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عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:
دستگاه قضا به تخلفات

 وزیر ارتباطات رسیدگی کند
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: ۴۰۰ نفر از 
حقوقدانان در نامه ای به رییس قوه قضاییه تخلفات وزیر ارتباطات 
و رییس ش��ورای عالی فضای مجازی را برش��مردند؛ س��ریعتر 

رسیدگی کنید.
باش�گاه خبرنگاران - محمدجواد ابطحی، در جلسه علنی 
دیروز در تذکر ش��فاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: 
حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست، دانش آموزان هم 
حضور نمی یابند، امتحان هم نمی گیریم، بنابراین یک نسل بی سواد 
را پرورش داده و تحویل جامعه می دهیم، آیا این دانش آموزان از پدر 

و مادری که سرکار می روند، کرونا نمی گیرند؟
نماینده مردم خمینی  شهر در مجلس شورای اسالمی  خطاب 
به رییس جمهور گفت: س��رزمین س��وخته تحویل دولت آینده 
ندهید؛ مقام معظم رهبری نیز بر لزوم تشکیل دولت جوان انقالبی 

تأکید کردند.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت:  ۴۰۰ نفر از 
حقوقدانان در نامه ای به رییس قوه قضاییه تخلفات وزیر ارتباطات 
و رییس ش��ورای عالی فضای مجازی را برش��مردند؛ س��ریعتر 

رسیدگی کنید.

رییس اتحادیه فناوران رایانه:
قیمت  کاالهای IT تا ۲۰ روز آینده

 کاهش می یابد
رییس اتحادیه فن��اوران رایانه گفت:  حداقل ت��ا 2۰ روز آینده 
با ترخیص کاال ها از گمرک و توزی��ع آن در بازار با کاهش قیمت 
مواجه خواهیم بود و امیدواریم همکاران با این مس��اله هیجانی 

برخورد نکنند.
 IT ایلنا - محمد فرجی در خصوص افزایش قیمت کاالهای
در بازار گفت: این افزایش قیمت ها به دلیل بسته بودن سایت ثبت 
سفارش بوده است. در زمان ثبت سفارش پیغام خطایی با عنوان 
امکان تولید داخل دارد ظاهر می ش��د، درحالی ک��ه ما در داخل 

تولیدی روی آن کاالها نداریم.
وی با بیان اینکه این مشکل در حال حاضر رفع شده است، گفت: 
توجه شود که این افزایش قیمت به دلیل باالبردن قیمت ها توسط 
اعضای این صنف نبوده است، بلکه این افزایش قیمت به دلیل خالی 
بودن انبارها و عدم واردات این لوازم در چند ماه اخیر بوده است، لذا 
فروشندگان برای آنکه بتوانند سفارش مشتری را فراهم نمایند، آن 
را از فروشندگان دیگر تهیه می کردند که این مساله موجب چرخش 

کاال در بین واسطه ها و افزایش قیمت ها شده است.
رییس اتحادیه فناوران رایانه مساله بعدی که می تواند در افزایش 
قیمت های این اجناس دخیل باشد را خارج شدن آن گروه کاالیی 
است که ارز نیمایی می گرفتند، بر این اساس قیمت های تمام شده 

با توجه به نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد .
فرجی با اعالم خبر تعدیل قیمت کاالها تا چند روز آینده، گفت: 
حداقل تا 2۰ روز آینده با ترخیص کاال ها از گمرک و توزیع آن در 
بازار با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و امیدواریم همکاران با این 

مساله هیجانی برخورد نکنند.
وی تصریح کرد: در روزهای ش��یوع بیماری کرونا به ضرورت 
کاالهای IT در کشور پی برده شده است، بنابراین الزم است، باتوجه 
به شعار سال جدید با عنوان “ جهش تولید” تمامی فعالیت های 
 IT کشور برای تحقق این شعار باشد، و برای این منظور در حوزه
ابتدا باید واردات تسهیل شود تا به وسیله آن کارخانجات بتوانند 
فعالیت خود را به طور پیشرفته تر ادامه دهند. ناگفته نماند که هرچه 
ساختار به روزتر باشد، هزینه های تولید در کارخانه ها کاهش یافته 
و در نتیجه قیمت تمام شده اجناس کمتر می شود و در آن صورت 

می توان کیفیت کاال را افزایش داد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه با بی��ان درایت مدیران در وزارت 
صمت گفت: امیدواریم همچنان که در بحث بازش��دن سیستم 
ثبت سفارش تسهیل صورت گرفت، درمورد ارز و واردات نیز چنین 
اتفاقی رخ دهد تا قیمت کاالها تعدیل شده و کاال به دست مصرف 

کننده واقعی برسد.
وی قیمت های نجومی اعالم شده لپ تاپ را غیرواقعی خواهند 
و گفت: توجه شود که قیمت لپ تاپ با توجه به مدل و برند متفاوت 
هستند، اما افزایش قیمت ها در کل فقط در حد 1۰ تا 15 درصد 

بوده است.
فرجی درخصوص وجود دالالن در این صنف نیز گفت: به دلیل 
وجود حساسیت ها و تارگت های خاص که در واردات این کاالها 
وجود دارد در این نوع تجارت نمی توان به صورت معمول در بازار 
داللی کرد. مساله دیگر عدم اطالع از زمان ارابه مدل و ارتقاء کیفیت 
در این حوزه است که احتمال دپو آن را پایین می آورد زیرا درصورت 

ارابه مدل جدید در مدل قبلی کاهش قیمت وجود خواهد داشت.

شکایات گسترده
 از هک سایت های  فروش خودروسازان

رییس کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس  می گوید در حال حاضر 
مصرف کننده اصلی نمی تواند در طرح های پیش فروش خودرو 

ثبت نام کرده و از آن بهره مند شود.
خانه ملت - داود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
درباره مکانیسم خودروسازان برای پیش فروش خودرو، گفت: در 
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مشکالت و چالش های 
پیش روی صنعت خودروسازی، س��ازوکار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و خودروس��ازان برای پیش فروش خودرو یکی از موارد 
تخلف شناسایی و این شرکت ها ملزم شدند با بسترسازی مناسب 
این روش ها را تغییر دهند، به گونه ای که در این طرح ها تنها مصرف 

کننده اصلی قادر به ثبت نام باشد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی 
 با بیان اینکه خودروس��ازان باید با راه اندازی س��امانه ای مناسب 
امکان ثبت ن��ام مردم در طرح های پیش ف��روش را فراهم کنند، 
افزود: شکایت های بسیاری مبنی بر هک سایت های پیش فروش 
خودروسازان، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل و این موارد مورد 
بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه در حال حاضر مصرف کننده 
اصلی نمی تواند در طرح های پیش ف��روش خودرو ثبت نام کرده 
و از آن بهره مند شود، اظهار کرد: اگرچه اتخاذ راهکارهایی مانند 
محدودیت در ثبت نام با استفاده از کد ملی می تواند تا حدودی از 
سوءاستفاده سودجویان جلوگیری کند، اما دست آنها کامال از این 
طرح ها کوتاه نخواهد شد. نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: 
هرچند خودروسازان ادعا می کنند درصدد اصالح مکانیسم ثبت 
نام خودرو هستند، اما در صورتی که همچنان روش های قبلی را در 
پیش گیرند و از اصالح سازوکارها، خودداری کنند، قوه قضاییه باید 

به موضوع کند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

روزنامه واش��نگتن پس��ت چاپ آمریکا در گزارشی 
مدعی شد که رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات »بندر 
شهید رجایی ایران« حمله س��ایبری داشته است. این 
اقدام با واکنش مناس��ب واحده��ای پدافند غیر عامل 

ناکام مانده است.
نور نیوز - روزنامه واشنگتن پس��ت چاپ آمریکا در 
گزارشی که دوشنبه شب منتشر کرد به نقل از یک مقام 
دولت آمریکا و مقامات رس��می »یک دولت خارجی« 
مدعی شد که رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات »بندر 

شهید رجایی ایران« حمله سایبری داشته است.
در همین رابطه یک مقام مس��وول در بندر ش��هید 
رجایی گف��ت: در هفته گذش��ته برخ��ی اختاللها در 
سامانه های رایانه ای بندر به وقوع پیوست که می تواند 

ناشی از حمله سایبری باشد.
وی گفت: با توجه به آمادگی کامل واحدهای پدافند 
غیر عامل در تاسیسات بندر ش��هید رجایی و مقابله به 

موقع و موثر با اشکاالت بوجود آمده،هیچگونه اخاللی 
در روند فعالیت های جاری ایجاد نشد.

گزارش واشنگتن پس��ت می افزاید: اسراییل، پشت 
حمله سایبری روز ۹ مه ) 2۰ اردیبهشت( به تاسیسات 

آبی و جاده ای بندر شهید رجایی بوده است.
منابعی که در گزارش واش��نگتن پس��ت به نام آنها 
اشاره ای نش��ده، اعالم کرده اند که حمله سایبری رژیم 
صهیونیس��تی در واکنش به عملیات سایبری  صورت 
گرفته از س��وی ایران در ماه آوریل به »تاسیسات آبی 

روستایی اسراییل« انجام شده است.
رژیم صهیونیستی در گذش��ته نیز حمالت سایبری 
متعددی به سامانه های جمهوری اسالمی ایران داشته 

است.
اش��کنازی وزیر خارج��ه رژیم صهیونیس��تی که در 
فاصله سال های 2۰۰1 تا 2۰۰۷ رییس ستاد مشترک 
ارتش این رژیم بوده در پای��ان ماموریت خود در ارتش 

با انتشار گزارشی، مس��وولیت انجام عملیات سایبری 
بوسیله ویروس استاکس نت علیه تاسیسات هسته ای 

ایران را پذیرفت.
پنج ش��نبه هفته گذش��ته ) 1۸ اردیبهش��ت شبکه 
( ش��بکه1۳ تلویزیون رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد 
که کابینه امنیتی این رژیم با برگزاری »نشس��ت فوق 
محرمانه« موضوع »حمله سایبری غیرعادی ایران« به 

این کشور را مورد بررسی قرار داده است.
به گفته رسانه های رژیم صهیونیستی حمله سایبری 
ایران به زیربنای شبکه آب شهری این رژیم بوده و دفع 
ش��ده، اما دولت، این نوع حمله را »کاماًل غیرمعمول« 

دانسته و برای آن آماده نبوده است.
به گفته شبکه 1۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، حمله 
ایران زیان جدی نداشته اما دولت نظر به این که حمله 
علیه تجهیزات آب شهری بوده، آن را وخیم شدن در نوع 

حمالت ایران و »عبور از خط قرمز« تلقی کرده است.

یک مقام ارشد رژیم صهیونیس��تی نیز در این رابطه 
گفت: در حالی که م��ا حتی تصور چنی��ن حمله ای از 
س��وی ایران را نمی کردی��م، حال با عمل انجام ش��ده 

روبه رو هستیم.
ادعای حمله س��ایبری ایران به تاسیسات آب رژیم 
صهیونیستی را اولین بار ش��بکه آمریکایی فاکس نیوز 
اعالم کرد و طی آن مدعی ش��د که هکرهای ایرانی از 

سرورهای آمریکایی در این حمله استفاده کردند.
سخنگوی وزارت انرژی آمریکا نیز پس از انتشار این 
خبر گفته بود که واشینگتن قدرت تأمین امنیت خود و 

هم پیمانانش در برابر این نوع حمالت را دارد.
بدنبال ادعای مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی 
در مورد حمله س��ایبری ایران به تاسیس��ات آبی این 
کشور، علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیات نمایندگی 
ایران در سازمان ملل متحد، اعالم کرد که به طور اصولی 

»دولت ایران در هیچ جنگ سایبری شرکت ندارد«.
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فناوران - رییس پلیس فتا البرز گفت: با توجه به نزدیکی عید سعید فطر، مردم مراقب کالهبرداری با ترفند دریافت کمک های خیرخواهانه و جمع آوری فطریه در 
فضای مجازی باشند. سرهنگ محمد اقبالی افزود: مردم چنانچه قصد دارند فطریه و کفاره روزه خود را در بستر فضای مجازی یا از طریق مؤسسات خیریه معتبر در 

این حوزه پرداخت کنند باید نسبت به اصالت آن ها اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به پرداخت وجه کنند.

روزنامه واشنگتن پست مدعی شد

حمله سایبری صهیونیست ها به بندر شهید رجایی ناکام ماند

دریچه

دادستان کرمانشاه:
برخورد با سایت های شرط بندی

 تشدید شود
شهرام کرمی با تأکید بر لزوم تشدید برخورد با سایت های شرط 
بندی فعال در فضای مجازی کرمانشاه، گفت: انتظار می رود که 
پلیس فتا برخورد با این گونه سایت ها را به صورت ویژه در دستور 

کار خود قرار دهد.
فناوران - دادستان کرمانشاه خواستار تشدید برخورد پلیس 
فتا کرمانشاه با سایت های ش��رط بندی در فضای مجازی شد و 
ابراز داشت: فعالیت تعدادی از سایت های شرط بندی در فضای 
مجازی باعث ایجاد فضای ناامنی و سوءاستفاده از مردم و شهروندان 

کرمانشاه شده است.
وی اظهار کرد: گسترش روزافزون نفوذ فضای مجازی در زندگی 
امروزی و استفاده بی رویه از ش��بکه های اجتماعی سبب شده تا 
طراحان و گردانندگان سایت های شرط بندی از این فرصت بهره 
برده و با تبلیغات فراوان به دنبال ترغیب جوانان برای شرط بندی 
به طرق مختلف باشند. وی بابیان اینکه با گسترش بستر فضای 
مجازی، شرط بندی و قمار از سطح معدود بنگاه های شرط بندی 
زیرزمینی به س��طح تارنماهای اینترنتی به ویژه برای مسابقات 
ورزشی رس��یده، تصریح کرد: این موضوع عالوه بر اینکه حسب 
نظرات مراجع عظام تقلید حرام است، موجب فراهم آوردن زمینه 
سوءاستفاده های روانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی و... را موجب 
می ش��ود. دادستان کرمانش��اه از شیوه مجرمان س��ایبری برای 
کاله برداری از مردم در قالب سایت های شرط بندی گفت و اضافه 
کرد: برخی مجرمان سایبری در قالب سایت های شرط بندی و قمار 
اقدام به سرقت اطالعات حساب بانکی قربانی کرده و با در اختیار 
گرفتن رمز پویا و اطالعات کارت بانکی که توسط خود قربانی در 
اختیار مجرمان گذاشته می شود، اقدام به برداشت از حساب بانکی 
آن ها می کنند و یا اینکه مقادیر برنده شده شخص شرکت کننده را 
مسدود نموده و به او تحویل نمی دهند. وی به بخشنامه دادستان 
کشور درباره سایت های قمار و شرط بندی پرداخت و افزود: طبق 
این بخشنامه ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری، ولو در فضای مجازی 
و سایت های قمار حرام و جرم است. کرمی  بابیان اینکه طبق این 
بخشنامه طراحی و راه اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان 
برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات 
اسالمی )بخش تعزیرات( است، عنوان کرد: همچنین شرط بندی 
بر روی نتایج مس��ابقات حرام اس��ت، لذا هرچند مشمول عنوان 
قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و 
مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و 
کاله برداری است. وی متذکر شد: البته فردی هم که کارت بانکی 
خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط بندی 
نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی 
که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد، 
عملش به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب 

خواهد شد.
دادستان کرمانشاه خواستار تشدید برخورد پلیس فتا استان با 
سایت های شرط بندی در فضای مجازی شد و اعالم کرد: به منظور 
اجرای بخشنامه دادس��تان کل و در جهت جلوگیری از فعالیت 
سایت های شرط بندی در فضای مجازی انتظار می رود که پلیس 
فتا برخورد با این گونه سایت ها را به صورت ویژه در دستور کار خود 
قرار داده و شهروندان نیز در صورت مشاهده، سایت های شرط بندی 
و گردانندگان آن ها را به پلیس فتا معرفی کرده تا برخورد قانونی با 

این دست سایت ها و گردانندگان آن ها صورت گیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار های مجازی:
فروش کسب و کار های اینترنتی

 ۷۰ درصد کم شد
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی گفت: 
بنا به آمار های موجود میزان فروش محصوالت در فروشگاه های 

مجازی کاهش ۷۰ درصدی داشته است.
میزان - رضا الفت نس��ب درباره طرح بسته حمایتی دولتی 
از کس��ب و کار های مجازی اظهار کرد: هنوز ابالغیه رسمی  برای 

پرداخت وام به فعاالن کسب و کارهای مجازی اعالم نشده است.
وی افزود: با ش��یوع کرونا و تاثیرات منفی آن بر حوزه تغذیه و 
بخش های متضرر شده ناشی از رکود این بیماری، سازمان فناوری 
اطالعات و وزارت ارتباطات اطالعیه ای منتشر کردند و قرار شد وام 

به مبلغ 2 میلیارد تومان به این بخش ها پرداخت شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کس��ب و کار های مجازی 
تصریح کرد: تا به امروز اقدام رسمی  برای حمایت صورت نگرفته  
است و به نظر می رسد حمایت از کسب و کار های آفالین در اولویت 
قرار گرفته، شاید بعد ها با اعمال فشار وزارت ارتباطات نیم نگاهی 
نیز به کسب و کار های مجازی صورت گیرد. وی افزود: بخشنامه 
معاونت علمی  دفتر ریاست جمهوری بیشتر جنبه حمایت معنوی 
داشت و در کنار پویش های دیگر مانند “از خانه بخریم” نتوانست 
چندان موثر باشد. الفت نسب گفت: در مقایسه با کشور های اروپایی 
استارت آپ های ایرانی از رشد مناسبی برخودار نبودند و با توجه به 
شرایط اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد عمده خرید مردم به سمت 
محصوالت بهداش��تی و تامین مایحتاج اصلی است و خرید های 
غیرحضوری چندان در اولویت نیست. عضو هیات مدیره اتحادیه 
کشوری کسب و کار های مجازی عنوان کرد: کاهش درآمد های 
نفتی و درآمدهای ناشی از مالیات دولت نسبت به سال های گذشته 
شرایط را برای حمایت دولت از فعاالن اقتصادی سخت کرده است.

وی با بیان کاهش فروش کسب و کار های مجازی افزود: شاید 
خرید از اینستاگرام و تلگرام و فروشندگان خرد و غیر رسمی  رونق 
داشته باشد، اما بنا به آمار های موجود میزان فروش محصوالت در 

فروشگاه های مجازی کاهش ۷۰ درصدی داشته است.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کس��ب و کار های مجازی 
عنوان کرد: البته تلنگر هایی برای افزایش حضور فروش��ندگان 
آفالین در فضای مجازی ایجاد شده تا سهم 1.5 درصدی فروش 
مجازی افزایش یابد. الفت نس��ب بیان کرد: بیش��تر کسب و کار 
مانند تاکسی های اینترنتی و گردشگری با رکود سنگینی مواجه 
هستند و تعداد سفر ها از 2 میلیون سفر با تاکسی های اینترنتی 
به کمتر از 1 میلیون رس��یده اس��ت. عضو هیات مدیره اتحادیه 
کشوری کسب و کار های مجازی با بیان اینکه صنعت گردشگری 
در معرض ورشکستگی قرار گرفته است؛ گفت: کسب و کار های 
مجازی نیازمند تغییر فرم و محتوا هستند و از سوی دیگر نیازمند 
به حمایت از سوی دولت احساس می شود. رگفتنی است؛ شیوع 
ویروس کرونا و کاهش ترد ها مردم شرایط مناسبی را برای کسب 
و کار های اینترنتی و فروشگاه های مجازی ایجاد کرد، اما به دلیل 
سهم کم فروشگاه های مجازی در تامین نیاز مردم، با کاهش خرید 
تا ۷۰ درصد مواجه شد. البته با توجه به اولویت مردم برای خرید 
محصوالت بهداشتی، سایر محصوالت ارابه شده در سایه قرار گرفته 

اند و فروش آن ها کاهش یافت. 

وزیر ارتباطات:

کاربران اینترنت را از ۵ میلیون به ۷۰ میلیون رساندیم

آمار

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه اندازه اقتصاد دیجیتال 
ایران ۶.5 درصد اس��ت، گفت: 5 میلیون نفر در ابتدای دولت یازدهم به 
اینترنت دسترسی داشته اند که این عدد در ابتدای دولت دوازدهم به ۳۶ 

میلیون نفر و اکنون به ۷۰ میلیون نفر ایرانی رسیده است.
تس�نیم - محمد جواد آذری جهرمی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد 

افزود: اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم بصورت جدی پیگیری شد
وی اظهار داشت: پیگیری و پیش��رفت در حوزه اقتصاد دیجیتال جزء 
برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است و آینده اقتصاد دنیا 
به سمت اقتصاد دیجیتال در حرکت است. نوآوری، خالقیت و استفاده از 

نیروهای جوان و نخبه جایگاه ویژه ای در این اقتصاد دارد
 آذری جهرمی گفت: بازار از نکات بسیار مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال 
است.ایران در منطقه خاورمیانه به لحاظ جمعیتی ۸۰ میلیون نفر جمعیت 
دارد که یک ظرفیت بسیار بزرگی است و دیجیتال در کشور در حال رشد 
و توسعه است.کشور ایران با این وصف مستعد یک جهش بزرگ در حوزه 

اقتصاد دیجیتال است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال دارای 
سه الیه از قبیل هسته، محدود و وسیع اس��ت. الیه اول مربوط به هسته 
اقتصاد دیجیتال اس��ت این الیه بیش��تر به وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات، فعالیت اپراتورهای مخابرات��ی و ارتباطی، تولید و صادرات نرم 
افزار، سخت افزار، تولیدات داخلی و بازرگانی این تولیدات و بخش خدمات 

حوزه ICT ربط پیدا می کند.

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت: الی��ه دوم )محدود( اقتصاد 
پلتفرمی  و الیه سوم )وسیع( دیجیتالی ش��دن فرآیندها مثل کشاورزی، 

بهداشت، انرژی و بسیاری از حوزه های دیگر در این الیه قرار می گیرند.
وی افزود: سال 1۳۹5 س��هم اقتصاد بخش تلکام که جزء هسته بود به 
تنهایی در تولید ناخالص داخلی 1.۷5 درصد بود که امسال به 2.5 درصد 
رس��یده اس��ت.حجم بازار حوزه تلکام در ابتدای دولت یازدهم 1۹ هزار 
میلیارد تومان، ابتدای دولت دوازدهم ۳۶ هزار میلیارد تومان و امسال به 

5۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: سیاس��ت مهم این وزارتخانه در رش��د بازار اپراتورهای 
ارتباطی تثبیت و کنترل قیمت ها و استراتژی توسعه بازار بوده است.پنج 
میلیون نفر در ابتدای دولت یازدهم به اینترنت دسترسی داشته اند که این 
عدد در ابتدای دولت دوازدهم به  ۳۶ میلیون نفر و اکنون به ۷۰ میلیون 

نفر ایرانی رسیده است.
وی افزود: ای��ن وزارتخانه قیمت ها را باال نب��رد و تالطم های ارزی را از 

جیب مردم تامین نکرد.
آذری جهرمی  گفت: حجم حوزه بازار تل��کام از ۳۶ به 5۰ هزار میلیارد 

تومان در 2 تا 2.5 سال گذشته ناشی از توسعه بازار بوده است.
وی ادامه داد: رشد و توسعه خوبی در حوزه »۳G « و »۴G« طی دولت 
دوازدهم در کشور اتفاق افتاد به نحوی که صد درصد شهرها و ۸۷ درصد 

روستا هابه تری جی و فورجی متصل شدند.
 وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت: این عدد تا پایان امس��ال در 

روستاهای باالی 2۰ خانوار به صد درصد می رسد. اینها همان استراتژی 
توسعه بازار بود که اقتصاد را بزرگ کرد.

آذری جهرمی  اظهارداش��ت: س��هم بخش خدمات چه��ار دهم درصد 
بود که اکنون به هشت دهم درصد رسیده اس��ت. استارت تاپ ها در این 
رسته قرار می گیرند که در طول 2.5 سال گذشته رشد 1۰۰ درصدی را 

تجربه  کرده اند.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هرچند استارت آپ ها به اندازه 
حوزه مخابراتی بزرگ نش��ده اند ولی ضریب و نمودار رشد شان به سمت 
باالس��ت. هم اکنون پنج هزار اس��تارت آپ در س��امانه نوآفرین سازمان 

فناوری اطالعات ثبت و در حال فعالیت اقتصادی هستند.
 آذری جهرمی  گفت: این کس��ب و کارها ضمن ایجاد اش��تغال بس��تر 

خدمات را در حوزه های مختلف برای مردم فراهم می کنند.
وی ادامه داد: مجموع اندازه هسته اقتصاد دیجیتال در ایران چهار درصد 

و الیه دوم و سوم در مجموع 2.5 درصد شده است.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بی��ان اینکه مجموع اندازه اقتصاد 
دیجیتال کشور ۶.5 درصد است، افزود: هم اکنون متوسط هسته اقتصاد 

دیجیتال در دنیا ۴.5 درصد است.
 وی یادآور شد: هس��ته اقتصاد دیجیتال در آمریکا و چین به ترتیب ۶ 
و ۶.۹ درصد است بواسطه تولیدتجهیزات س��خت افزاری وسیعی که در 

این حوزه دارند.

علی رغم تالش فراوان مدیرعامل تلگرام برای عرضه جهانی ارز دیجیتال 
این پیام رس��ان، دادگاه آمریکا اس��تفاده از این رمزارز را ممنوع کرد. پاول 
دورف، مالک اصلی تلگرام مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد که ظرف 
مدت کوتاهی کانون توجه بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت. 
دورف به این موضوع اش��اره داش��ت که دولت آمریکا با پتلفرم بالک چین 
TON و ارز دیجیتالی آن مخالف��ت کرده و این پروژه برای همیش��ه لغو 

شده است.
باشگاه خبرنگاران - پرونده ای که شاید بتوان گفت هدف آن فلج کردن 
اقتصاد کالن جهان اس��ت و جایگزین کردن بازار اقتصادی جدید در بستر 
فضای مجازی اس��ت. به همین منظور خبرنگار ما گفتگویی با دبیر شورای 

عالی فضای مجازی داشت.
ابوالحسن فیروز آبادی دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی، در واکنش به 
مخالفت کشور آمریکا با ادامه فعالیت های ارز دیجیتال اظهار داشت: ایران 
در فروردین سال ۹۷ بود که برای اولین بار پس از روندی ۶ ماهه بعد از انتشار 
رمزارزها در جهان، مخالفت خود را با ورود تلگ��رام به امور رمز ارزها اعالم 
کرد. ما در همان زم��ان نیز اظهار کردیم که این ام��ر از لحاظ تکنولوژیکی 
دچار مشکالتی جدی است. همچنین نحوه س��رمایه گذاری، که از طریق 
IPO صورت گرفته بود، از قوانین آمریکا تبعیت نمی کرد و نش��انگر نوعی 

اعمال نفوذ تلقی می شد. 
وی در ادام��ه با بی��ان اینکه ورود رم��ز ارز به پیام رس��ان ها، باعث ایجاد 
چالش های عمیق در عرصه اقتصادی کشورها می شود، گفت: ورود این گونه 
رمزارز ها به پیام رسان ها، به خصوص پیام رسان هایی که حالت انحصاری در 
کشور ها دارند، می توانند چالش عمیق اقتصادی در کشور ها ایجاد کنند. ما 
امروز شاهد آن هستیم که آمریکا اِشکال مشابه ما )ایران( را به این رمزارز، 
و نمونه های مشابه مانند دیبرا و فیسبوک، که در صدد انتشار بود، را گرفته 

و مانع ورود رمزارز شده است.
دبیر ش��ورای عالی فضای مج��ازی، افزود: از آن جایی ک��ه تلگرام زمانی 
به حالت انحصاری در ایران و برخی از کشور های منطقه مورد هدف و استفاده 

بود، احتمال می رفت که رمزارز مذکور نیز تنها با هدف قرار دادن کشور ما 
ساخته شده باش��د، اما حاال که پیام رس��ان های داخلی و خارجی بیشتری 
در ایران وجود دارد و تلگرام دیگر پیام رس��ان انحصاری ایران نیست، دیگر 
موضوعیتی برای وجود این رمزارزها در کشور وجود ندارد و آمریکا هم بنا 

به دالیل خودش جلوی آن را گرفته است.
فیروزآب��ادی درباره حذف تلگرام توس��ط آمریکا از تمام��ی  پلتفرم های 
دسترسی مانند اپ استور و گوگل پلی اظهار کرد: آمریکا در برخی از حوزه ها 
سلطه بسیار عمیقی مانند نظام مالی و بانکی دنیا دارد. از دیگر نظام ها همین 
اپ استور ها هس��تند، بنابراین در حکم جدید صادر شده برای تلگرام اظهار 
کردند که حق خرید و فروش توکن برای سرمایه گذاران وجود ندارد. در کل، 

به دستور دادگاه آمریکا، این توکن باید جمع آوری شود. 
وی افزود: همچنین یکی از بندهای بیانیه منتشر شده در دادگاه این است 
که اجازه استفاده از این قابلیت در دیگر نقاط دنیا نیز وجود ندارد و تلگرام 
نیز این دستور دادگاه آمریکا را تمکین کرده و در استدالل خود اظهار داشته 
است آمریکا در این حوزه س��لطه انحصاری دارد و می تواند از فعالیت های 

تلگرام جلوگیری کند.
وی در  ادامه به ش��وخی پاول دروف در دادگاه آمری��کا پرداخت و گفت: 
دروف مالک اصلی تلگرام به زبان طنز و کنای��ه در دادگاه خطاب به طرف 
آمریکایی خود گفته است که خدا را شکر، آمریکا روی قهوه و قهوه فروشی ها 
تمرکزی ندارد، چراکه اگر غیر از این ب��ود، باید جلوی فروش این محصول 
را در تمام دنیا می گرفت. وقتی آمریکا بعد از گذشت 2 سال به حرف ایران 

رسید؛ رمز ارز تلگرامی  نشانگر نوعی اعمال نفوذ غرب است
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: در حال حاضر به دلیل 
س��لطه ای که در نظام مالی دنیا وجود دارد و تس��لط دالر ب��ر بازار جهانی، 
آمریکایی ها با هرگونه ورود رمزارز ها مخالف هستند. درباره رمزارز ها همین 
امروز هم در بین نخبگان جهانی بحثی ج��دی وجود دارد که آیا این موارد 
پول هستند یا کاال؟! البته من معتقدم که رمزارز ها نه پول هستند و نه کاال، 
بلکه شکل جدیدی است که به تازگی وارد اقتصاد جهانی شده و تا زمانی که 

کشور های دنیا در چارچوب کنوانس��یون ها به توافق نرسند، شاهد توسعه 
وسیع رمز ارز ها نخواهیم بود.

فیروزآب��ادی با تاکید بر اینک��ه بیت کوین بزرگ ترین رم��زارز در دنیای 
امروز به ش��مار می رود، بیان کرد: رمزارز بیت کوین ام��روز در بازار جهانی 
ارزشی حدود 15۰ میلیارد دالر دارد و گاها در برخی از مواقع به دلیل وجود 
نوسانات کم یا زیاد می ش��ود، اما رقم اصلی آن چیزی حدود 15۰ میلیارد 
دالر محس��وب می ش��ود که عمال در نظام پولی جهانی چیزی معادل صفر 
اس��ت؛ بنابراین این موضوع که رمزارز ها بتوانند به ص��وت عام، یک طرفه، 
بدون هماهنگی ب��ا دولت ها، بدون اینکه تعیین تکلیف ش��ود تا چگونه در 
بازار جهانی فعالیت کنند و بدون مشخص شدن وضعیت مالیاتی آن ها، در 
جهان به رسمیت شناخته نخواهد شد و حتی آمریکایی ها نیز آن را تمکین 
نمی کنند. رمزارز ها نیاز به کنوانس��یون هایی دارند که اگر در آینده اقتصاد 
جهانی لزومی  داشته باشد تا شکل جدیدی از شیء اقتصادی به نام رمزارز 

را داشته باشند، باید حتما این کنوانسیون ها تهیه شوند. 
وی در پاسخ به این س��وال که آیا ایران نقطه هدف رمز ارزهای تلگرامی 
 در آمریکاست افزود: در صورتی که س��کوی تلگرام فقط در ایران فعال بود، 
آنگاه می توانستند اهدافی را در آن قرار دهند، اما اصوال رمزارز ها امروزه برای 
تجارت و فعالیت های غیر رسمی  استفاده می شوند. به همین دلیل بیشترین 
کاربردی که تا امروز در این حوزه در دنیا ش��اهد هستیم، یا برای دور زدن 
تحریم ها یا مواردی از قبیل قاچاق و قمار است. بنابراین هنوز اقتصاد جهانی 

کالن، این رمزارز را به رسمیت نشناخته است. 
فیروزآبادی در پایان یادآور شد: اصوال رمزارز ها در معامالت کوچک، خرد 
و غیررسمی  مورد استفاده قرار می گیرند و قاعدتا در معامالت رسمی از آن ها 
استفاده نمی شود. اکنون بعد از پول کاغذی، با توسعه فضای مجازی، پول 
الکترونیکی جایگزین شده است. البته این مساله در کشور ما نیز وجود دارد 
و بخش بزرگی از معامالت و زندگی مردم بر اساس کارت های بانکی صورت 
می گیرد. استفاده از رمزارز ها بیش��تر برای گروه هایی است که تالش دارند 

خارج از حاکمیت دولت ها، معامالتی را مخفیانه انجام دهند.

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی، جزئیات ط��رح احراز هویت غیرحضوری برای دریافت کد بورس��ی 

سجام را با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی توضیح داد.
مهر - مهدی محمدی با بیان افزایش تعداد متقاضیان دریافت کد بورسی 
و سهامداری طی هفته های اخیر و مشکالت مربوط به مراجعه حضوری این 
متقاضیان در دوران کرونا، اظهار داشت: در حال حاضر متقاضیانی که برای 
دریافت کد بورسی در سامانه سجام ثبت نام می کنند مجبور به مراجعه به 
دفاتر کارگزاری و پیشخوان هستند. به همین دلیل موضوعی که برای رفع 
این مشکل مدنظر قرار دارد این است که مکانیزمی  طراحی شود تا دیگر نیاز 
به حضور فیزیکی برای دریافت این کد بورسی نباشد و رفت و آمد و مراجعه 

حضوری کاهش یابد.
وی ادامه داد: در این راستا پیشنهادی از سمت ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مطرح شد تا این مشکل با یک سیستم پردازش تصویر ساده و با تشخیص 

چهره متقاضی و تطبیق با مدارک هویتی وی برطرف شود.
محمدی افزود: در این سیس��تم احراز هویت متقاض��ی پس از پردازش 

تصویر و تطبیق با مدارک هویتی مانند کدملی و شماره شناسنامه از طریق 
اتصال به سامانه س��ازمان ثبت احوال، انجام می ش��ود. این سیستم هوش 
مصنوعی امکان پردازش تصویر را فراهم می کند و می تواند تشخیص دهد 
که آیا فرد متقاضی همان فردی اس��ت که مدارک هویتی را ارابه داده و یا 

خیر؛ در صورت تایید دیگر لزومی به مراجعه حضوری نخواهد بود.
وی گفت: بر این اساس مقرر شد ش��رکت های دانش بنیانی که در حوزه 
هوش مصنوعی فعالیت داشته اند معرفی شوند و ما ۳ شرکت دانش بنیان را 
به سازمان بورس برای فراهم شدن زمینه همکاری معرفی کردیم. هم اکنون 

این پروژه در فاز اجرایی شدن قرار دارد.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های اقتص��اد دیجیتال و هوشمندس��ازی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود: با توج��ه به ظرفیت ها و 
توانمندی های ش��رکت های دانش بنیان، این پروژه خیلی پیچیده به نظر 
نمی رس��د و قرار بود این س��امانه در عرض دو هفته طراحی شود و به اجرا 

برسد.
وی با بیان اینکه اما این پروژه هنوز به خاطر برخی مسائل اجرایی انجام 
نشده است، گفت: به نظر می رسد ظرف یک هفته تا 1۰ روز آینده عملیاتی 

شود.
محمدی افزود: مدت زمان بیشتری که برای این پروژه صرف شده است 
به دلیل تس��ت ایمنی سیستم، دقت و صحت س��نجی آن بوده است و باید 
کاربرد آن روی حدود 2 هزار نفر تست شده تا مشخص شود که این سیستم 
با چه دقت تشخیصی اجرایی می شود. معموالً در سیستم های این چنینی 
دقت عملکرد باید بیش از ۹۷ درصد باش��د و در این صورت مبنای کار قرار 

گرفته و استفاده می شود.
وی تاکید کرد: از این رو تعیین زمان اجرای دقیق این طرح با س��ازمان 
بورس است و ابتدا قرار بود در بازه زمانی کمتر از یک ماه راه اندازی شود که از 
آن زمان، دو هفته گذشته است اما به نظر می رسد حداکثر تا دو هفته آینده 

این طرح عملیاتی و نهایی شود.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های اقتص��اد دیجیتال و هوشمندس��ازی 
خاطرنشان کرد: پس از انجام تست دقت و اعتبارسنجی سیستم، شواهد و 
مدارک از سمت شرکت های دانش بنیان به سازمان بورس ارجاع می شود 
و این سازمان مجوز نهایی برای استفاده از این سامانه را برای احراز هویت 

غیرحضوری و مجازی سامانه سجام صادر می کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: 

بیشترین کاربرد رمزارزها قاچاق و قمار است

دبیر ستاد هوشمندسازی اعالم کرد

احراز هویت در سامانه سجام با تشخیص چهره 

PB


