
عنوان هماهنگ کننده آموزش های مجازی این اس��ت که کمک کنیم ب��رای دروس عملی راهکارهای جدید را 

زودتر اجرایی کنیم. 
وی تاکید کرد: بزودی طی دو هفته آینده درباره راهکارهای اجرای دروس عملی توصیه و راهکارهای ممکن 

را اعالم خواهیم کرد.
صفوی افزود: البته اگر روند آموزش مجازی ادامه یابد باید درباره بحث هزینه اینترنت رایگان نیز که بر دانشجو 
فشار می آورد راهکارهایی پیش بینی شود، دولت باید با همکاری وزارت ارتباطات بتواند نگاه بلند مدت تری در 

این خصوص داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر قول یک تا دو ماه استفاده از این خدمات ارایه شده است، اگر قرار باشد این روند ادامه 
یابد هزینه های مالی آن سنگین می شود و از طرفی باید خدمات اینترنت رایگان در اعتبارات دولت دیده شود تا 

پایدار باشد وگرنه ممکن است اپراتورها همکاری زیادی نکنند.
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