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پنجره

باز هم اختالل در سامانه بورس
مشکالت زیرساخت الکترونیکی بورس

 به مجلس کشید
رییس مجلس در پاس��خ به نماینده ش��اهین ش��هر درباره 
تبیین نقش مجلس در گام دوم انقالب، گفت: مرکز پژوهش ها 
گزارش الزم را آماده کرده و مجلس آتی باید براساس آن ابعاد 

موردنظر را بررسی کند.
خانه ملت - حس��ینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی 
دیروز مجلس شورای اس��المی  در تذکر شفاهی خود خطاب 
به رییس مجلس، گفت: ش��ما چند بار به درس��تی دس��تور 
دادید تا نقش مجلس در بیانیه گام دوم انقالب توس��ط مرکز 
پژوهش های مجلس آماده شود که با اتمام مجلس دوم هنوز 

این اقدام صورت نگرفته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی  در ادامه با تاکید بر ضرورت اصالح زیرساخت های بازار 
بورس، عنوان کرد: این زیرس��اخت ها برای حضور 180 هزار 
نفر به ص��ورت آنالین بود که در روزه��ای اخیر به علت حجم 
افزایش معامالت این تعداد به 2 میلیون نفر رس��یده که باید 
زیرساخت های الکترونیکی سازمان بورس برای عدم مشکل 

توسعه یابد.
علی الریجان��ی نیز در پاس��خ ب��ه تذکر نخس��ت نماینده 
ش��اهین ش��هر، گفت: مرکز پژوهش ها گزارش خود را درباره 
نقش مجلس ارایه کرده اس��ت که ابعاد ای��ن موضوع باید در 
کمیس��یون های تخصصی مجلس آتی براساس مطالب آماده 

شده بررسی شود.
ریی��س مجل��س همچنین در پاس��خ ب��ه تذک��ر دوم وی 
افزود: مس��ووالن امر در حال تدبیر برای گس��ترش ظرفیت 
زیرساخت های الکترونیکی بازار بورس هستند تا امکان خرید 

سهام خرد تا سه میلیون نفر هم فراهم شود.
در همین رابطه اما اعالم ش��د ک��ه در رویه ای مرس��وم از 
سال های قبل تا کنون، بار دیگر معامالت دیروز بازار سرمایه 
از با اختالل در سامانه معامالتی برخی کارگزاری ها آغاز و این 
اتفاق مانع از ثبت سفارش خرید و فروش توسط معامله گران 

شده است.
به گزارش تس��نیم، معامله گران ب��ازار س��رمایه در حالی 
معامالت روز سه ش��نبه را در تاالر شیش��ه ای آغاز کردند که 
اختالل در س��امانه معامالتی برخی کارگزاری ها مانع از ثبت 

سفارش خرید و فروش توسط معامله گران شد.
این در شرایطی است که اختالل در س��امانه معامالت این 
روزها به امری عادلی و معمول در تاالر شیشه ای تبدیل شده 
است و متاسفانه عزم و اراده جدی نیز در متولیان بازار سرمایه 
برای حل این مش��کل مهم و تاثیرگ��ذار در معامالت بورس و 

فرابورس دیده نمی شود.
همچنین تداوم اختالل در معامالت بازار سهام در حالی به 
مشکلی غیرقابل حل برای معامله گران در بازار سرمایه تبدیل 
شده است و سرمایه گذاران با آن خو گرفته اند که این پرسش 
پیش می آید که با ورود 50 میلیون سهامدار سهام عدالت این 
اختالل تا کجا پی  خواهد و رفت و چه کس��ی پاسخگوی حق 

تضییع شده سهامداران است؟

سواستفاده از یک اشکال
 در سامانه کارت سوخت

دادستان عمومی  و انقالب شهرستان ری از بازداشت متهمی 
 خبر داد که با سوء استفاده از سیس��تم قدیمی  و دارای خالء 

توزیع سوخت اقدام به فروش غیرمجاز سوخت کرده بود.
میزان - غالمرضا نوفرستی گفت: حسب دریافت گزارشی 
از اداره اطالعات در خصوص خرید و فروش کارت های سوخت 
توسط فردی، دس��تورات قضایی الزم جهت دستگیری متهم 

صادر شد.
دادستان عمومی  و انقالب شهر ری گفت: پس از دستگیری 
متهم، طی بازرسی بدنی از وی 11۶ کارت سوخت کشف شد. 
در تحقیقات انجام شده مشخص ش��د که این فرد از کارکنان 

یک جایگاه سوخت در شهر ری بوده است.
وی ادامه داد: پ��س از تفهیم اتهام تحصیل م��ال از طریق 
نامشروع و صدور قرار وثیقه، متهم زندانی شد و پرونده جهت 

تحقیقات تکمیلی در اختیار ضابط قرار گرفت.
نوفرستی افزود: طی تحقیقات انجام شده مشخص شد که 
متهم کارت های س��وختی را که در جایگاه جا می مانده است، 
برداش��ته و با سوءاس��تفاده از خالء سیس��تمی  که در زمینه 
توزیع بنزین وجود دارد و با توجه به س��اختار کهنه و قدیمی 
 کارت های سوخت، این کارت های س��وخت مجددا و در یک 
شرایط خاص شارژ می ش��ده و س��پس بنزین داخل آن را به 

فروش می رسانده است.
دادس��تان عمومی  و انقالب ش��هر ری گف��ت: فقط در یک 
ماه، متهم این پرون��ده از این طریق ه��زار و ۴00 لیتر بنزین 

فروخته است.
وی با تاکید بر لزوم اصالح ساختار های زیرساخت های الزم 
به منظور پیشگیری از سوء اس��تفاده های احتمالی در زمینه 
توزیع بنزین، گفت: این موضوع فقط مرب��وط به یک جایگاه 
بوده و ممکن است در سایر جایگاه های مستقر در سطح کشور 
نیز مورد مش��ابهی رخ دهد؛ آن چیزی که در این پرونده قابل 
اهمیت است لزوم اصالح سیستم قدیمی و دارای خالء توزیع 

سوخت در کشور است.

انتقاد مجدد
 از بالتکلیفی سامانه حقوق مدیران

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اش��اره به تخلف یکی از 
مدیران اصفهان و دریافت حق��وق نجومی گفت: باید حقوق و 

دستمزد همه مدیران در سامانه مربوطه قرار گیرد.
مهر - حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی 
امروز مجلس شورای اسالمی در تذکری گفت: فیش حقوقی 
فرد حراستی در سایتی منتشر شده است، این فرد باالی 10 
میلیون تومان حقوق می گیرد. اما در واقع این فرد 15 میلیون 
حقوق می گیرد که هر ساعت اضافه کار وی ۶0 هزار تومان و 

هر ماموریتش 250 هزار تومان حساب می شود.
وی تصریح کرد: غیر از این 15 میلیون تومان هر سه ماه یک 
بار به مبلغ 7 میلیون و 900 هزار تومان کارانه دریافت می کند 
این فرد از فوالد مامور بوده و خود را اس��تخدام ش��هرک های 

صنعتی کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر لزوم قرار گرفتن 
میزان حقوق و دس��تمزد هم��ه مدیران در س��امانه حقوق و 

دستمزد خواستار رسیدگی به این پرونده شد.

وزیر آموزش وپرورش گفت: رایگان ش��دن اینترنت 
شبکه ش��اد از مصوبات س��تاد ملی مدیریت کروناست 
لذا ما پیگیر تأمین منابع اقتصادی آن هستیم و این کار 

حتماً عملی خواهد شد.
فناوران - وزیر آموزش وپرورش ب��ا تأکید بر اینکه 
حضور معلمان در مدرس��ه برای تدریس نیست گفت: 
حضور معلمان فقط برای رفع اشکال است لذا معلمانی 
که در ش��بکه ش��اد فعال بودند و آموزش های الزمه را 
ارایه داند ممکن است مراجعه کمتر و یا اصاًل مراجعه ای 

نداشته باشند.
وی با عنوان ای��ن مطلب که تالش داری��م تا تکلیف 
س��ال تحصیلی جاری را روش��ن کنیم تا آس��یبی به 
سال تحصیلی آینده نرسد، افزود: زمانی که تعطیالت 
سراس��ری مدارس براثر ش��یوع ویروس کرون��ا از اول 
اسفند 98 آغاز شد حدود 70 درصد محتوای آموزشی 
به صورت حضوری ارایه ش��ده بود لذا بای��د برای ادامه 
فرایند آموزشی و ارایه آموزش های۳0 درصد محتوای 

باقیمانده تدبیری می اندیشیدیم.
حاجی میرزایی گفت: برای ای��ن موضوع روش های 
مختلفی را در دس��تور کار قراردادی��م و تمام محتوای 
باقیمان��ده از طری��ق تلویزی��ون و فضای مج��ازی به 
دانش آموزان آموزش داده ش��د ازآنجاکه آموزش های 
تلویزیونی به صورت تعاملی نبود، شبکه شاد را راه اندازی 
کردیم و توانس��تیم ارتباط تعاملی بین دانش آموزان و 
معلمان برقرار کنیم و ارایه آموزش ها در ش��بکه ش��اد 

ادامه یافت.
وی ادامه داد: تع��داد قابل توجه��ی از دانش آموزان 
به شبکه ش��اد پیوستند و فرایند آموزش��ی را از طریق 
این ش��بکه پیگیری کردند ل��ذا بی��ش از12 میلیون 
دانش آموزان در شبکه شاد فعال شدند. همچنین تولید 
بسته های آموزشی و مکتوبات ویژه مناطق محروم نیز 

از دیگر روش هایی بود که در دستور کار قرار گرفت.
وزیر آموزش وپرورش افزود: با فرض اینکه علیرغم این 
تالش ها  ممکن اس��ت برخی از دانش آموزان موفق به 
دریافت این آموزش ها نشده باشند ستاد ملی مدیریت 
کرونا تصمیم به بازگشایی مدارس از 27 اردیبهشت تا 

27 خرداد گرفت  تا مدارس منحصراً برای رفع اشکال 
و پاسخ به پرس��ش های دانش آموزان بازگشایی شوند 
بنابرای��ن دانش آموزانی که آموزش های ارایه ش��ده را 
از طرق مختل��ف دریافت کرده اند نی��ازی به حضور در 
مدرس��ه ندارند تنها دانش آموزانی که اشکاالتی دارند 

می توانند با مراجعه به مدارس به رفع اشکال بپردازند.
وی اضافه ک��رد:  حضور مدیران در م��دارس الزامی 
 اس��ت و دبیران نیز طبق تقویم آموزش��ی در مدرس��ه 
حضور خواهند داشت پس از گذشت یک هفته پس از 
بازگشایی و مشخص شدن میزان مراجعه دانش آموزان 
به مدرسه ش��ورای آموزشگاه بر اس��اس اختیاراتی که 
از س��وی س��تاد ملی مدیریت کرون��ا دارد می تواند در 
خصوص نحوه فعالیت و روزهای بازگش��ایی مدرس��ه 
تصمیم گی��ری کن��د. درصورتی که تع��داد مراجعات 
دانش آموزان کم باشد و یا به پایان برسد شورای مدرسه 
می تواند در خصوص برگزاری امتحانات تصمیم گیری 

کند.
حاج��ی میرزایی ادام��ه داد: بر اس��اس پروتکلی که 

وزارت بهداش��ت در اختیار م��ا قرار داده و م��ا آن را به 
مدارس اب��الغ کردیم منابع��ی را در اختی��ار مدارس 
قراردادیم تا تجهیزات موردنیاز پروتکل های بهداشتی 
تأمین و به خوبی از دانش آموزان اس��تقبال شود. البته 
اگر تعداد دانش آموزان مراجعه کننده به مدرسه محدود 
باشد پروتکل های بهداشتی نیز س��اده تر خواهد بود و 
اگر بیشتر باشد طبیعتاً پروتکل های سخت گیرانه تری 

اعمال خواهد شد.
وی با اش��اره به رعای��ت 82 درص��دی پروتکل های 
بهداش��تی در جامعه، اظهار کرد: با توجه به آش��نایی 
خوب مدی��ران م��دارس و خانواده ها ب��ا پروتکل های 
بهداش��تی امیدواری��م مرحله بازگش��ایی م��دارس را 

به خوبی پشت سر بگذاریم.
وزیر آموزش وپرورش در خص��وص امتحانات گفت: 
اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است مگر اینکه به 
لحاظ پروتکل های بهداشتی امکان پذیر نباشد البته ما 
در پایه نهم به جهت سرنوشت ساز بودن امتحانات این 
پایه در هدایت تحصیلی دانش آموزان  اصرار بر برگزاری 

حضوری امتحان��ات داریم؛ لذا بر اس��اس پروتکل های 
بهداشتی این موضوع بررسی و انجام می شود امیدواریم 
حداقل آزمون های ضروری و همچنین تمام امتحانات 

پایه نهم را به صورت حضوری برگزار کنیم.
وی از قرار گرفتن یک آزمون ساز در دستور کار خبر 
داد و گفت: امیدواریم تا هفته آینده این آزمون س��از را 
در اختیار مدارس قرار دهیم تا کسانی که می خواهند 
آزمون های غیرحضوری را از طریق ش��بکه شاد برگزار 

کنند بتوانند این کار را انجام دهند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی  وزارت 
آموزش و پ��رورش، حاجی میرزایی برگ��زاری آزمون  
حضوری را منوط به تصمیم مدارس دانس��ت و افزود: 
با توجه  به متف��اوت بودن میزان تراک��م دانش آموزان 
در مدارس، اختیاراتی را به مدارس دادیم تا متناس��ب 
با شرایط هر مدرس��ه تصمیم گیری کنند لذا مواردی 
که آزمون سرنوشت ساز است یا مربوط به دروس فنی 

می شود حتماً باید آزمون حضوری برگزار شود.
وی در خصوص عدم حضور دانش آموزان استثنایی 
در مدارس گفت: نیمی  از این دانش آموزان استثنایی در 
مدارس عادی هستند و مطابق سایر دانش آموزان عمل 
می کنند و ب��رای نیم دیگر این دانش آموزان س��ازمان 

آموزش وپرورش استثنایی تدبیر خواهد کرد.
وزیر آموزش وپ��رورش از ضدعفونی کردن مدارس و 
رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد و افزود: همچنان 
که مساجد و س��ایر اماکن عمومی  بر اس��اس مقررات 
بهداشتی بازگش��ایی می ش��ود مدارس نیز تابع همان 
مقررات بهداشتی اس��ت لذا روزانه مدارس ضدعفونی 
خواهد شد. وی در خصوص س��رویس مدارس در ایام 
بازگشایی گفت: ما نمی توانیم تصمیمی  واحد برای کل 
مدارس اتخاذ کنیم؛ بلکه ش��ورای مدارس درجاهایی 
که تعداد دانش آموزان مراجعه کننده قابل توجه باش��د 

تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
حاجی میرزایی در پایان گفت: رایگان شدن اینترنت 
شبکه شاد از مصوبات ستاد ملی مدیریت کروناست لذا 
ما پیگیر تأمین منابع اقتصادی آن هس��تیم و این کار 

حتماً عملی خواهد شد.
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مهر - فرمانده نیروی انتظامی  هوشمند سازی پلیس را از برنامه های مهم ناجا بیان کرد و گفت: با این طرح در ارایه خدمات به مردم شاهد تحول خواهیم بود.
سردار حسین اشتری با اظهار اینکه بسیاری از کسب و کارها درپی شیوع کرونا اینترنتی شده است، یادآور شد: ناجا برای پیشگیری از جرایم سایبری و حمایت از 

کسب و کارهای سالم اینترنتی آمادگی کامل دارد و اجازه ای به سو استفاده کردن به سوداگران نخواهد داد.

وزیر آموزش و پروش با تاکید بر پیگیری مصوبه اعالم کرد

رایگان شدن اینترنت آموزشی مصوبه ستاد کرونا است

دریچه

الزامات امنیتی مرکز ماهر
 برای دورکاری دولتی ها

مرکز ماهر با انتشار الزامات امنیتی سایبری دورکاری کارکنان 
دستگاه های دولتی در بحران کرونا، اعالم کرد: سرویس دهنده های 

دسترسی از راه دور باید در برابر انواع تهدیدات امن سازی شوند.
فناوران – در بخش��ی از این اطالعیه آمده است دستگاه های 
دورکارها ممکن است توس��ط سازمان، توس��ط اشخاص ثالث 
)پیمانکاران سازمان، شرکای تجاری یا فروشندگان( یا توسط خود 
کاربران کنترل شوند. اکثر کارمندان دورکار این امکان را دارند که 
به منابع محاسباتی غیرعمومی  سازمان از مکان های خارجی، غیر از 

مکان سازمان، دسترسی داشته باشند.
دورکاری و راه کارهای دسترسی از راه دور به طور معمول نیاز به 
پشتیبانی از چندین هدف امنیتی دارند. این موارد از طریق ترکیبی 
از ویژگی های امنیتی که در راه کارهای دسترسی از راه دور قرار داده 
می شود و کنترل های امنیتی اضافه ای که به دستگاه های کارمندان 
دورکار اعمال می شود و دیگر مؤلفه های راه کار دسترسی از راه دور، 

انجام می شود.
متداول ترین اهداف امنیتی فناوری های دورکاری و دسترسی 
از راه دور ش��امل اطمینان از غی��ر قابل خوانده ش��دن داده های 
ذخیره ش��ده  کاربر توس��ط بخش های غیرمجاز در ارتباطات با 
دسترسی از راه دور )محرمانگی(، تشخیص هرگونه تغییر عمدی یا 
غیرعمدی در ارتباطات دسترسی از راه دور و اطمینان دسترسی به 

منابع به کاربران از طریق دسترسی از راه دور است.
برای دس��تیابی به این اه��داف، تمام مؤلفه ه��ای دورکاری و 
راه کاره��ای دسترس��ی از راه دور، از جمل��ه دس��تگاه های 
کارمندان دورکار، س��رویس دهنده های دسترس��ی از راه دور و 
سرویس دهنده های داخلی که از طریق دسترسی از راه دور مورد 
دسترس��ی قرار می گیرند، باید در برابر انواع تهدیدات امن سازی 
شوند. فناوری های دورکاری و دسترسی از راه دور اغلب به حفاظت 
اضافی احتیاج دارند زی��را طبیعت آن ها باعث می ش��ود که، در 
مقایس��ه با فناوری هایی که فقط از داخل س��ازمان در دسترس 
هستند، در معرض افشای باالتری نسبت به تهدیدهای بیرونی 
قرار داشته باشند. سازمان ها قبل از طراحی و به کارگیری دورکاری 
و راه کارهای دسترسی از راه دور، باید مدل های تهدیدات سیستم را 
برای سرویس دهنده های دسترسی از راه دور و منابعی که از طریق 

دسترسی از راه دور در دسترس هستند، تهیه کنند.
مدل سازی تهدید شامل شناسایی منابع مورد عالقه و تهدیدات 
عملی، آسیب پذیری ها و کنترل های امنیتی مرتبط با این منابع 
اس��ت. س��پس احتمال حمالت موفقیت آمیز و تأثیرات آن ها را 
کمی س��ازی کرده و درنهایت این اطالع��ات را تجزیه و تحلیل 
کرده تا تعیین کنند که چه کنترل های امنیتی باید بهبود یافته 

یا اضافه شوند.
مدل سازی تهدید به سازمان ها کمک می کند تا الزامات امنیتی 
را شناسایی کرده و راه کارهای دسترس��ی از راه دور را به گونه ای 
طراحی کنند تا کنترل های الزم برای برآورده کردن الزامات امنیتی 

را در خود بگنجانند.

مدل ماهواره ناهید2 امسال پایان می یابد
رییس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه اعتمادبه جوانان نقطه 
قوت پژوهشگاه فضایی است ، گفت: مدل پروازی ماهواره مخابراتی 
ناهید2امسال پایان می یابد این ماهوواره که حدود 110 کیلوگرم 

وزن دارد طول عمر عملیاتی آن در فضا دو سال است.
پژوهشگاه فضایی - حسین صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی 
ایران در بازدید از پژوهشکده سامانه های ماهواره و مراحل پیشرفت 
ماهواره ناهید 2 گفت: اعتماد به جوانان و سپردن کارهای بزرگ به 

آنان نقطه قوت پژوهشگاه فضایی ایران است.
صمیمی با بی��ان اینکه با اعتم��اد به جوانان ب��ه نتایج خوبی 
رسیده ایم، به طوری که شاهد هس��تیم کارها با سرعت بیشتر و 
کیفیت بهتری به انجام می رس��د، گفت: در پروژه ناهید2 مدیر و 
کارشناس��ان آن همه جوان هستند و متوس��ط سنی تیم فنی و 

اجرایی این پروژه، ۳2 سال است. 
رییس پژوهشگاه فضایی درباره ماهواره مخابراتی ناهید2 گفت: 
بنا بر برنامه ریزی صورت گرفته، باید مدل پروازی این ماهواره در 

سال جاری به اتمام برسد.
وی ادامه داد: ماهواره مخابراتی ناهید2، حدود 110 کیلوگرم 

وزن دارد و طول عمر عملیاتی آن در فضا دو سال است.

آموزش و پرورش با تولیدکنندگان موبایل 
مذاکره کند

عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان کمبود و 
گرانی گوشی تلفن همراه هوشمند برای عضویت دانش آموزان در 
شبکه شاد، پیشنهاد کرد که وزارت آموزش و پرورش برای تولید 
گوشی ارزان قیمت هوشمند که قابلیت ورود به اپلیکیشن شاد را 

داشته باشد، وارد مذاکره شود.
خانه  ملت - فره��اد فالحتی با تأکید بر ضرورت اس��تفاده از 
شبکه شاد و رفع ایرادات آن در آموزش و پرورش، گفت: متأسفانه 
در حال حاضر برخی از دانش آموزان به دالیل مختلف محدودیت 
عضویت در شبکه شاد و استفاده از فضای آموزشی ایجاد شده در 

این شبکه را دارند.
نماینده مردم قائنات گفت: یکی از ایراداتی که بیشتر در مناطق 
محروم کشور به چشم می خورد خطوط ضعیف اینترنت است که 
تقویت شبکه اینترنت وظیفه مستقیم وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات است.
وی مش��کل دیگر بس��یاری از خانواده ها را نیز تهیه گوش��ی 
هوشمند برای عضویت دانش آموزان در شبکه شاد برشمرد و در 
این زمینه پیش��نهاد کرد که وزارت آموزش و پرورش می تواند با 
شرکت های تولیدکننده و سازندگان گوشی تلفن همراه هوشمند 
وارد مذاکره  ش��ود که این تلفن های هم��راه صرفا برای عضویت 

دانش آموزان در شبکه شاد باشد.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: با این روش می توان با 
هزینه ای تقریبا یک چهارم قیمت فعلی تلفن های همراه موجود در 
بازار، گوشی تلفن همراه هوشمند، صرفا برای عضویت دانش آموزان 

در شبکه شاد تولید کرد.
فالحتی افزود: نباید خود را مقید به صرف هزینه س��ه تا چهار 
میلیون تومانی برای تهیه گوشی تلفن همراه کرد، بلکه می توان با 
بهره گیری از این روش و تلفن همراه هوشمند در داخل با قیمت 
تمام شده 500 هزار تومانی برنامه ریزی کرد و این روش، مدل دور  

از دسترسی نیست.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه خطر 
ماندگاری کرونا و سایر دالیل برای تعطیلی مدارس همواره نظام 
آموزشی را تهدید می کند، تأکید کرد: راه حل های فراوانی برای 
تقویت آموزش های مجازی وجود دارد، لذا نباید به بهانه کمبود 

امکانات ما از طی مسیر آموزش مجازی منصرف شویم.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس:

دستگاه های نظارتی مراقب فعالیت سایت های آگهی باشند

هشدار

عضو هی��ات رییس��ه کمیس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس ب��ا بیان 
قیمت سازی های کاذب دالالن خودرو در فضای مجازی و برخی سایت ها، 
گفت: دستگاه های نظارتی به صورت جدی بر فعالیت سایت های خرید و 

فروش خودرو نظارت کنند.
خانه ملت - یحیی کمالی پور درباره قیمت س��ازی های کاذب دالالن 
خودرو در فضای مجازی و س��ایت های دیوار و ش��یپور، گفت: از ابتدای 
مجلس دهم به ص��ورت مکرر بر وضعیت لجام گس��یخته و بدون نظارت 
فضای مج��ازی تاکید کردی��م. از طرفی مجموعه ه��ای متعددی متولی 
رس��یدگی و مدیریت فضای مجازی و سایت های خرید و فروش هستند، 

اما متاسفانه کارایی الزم را ندارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم شورای اسالمی  ادامه 
داد: فضای مجازی در کش��ور ما به هیچ عنوان نظامند نبوده و ساختاری 
خود جوش مردمی دارد و دس��تگاه های متولی نیز نظارت اثربخش��ی بر 

آنها ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دس��تگاه  قضایی باید با 
اخاللگران اقتصادی فعال در س��ایت های اینترنتی و شبکه های مجازی 
برخورد کند، اظهار کرد: معتقدم تمامی  افرادی که قصد فعالیت در فضای 
مجازی و اینترنتی را دارند باید از مرجعی واحد مجوز گرفته و در چهاچوب 

کاری مشخص و معین فعالیت کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
 افزود: ارتباط س��ایت های خرید و فروش خودرو با برخی از افراد بس��یار 
جالب است به نحوی که خودروها قبل از پیش فروش و ورود به بازار آگهی 

می شوند. این نابه س��امانی گرفتاری ها و ناامنی هایی در حوزه اجتماعی 
برای مردم ایجاد کرده است. از این رو دستگاه های نظارتی باید به صورت 

جدی بر فضای مجازی و سایت های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
 ردپای سوداگران در قیمت سازی اینترنتی امالک

در همین رابطه کارشناس��ان اعتقاد دارند بستن راه های مورد استفاده 
سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت سازی 
توس��ط بس��ترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات ه��ای تنظیمی، از 

ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.
به گزارش  فارس، پس از کاهش نس��بی قیمت مسکن در ماه گذشته 
اخیرا برخی از سفته بازان و س��وداگران بازار مسکن در بسترهای فروش 
اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده اند. به عنوان 
مثال، بررسی ها نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان  
در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان 

افزایش یافته است.
در همین راستا، مرتضی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران امالک 
ضمن انتق��اد از نحوه نظارت بر برنامه ها و س��ایت های  ف��روش اینترنتی 
در زمینه فروش مس��کن گفت: در حال حاض��ر برنامه های مطرح فروش 
 اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می زنند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک در بیان دالیل آشفتگی بازار مسکن به 
وسیله برنامه ها و س��ایت های فروش اینترنتی، افزود: قیمت گذاری واحد 
مسکونی نیاز به کار کارشناس��ی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی 
در آگهی های فروش مسکن، شرایط را برای س��فته بازی و سوداگری در 

بازار مهیا می سازد. 
خس��روی با بیان به س��ابقه س��وداگری مس��کن از طریق برنامه ها و 
سایت های فروش اینترنتی، گفت:»اتحادیه مشاوران امالک، سال گذشته 
از مدعی العموم خواس��ت تا امکان ح��ذف قیم��ت از برنامه های فروش 
اینترنتی را فراهم کند و این برنامه ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی 

فروشی فعالیت کنند.
 تب و تاب دالالن برای فروش خودروها

در همین رابطه و ب��ه گزارش مهر، بر این اس��اس، از روز گذش��ته و با 
اعالم این روش های فروش از سوی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، بس��یاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ باال 
در پارکینگ ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی های درج 
شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی 
خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو س��ال قبل است 

هم، در میان آگهی های فروش دیده می شوند.
مروری بر آگهی های خودرو درج شده بر روی سایت ها و اپلیکیشن های 
خرید و فروش خودرو نش��ان می دهد که اکنون بیش��تر آگهی ها مربوط 
به خودروهای صفر کیلومتر اس��ت و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز 
با کاهش مواجه بوده اس��ت. در واقع، بس��یاری از بیم ورود دستگاه های 
نظارتی که روز گذش��ته س��تاد تنظیم بازار بر نقش پررن��گ آنها تاکید 
کرده اس��ت، بر معامالت خ��ودرو نگران ش��ده و اقدام به عرضه بیش��تر 
 محص��والت کرده ان��د؛ بنابراین رون��د عرضه خ��ودرو در بازار س��رعت 

گرفته است.

در قانون آمده است، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی  شهادت دروغ بدهد، مجازات 
خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد، 

نه در دادسرا یا مراجع انتظامی   و جا های دیگر.
در حال حاضر اقدامات موثری برای جلوگیری از شهادت دروغ و برگشتن اعتبار سابق 
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در نظام حقوقی ما توسط ریاست محترم قوه قضاییه 
صورت گرفته، اما ریشه کنی این معضل و رسیدن به یک دادرسی پیشرو و عدالت محور، 

مستلزم همکاری همه جانبه است.
تابناک - البته خألهای قانونی در مورد شهادت دروغ وجود دارد. در این موضوع قانون 
مجازات اسالمی، کتاب تعزیرات ماده ۶50 شهادت دروغ را جرم انگاری کرده، ولی این 
ماده خألهایی دارد.  در این ماده قانونی ذکر شده که هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی 
 شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این 
شهادت دروغ باید در دادگاه باشد نه در دادسرا یا مراجع انتظامی  و جا های دیگر. پس ما 
می بینیم به علت مشغله دستگاه قضا، قضات محترم محاکم به استماع اظهاراتی که توسط 
بازپرس ها و جانشین بازپرس ها در تحقیقات مقدماتی انجام شده اکتفا می کنند، اظهارات 
مجددی از مطلعین اخذ نمی کنند و آن را مستند علم خود قرار می دهند و نسبت به آن رأی 

صادر می شود. بدین ترتیب، فرد کامل از حیث این ماده مبرا خواهد بود.
معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد اس��ت، ما غیر از دادگاه و در مقامات 
رسمی  دیگر جرم انگاری نداریم. به جز ماده دو از قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد 
سجلی و شناس��نامه ای که در این ماده به صورت انحصاری در مورد تنظیم شناسنامه 
صحبت شده و می گوید هر کس برای والدت و یا فوت شهادت کذب دهد، مجازات خاصی 

برایش در نظر گرفته شده است. 
همچنین بحث دیگری که وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۶50 جدا از 
حبس از عبارت »و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی« 
استفاده شده است. در اینجا قید »یا« وجود دارد که می تواند دست محاکم را برای تبدیل 
حبس به جزای نقدی ببندد و مجازات حبس را ناکارآمد کند. شرقی با بیان اینکه استناد 
به شهادت شهود به عنوان ادله اثباتی سابقه عمیقی در نظام های حقوقی دارد و از نظر فقه 
اسالم و مذاهب مختلف پرداخته شده، گفت: این موضوع حتی در اصول ابتدایی دین ما نیز 
وجود دارد. خداوند در قرآن و در آیه 282 سوره بقره که به آیه تداین معروف است می فرماید 
مراودات و اقدامات مالی حتما باید مکتوب شود و ذیل این کتابت امضای دو شاهد اخذ 
شود. وی یادآور شد: به نظر من در حال حاضر در برخی موارد شهادت شهود اعتبار خود 

را از دست داده و رویه قضایی هم بیشتر س��عی می کند به سایر ادله رسیدگی کند. فکر 
می کنم به خاطر گستردگی شهادت دروغ و کثرت پرونده ها شاید در برخی جا ها نتوان از 
شهود بازجویی و تحقیق دقیق کرد، و این موضوع دست آویزی برای برخی افراد قرار گرفته 
است. شرقی درباره به دستور ویژه رییس قوه قضاییه در فروردین 99 و بخشنامه شهادت 
شهود که قوه قضاییه آن را بجد دنبال می کند، گفت: به نظر من این بخشنامه بسیار خوب 
و پیشروست. مخصوصا بند اول که ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و اطالعات قوه 
قضاییه را مکلف به این کرده که ظرف دو ماه سامانه ای را برقرار کنند که مشخصات شهود و 
گواهان در آن سامانه درج شود. این سامانه »سامانه مدیریت پرونده قضایی« نامیده می شود.

همین باعث می شود مشخصات شخصی که بخواهد در واحد های مختلف قضایی اقدام 
به شهادت کند در سامانه ثبت شود. به نظر نمی رسد که یک فرد عادی بتواند هر روز در 
یک واحد قضایی حاضر شود و شهادت بدهد. برای همین این بخش از بخشنامه بسیار 
پیشروست. البته به نظر من هنوز هم خألهایی دارد. وی درباره اینکه در صورت مشاهده 
چنین مواردی چه باید کرد، گفت: اگر مردم خودشان در موضوع ذینفع باشند می توانند 
شکایت مستقلی را به دادستان ها ارایه دهند، اگر خودشان ذینفع نباشند می توانند مطابق 
مواد ابتدایی آیین دادرسی کیفری، موضوع را به عنوان اعالم کننده جرم به دادستان های 
عمومی  و انقالب به صورت کتبی و با اعالم هویت اطالع دهند. چون جرم غیرقابل گذشت 
بوده و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست خود دادستان ها می توانند ورود کنند و به 
موضوع رسیدگی کنند.  در واقع تاکنون هیچ سازوکار فوری برای رسیدگی به این موضوع 
نداشتیم. البته شناسایی افرادی که حرفه ای شهادت می دهند، توسط ریاست محترم قوه 
قضاییه در بند چهارم بخشنامه، به سازمان حفاظت اطالعات قوه قضاییه واگذار شده است. 
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این که در مواقعی که شهادت علیه کسی نیست و منجر به 
بزهی نمی شود شهادت دروغ محسوب می شود یا خیر، گفت: قانون شهادت غیرواقع را جرم 
انگاری کرده و صحبتی از دریافت پول یا خسارت برای حضور نکرده است. هر چند طلب 
خسارت از سوی شاهد درست است و قانون آیین دادرسی کیفری در جایی گفته اگر شاهد 
بابت شهادتش از دادگاه خسارتی بابت ایاب و ذهاب و.. در خواست کند دادگاه مکلف است 
جبران خسارت کند. وی درباره رابطه خادم و مخدوم شاهدان پولی در دادگاه گفت: قانون 
مجازات مصوب سال 1۳90 به صورت کامل در ماده 177 شرایط داشتن شهادت شرعی 
را عنوان کرده و وجود رابطه خادم و مخدومی  از این بند حذف شده است؛ تنها جایی رابطه 
خادم و مخدومی می تواند مصداق پیدا کند در قانون آیین دادرسی مدنی است که می توان 
به آن اس��تناد کرد. ولی اینکه آیا پول گرفتن برای شهادت، رابطه خادم و مخدومی  پیدا 

می کند، به نظر من این گونه نخواهد بود.  همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی در مورد خألهای قانونی که در موضوع شاهدان 
پولی وجود دارد، گفت: به هر حال در سال های گذشته موارد این چنین وجود داشته و بنا 
بر همین مالحظه است که اطالعاتش به ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و بخشنامه 
شهادت ش��هود در فروردین 99 را صادر کرده اند. بر همان مبنا ما خودمان از نزدیک نیز 
شاهد بوده ایم. از همین شهود پولی و حرفه ای شکایت های زیادی شده است که پرونده به 
خاطر همین شهادت های نادرست طور دیگری رقم خورده و موجب خسارت افراد شده 
است. این واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد که امیدواریم با اجرای درست این 
دستورالعمل بساط این کار هم جمع شود. وی افزود: ما در آیین دادرسی کیفری فصلی 
در باب جرح شاهد هم داریم که مواردی در آن ذکر شده از قبیل: خادم و مخدوم بودن و یا 
وابستگی ها و رابطه های نسبی که می توانیم به نوعی از آن ها استفاده کرد. یعنی کسی که 
پولی می گیرد تا شهادت بدهد، رابطه ای خادم و مخدومی  بین خود و صاحب پرونده ایجاد 
کرده است. منتهی جرح شاهد بر عهده طرفین پرونده است و نه قاضی. اما اگر اطالعات آن 
را قوه قضاییه در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بتواند اسباب جرح را فراهم کند دیگر نیازی 
به قانون خاص نداریم. پورمختار درباره سامانه ای جهت ثبت مشخصات شاهدان گفت: فکر 
می کنم راه اندازی سامانه ای برای شناسایی این افراد تا حد قابل توجهی جلوی کار شاهدان 
پولی را می گیرد؛ هرچند ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، از آن طرف هم شهادت 
دروغ به صورت حرفه ای هم خالف قانون و اصل عدالت است؛ لذا بر عهده قوه قضاییه است 

که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.
این حقوقدان در خصوص ممنوعیت شهادت شاهدات حرفه ای پس از شناسایی تاکید 
کرد: در حال حاضر محدودیتی ندارد، ولی ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم است؛ بر همین 
اصل اگر موردی ثابت و آن فرد محکوم شود برای دفعات بعدی بخاطر عدم عدالت نمی تواند 
شهادت بدهد. به هر حال یکی از شرایط شهادت، عدالت است. البته در دادسرا ها چنین 

چیزی نداریم که خود یک خأل قانونی است. شاید بتواند با اصالحیه ای کوچک حل شود.
بر اساس این گزارش چندی پیش رییس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به حفاظت و 
اطالعات قوه قضائیه دستور داد برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفه ای در 
اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده ها 
شهادت کذب می دهند، اقدام کند.  رییسی با صدور بخشنامه ای در چهار بند، نحوه احضار، 
اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده ها را به مراجع قضایی 

سراسر کشور ابالغ کرد.

در نتیجه خالء قانون و نبود سامانه ثبت شهود

شاهدان اجاره ای همچنان مشغول کارند!

PB


