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الف - عضو هیات رییسه مجلس از زمزمه اســتیضاح محمدجواد آذری جهرمی  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مجلس خبر داد و گفت: طرح استیضاح این وزیر بعد از تشکیل 
کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیری و تهیه خواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه با بیان اینکه وزیر ارتباطات خیلی ضعیف عمل می کند، گفت: 

یکی از موضوعات مربوط به وظایف وزارتخانه پیشرفت مخابراتی و ارتباطی در کشور بود که در این زمینه نه تنها شاهد پیشرفت نبودیم بلکه پسرفت هم داشتیم.

وزیر ارتباطات  در آیین افتتاح دسترسی ۱۰۳۴ روستا به اینترنت:

ایرانسل باید اپراتور حفاظت کننده از کودکان باشد

دریچه

به منظور اجرای دستورات  رییس جمهور انجام شد
تاکید وزیر ارتباطات

 به وزرای اقتصاد، علوم و کشور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: افتتاح حســاب، 
صدور و تمدید دســته چک، پرداخت اقســاط و دریافت وام 

الکترونیکی می شود.
تســنیم - محمد جواد آذری جهرمی  با بیان دســتور 
راهبردی رییس جمهور بــه وزارت خانه ها برای الکترونیکی 
شدن خدماتشان در مدت یک ماه، افزود: یکی از مهمترین این 
دستورات به نظام بانکی و به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داده 
شده است، تا فرآیند مراجعات حضوری برای افتتاح حساب، 
صدور و تمدید دســته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام را 

مجازی کنند.
وی گفت: در برخی از قوانین مثل قانون پولشویی در جا هایی 
حتما باید مراجعات حضوری باشد و نسخ کاغذی تحویل داده 
شود که با اســتفاده ظرفیت قانون برنامه ششــم توسعه در 

بند های ج ماده 67 این مسایل قابل حل است.
آذری جهرمی  افزود: رییس جمهور بــه کمیته اقتصادی 

دولت دستور داد که این مساله هر چه سریعتر حل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در ادامه اعتبارســنجی 
مدارک تحصیلی در سیســتم آموزش عالی را گام مهم دیگر 
در دولت الکترونیک اعالم کــرد و گفت: در انتخابات مجلس 
اخیر دیدیم که به رغم این که در یــک رقابت انتخاباتی فرد 
انتخاب شــد، اما بعد مدرک تحصیلی اش مورد شــبهه قرار 

گرفت و رد شد.
وی افزود: اگر این سامانه بود، قطعا این اتفاق نمی افتاد.

آذری جهرمی  همچنین گفت: وزارت علوم، مســوول راه 
اندازی این سامانه است، اما دانشگاه آزاد اسالمی و حوزه ها هم 

باید زیرساخت های آن را آماده کنند.
وزیر ارتباطــات افزود: نیــروی انتظامی اقدامات خوبی در 
الکترونیکی کردن در حــوزه معافیت خدمــت، گواهینامه 
رانندگی، خودرو، گذرنامه و سوء پیشینه انجام داده است که 

باید آن را وارد فرآیند دولت الکترونیک کنند.
وی تصریح کرد: وزیر کشور مامور شــد تا با همکاری ویژه 

ناجا این فرآیند را وارد چرخه دولت الکترونیک کند.
آذری جهرمی  گفت: نتایج دستورات 10 گانه رییس جمهور 
برای الکترونیکی شدن خدمات، هر یکشنبه و چهارشنبه در 

دولت عرضه می شود.

برای انجام تکالیف مدرسه رخ داد
نبود اینترنت باعث مارگزیدگی 

دانش آموز شد
دهیار روســتای کهلوعلیا از توابع شهرســتان تفرش، از 
مارگزیدگی دانش آموز پایه یازدهم این روســتا خبر داد که 

برای استفاده از اینترنت به بلندی کوه رفته بود.
فارس - با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش 
از طریق فضای مجازی در دستور کار وزارت آموزرش و پرورش 
قرار گرفت. اما این تصمیم، بسیاری را با مشکالت جدی مواجه 
کرد؛ خانواده هایی که با درآمد پایین ناچار به خرید گوشی های 

هوشمند شده اند تا فرزندانشان از تحصیل عقب نمانند.
اما آموزش مجازی در روســتاها به ســبب عدم آنتن دهی 
اینترنت مشکالت بیشــتری را در پی داشته است، متاسفانه 
در یکی از روســتاهای تفرش دانش آموزی که برای پیگیری 
امور درســی خود به یکی از کوه های اطراف روستا رفته دچار 
مارگزیدگی شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.

رضا حسینی دهیار روســتای کهلوعلیا از توابع شهرستان 
تفرش اظهار کرد: روز گذشته دانش آموز پایه یازدهم به منظور 
استفاده از اینترنت برای پیگیری امور درسی خود به کوه های 

اطراف رفت که دچار مارگزیدگی شد.
وی بیان کرد: در روستای کهلوعلیا اینترنت در کوه های بلند 
اطراف روســتا آنتن می دهد و به همین سبب دانش آموزان با 
تعطیلی مدارس به باالی کوه رفته و از آموزش مجازی استفاده 
می کنند. دهیار روســتای کهلوعلیا با بیان اینکه دانش آموز 
مارگزیده در حال حاضر در بیمارستان بستری است، گفت: از 
مسووالن درخواست داریم نسبت به رفع این مشکالت اهتمام 

جدی داشته باشند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

رییس دانشگاه آزاد: 
برخی شهرهای مرزی اینترنت ندارند

رییس دانشــگاه آزاد گفت: زمینه های الزم برای برگزاری 
امتحانات به صورت مجازی فراهم شــود چــرا که در برخی 

شهرهای مرزی امکان اتصال اینترنت وجود ندارد.
شــورای عالی انقالب فرهنگی - جلسه ۳۴1 شورای 
اسالمی شدن دانشــگاه ها و مراکز آموزشی به ریاست منصور 
غالمی  وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری در محــل دبیرخانه 

شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد.
در ادامه جلســه محمدمهدی طهرانچی رییس دانشــگاه 
آزاد اســالمی  بر ضرورت هماهنگی در حوزه آموزش عالی در 
شرایط شیوع کرونا تأکید کرد و گفت: در حال حاضر با توجه 
به ایام امتحانات شاهد این هستیم که شیوه های مختلف برای 

برگزاری امتحانات انجام می شود.
وی بر رعایت اخالق آموزشــی در برگــزاری امتحانات به 
صورت مجازی تأکید کرد و گفت: از 1۳ اســفند ۹۸ آموزش 
مجازی در دانشگاه آزاد آغاز شــد و در طی دو ماه نزدیک به 
یک میلیون و ۹7۴ هزار کالس آنالین اصلی برگزار شده است.

رییس دانشــگاه آزاد ادامه داد: از این تعداد کالس آنالین 
دانشجویان باید ۳۳ میلیون بار حضور آنالین داشته باشند که 
1۸ میلیون بار در کالس آنالین حضور داشتند و تعدادی نیز 

به صورت آفالین مراجعه داشتند.
وی با بیان اینکه در دانشگاه آزاد امکان اینکه دانشجویان در 
شهر و محل زندگی خود امتحان هماهنگ دهند، فراهم شده 
است، افزود: همچنین در شهرهای قرمز امتحانات به صورت 

مجازی است.
طهرانچــی از طراحــی ســامانه ای برای ثبــت اطالعات 
دانشجویان دانشــگاه آزاد برای برگزاری امتحانات در محل 
زندگی خــود خبــر داد و گفت: ایــن طرح مورد اســتقبال 

دانشجویان قرار گرفته و در این سامانه ثبت نام کرده اند.
رییس دانشگاه آزاد در پایان ســخنان خود بر لزوم ایجاد 
ضمانت های الزم برای برگزاری آزمون امن به صورت مجازی 
و هماهنگی بین دستگاه های آموزش عالی کشور تأکید کرد 
و گفت: زمینه های الزم برای برگــزاری امتحانات به صورت 
مجازی فراهم شــود چرا که در برخی شهرهای مرزی امکان 

اتصال اینترنت وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات تالش های مجموعــه وزارت ارتباطات برای 
توســعه خدمات ارتباطی در روستاها را تالشــی برای برقراری »عدالت ارتباطی« 

به عنوان مصادیق »عدالت اجتماعی« دانست.
 فناوران - محمدجواد آذری جهرمی  در آیین »رونمایی از دسترســی 10۳۴ 
روستا به شــبکه ملی اطالعات« که روز قبل در ساختمان مرکزی شرکت ایرانسل 
برگزار شد با بیان برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششــم توسعه دولت و به از 
آن نمایندگی از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف شده بود که تا پایان 
سال اجرای برنامه ۹0 درصد روســتاهای باالی 20 خانوار به شبکه ملی اطالعات 

متصل شوند.
وی افزود: این عدد در ابتدای دولت عدد ناچیزی بود و در سال اول برنامه ششم 
توسعه، حدود ۳0 درصد شد و امروز که ما خدمت شما هستیم این عدد به ۹0 درصد 
رسیده است و تمام تالش ما بر این محور است که تا پایان سال باالتر از اهداف برنامه، 
100 درصد روستاهای باالی 20 خانوار را به شبکه ملی اطالعات متصل کنیم. امروز 
در همین برنامه با سرمایه گذاری های انجام شده 10۳۴ روستا به شبکه ملی اطالعات 
متصل شدند. وی ادامه داد: رسیدن  از 10 درصد  به 50 و یا 60 درصد اهداف برنامه 
برای توسعه ارتباطات روستایی کار سختی نیست چون عمده روستاهای کشور که 
پرجمعیت هستند در نزدیکی شــهرها قرار دارند و برقراری ارتباط برای آن ها کار 
سختی محسوب نمی شود. اما رسیدن از ۹0  به 100 درصد زحمت دارد. روستاهای 
باقی مانده عمدتاً در مناطق صعب العبور قرار دارند که برای توسعه روستایی نیازمند 

جاده، انتقال برق و ایجاد سکو هستند که این موضوع بسیار کار پرزحمتی است.
وزیر ارتباطات با طرح این سؤال که نتیجه کار برقراری ارتباط به روستاها چیست 
گفت: نتیجه این کار »عدالت ارتباطی« اســت که از مصادیق »عدالت اجتماعی« 
محسوب می شــود. در همین پدیده کرونا دیدیم که آموزش چه در مدارس و چه 
دانشگاه ها به بستر فضای مجازی منتقل شد. اقتصاد در بازار بورس، سهام عدالت، 
بانکداری و... مبتنی بر فضای مجازی شد. بخش مهمی از کنترل شیوع ویروس کرونا 

در اطالع رسانی هم بر بستر فضای مجازی محقق شد.
وی با تأکید بر اینکه همه این ها نشــان داد که فضای مجازی اهمیت دوچندانی 
پیداکرده، گفت: ترافیک ما 150 درصد رشد کرد و مجموعاً دو و نیم برابر شد و اگر 
بستر شبکه ملی اطالعات در روستاها فراهم نباشد وقتی که این همه وابستگی وجود 
دارد یعنی عدالت وجود ندارند و این تالشــی که مجموعــه وزارت ارتباطات برای 
توسعه خدمات در روستاها می کنند تالشی برای برقراری عدالت است که کار بسیار 

ارزشمندی است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ما همــه این کارها را می کنیم تا یــک تحول را رقمی 
 بزنیم تحت عنوان تحول دیجیتال که نتایج آن شــکوفایی اقتصاد دیجیتال است. 
تالش می کنیم با این تحول شبکه ملی اطالعات را رقم بزنیم و توسعه دهیم، تالش 
می کنیم تا میدان را برای جوانان باز کنیم و ظرفیت اشــتغال را برای آن ها افزایش 
دهیم. تالش می کنیم تا زندگی مردم را راحت تر کنیم و شــفافیت به وجود بیاید و 
نتیجه اش آن شود که فساد از کشور ما رخت بربندد. تالش برای تحول دیجیتال و 

توسعه اقتصاد دیجیتال از این جنبه ها نیز ارزشمند است.
آذری جهرمی  بابیان اینکه ایرانسل در حرکت به سمت تحول دیجیتال پیشگام 
بوده است گفت: رمز موفقیت ایرانسل این بوده است که فضا را برای جوانان باز کرد 
و از انحصارگرایــی در ارایه خدمات فناوری اطالعات دوری کــرد و میدان را برای 

همه باز کرد.
وزیر ارتباطات بابیان اینکه چند پیشــنهاد برای مجموعه ایرانســل دارم گفت: 
پیشنهاد اول اینکه ظرف یک ماه با همکاری سکوهای توزیع محتوای کاربر محور، 
شرایطی را فراهم کنید تا بخشــی از درآمد گردش محتوا در شبکه به تولیدکننده 
محتوا برسد. الزمه یک جهش بزرگ در تولید محتوا بر بستر پلت فرم های موجود 
در شبکه ملی اطالعات حائز اهمیت است. امیدواریم که بزرگ ترین اپراتور دیجیتال 
ایران که ایرانسل است بتواند در این یک ماه به پیاده سازی این مکانیسم مهم و ایجاد 

یک انقالب در فضای تولید محتوا برسد.
وی افزود: پیشــنهاد دوم در ارتباط با حفاظت از کــودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی است. ایرانسل باید اپراتور حفاظت کننده از حقوق کودکان و نوجوانان در 

فضای مجازی باشــد. از ابتدای دولت دوازدهم که خدمتتان بودم کارهای مهمی  
برای زیست بوم کودکان و نوجوان انجام شد. از توسعه تبلت های مخصوص کودکان، 
سکوهای اختصاصی ســازی برای کودکان، نرم افزارهای مدیریت والدین حتی در 
حوزه محتوا علی رغم شکایتی که از وزارت ارتباطات شد که چرا این وزارتخانه وارد 
حوزه تولید محتوا شده است، با برگزاری جشنواره کودک آنالین تالش کردیم که 
تولید محتوا برای کودکان را تقویت کنیم. این تالش ها هم باعث شــد تا زیست بوم 

مخصوص کودک و نوجوان را در فضای مجازی کشور توسعه دهیم.
آذری جهرمی  با انتقاد از سانسور دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در حوزه توسعه زیست بوم مخصوص کودک و نوجوان در فضای مجازی گفت: باید 
به والدین آگاهی رســانی کنید که برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی چه 
تمهیداتی انجام گرفته اســت. این موضوعی اســت که باید روی آن کار شود. وزیر 
ارتباطات در ادامه گفت: تقاضای ســوم هم اینکه شــما زحمت کشیدید و فرایند 
دسترسی را برای مردم این روستاها فراهم کردید برای اینکه کام مردم هم شیرین 
شود، یک بســته افتتاحیه یا عیدانه به مردم این روســتاها تقدیم کنید و با ارسال 

پیامک مردم را مطلع کنید تا ازعیدانه این افتتاح و خدمات رایگان بهره مند شوند.
وزیر ارتباطات گفت: امروز 10۳۴ روستای دیگر به شبکه ملی اطالعات متصل 
شدند و این یعنی اینکه مردم 10۳۴ روستا می توانند از شبکه شاد استفاده کنند و 
آموزش شان مستمرتر شود. دانشجویان ساکن در آن مناطق می توانند از خدمات 
آموزش مجازی استفاده کنند و مردم روســتا برای خدمات بانکی و گرفتن یارانه 
دیگر نیازی نیســت مســافت هایی طوالنی را پشت ســر بگذارند تا به شهر بروند. 
مردم می توانند دستاوردهای خود مثل صنایع دستی و کشاورزی را به اقصی نقاط 
کشور به کمک فضای مجازی ارایه کنند. آذری جهرمی  در خاتمه گفت: این اقدام 
گام مهمی در توســعه شــبکه ملی اطالعات بود که در هفته های  آینده از توسعه 
زیرساخت های اطالعاتی آن  خبرهای خوبی خواهیم داشت و گامی  مهم در حوزه 
خودکفایی در حوزه نیازمندی های شبکه ملی اطالعات برخواهیم داشت؛ با توجه به 
رفتار و خوی ظالمانه ای که مرتب از سوی دولت آمریکا به صورت یک جانبه بر مردم 
ایران روا می شود یک گام محکم و روبه جلو برای خودکفایی بر خواهیم داشت که در 
هفته های آینده گزارش های آن را تقدیم می کنیم و امیدواریم این پروژه مهم شبکه 

ملی اطالعات تا پایان امسال به دستاوردهای مهمی  برسد.
در پایان این مراسم نیز آذری جهرمی  از نمایشگاه دستاوردهای ایرانسل درزمینه 

خدمات دیجیتال بازدید کرد.

محمود زاده گفت: دیدگاه های مشــترک و مثبتی بین وزارت راه 
و ســازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظــرم این کار خیلی زود 

عملیاتی می شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.
بازار نیوز - معاون وزیر راه و شهرســازی درباره آخرین وضعیت 
سامانه امالک و اسکان اظهار داشــت: سامانه بهمن ماه راه اندازی و 
رونمایی شد و هم اکنون در مرحله تکمیل اطالعات است. اطالعات 
گسترده ای از دستگاه های مختلف می خواهد تا وظیفه ای که بر عهده 

آن است، یعنی شناسایی خانه های خالی را انجام دهد.
وی افزود: اخیرا مصوبه ای از کمیسیون های تخصصی دولتی گرفته 
شده و منتظر مصوبه نهایی دولت هستیم که سازمان امور مالیاتی که 
بیشترین اطالعات را دارد و همکاری مثبتی هم در این رابطه داشته و 
همچنین سایر بخش ها بتوانند اطالعاتشان را در این سامانه بارگزاری 

کنند تا این سامانه خروجی الزم را داشته باشد.
محمود زاده ادامه داد: سامانه ما آماده است و منتظریم که مصوبه 
دولت تصویب و ابالغ شــود، زیرا بارگزاری اطالعات زمان بر نخواهد 
بود. هر زمان مصوبه صادر و مجوز قانونی تبادل اطالعات داده شود، 

این سامانه می تواند کارش را انجام دهد.
معاون وزیر راه درباره همکاری دستگاه های مختلف برای عملیاتی 
شدن این سامانه گفت: تا به حال دستگاهی نداشتیم که به صورت 
واضح همــکاری نکند و جمــع آوری و انتقال آمــار و اطالعات کل 
دستگاه های مختلف و همخوانی سیستم ها و همچنین صحبت های 

ابتدایی کار در حال انجام است و به زودی نتایجش مشخص می شود.
وی تاکید کرد: ارتباطات در حال انجام است و در حال طی کردن 

مراحل، از جمله جلسات کارشناسی کار هستیم.
محمودزاده گفت: شاید در حال حاضر قضاوت زود باشد؛ چون ما 
هنوز در مرحله جلسات با دستگاه ها هستیم. هیچ دستگاهی نگفته 
که اطالعات ارایه نمی دهد. باید جلو برویم و آنجا اگر با بدقولی مواجه 

شدیم باید قضاوت کنیم. االن زمان قضاوت این موضوع نیست.
وی در پایان گفــت: ما امیدواریم که بتوانیم در ســال جاری این 
ســامانه را عملیاتی کنیم. ما باید خروجی این سامانه را به سازمان 
امور مالیاتی بدهیم تا خالی بودن خانه ها مشخص شود. دیدگاه های 
مشــترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد 
که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می شود و نتایجش را در بازار 

مسکن خواهیم دید.
در همین رابطه اما رییس اتاق اصناف لرســتان گفت: متاسفانه 

سامانه جامع امالک هنوز اثر اجرایی نداشته است.
منوچهر اسبکوه در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: متاسفانه هیچ 
دستگاهی ناظر بر قیمت بخش مسکن نیست و همین موجب شده 

که شاهد نابسامانی های قیمت در این بخش باشیم.
وی ادامه داد: اتحادیه صنف مشــاوران امــالک نمی تواند قیمت 
مسکن و نرخ اجاره بها را مشخص کند اما اگر حق کمیسیون را بیشتر 
بگیرند و شاکی داشــته باشــند ما می توانیم برخورد و به تعزیرات 

معرفی کنیم.
اســبکوه با بیان اینکه لرستان در قیمت مســکن و اجاره بها رتبه 
نخست را بین استان ها در سال ۹۸ داشته، اضافه کرد: واقعیت این 
است که االن در سطح کشور قیمت مسکن افزایش زیادی پیدا کرده 
و علت آن هم افزایش مصالح ســاختمانی است، هرچند در لرستان 

برخی ها با استفاده نابجا از این موضوع، موج سواری کردند.
رییس اتاق اصناف لرســتان با بیان اینکه برخی ســرمایه گذاران 
سرگردان هستند و بخشی از آنان به بخش مسکن ورود کرده و باعث 
ایجاد مشکالتی شده اند، تاکید کرد: شناسایی واحدهای خالی و اخذ 
مالیات می تواند در ساماندهی قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد 

و امیدواریم این وعده عملی شود.
وی با بیان اینکه باید قیمت منطقه های مختلف مشــخص باشد، 
اضافه کرد: متاسفانه سامانه جامع امالک هنوز اثر اجرایی نداشته و 
اگر این سامانه به معنای واقعی کلمه اجرا شود بدون تردید خیلی از 

مشکالت قیمت بخش مسکن حل خواهد شد.
اســبکوه تصریح کرد: دالل ها نقش زیادی در بازار مسکن دارند و 

با اجرایی شدن سامانه جامع امالک دست آنان کوتاه خواهد شد.
رییس اتاق اصناف لرســتان گفت: چرا قیمت مســکن باید هیچ 
قانونی نداشــته باشــد و هر کســی قیمت مدنظر خودش را روی 
 ملک بگــذارد؟ دولت بایــد ورود کند و بــرای این بخــش برنامه

 داشته باشد.

جنگ سایبری و آشکار اسراییل و ایران
 گیل بارام - کوین لیم 

جنگی که برای سال ها اسراییل و ایران در فضای سایبری در سایه 
و عمدتا مخفیانه مشغول آن بودند، وارد فاز جدید و آشکارتری شده 
است و چشم اندازی از آینده جنگ های سایبری را نشان می دهد.

رسانه های اسراییلی اواخر آوریل از حمله احتمالی سایبری به 
چندین مرکز تصفیه آب و فاضالب خبر دادند. آژانس آب اسراییل 
ابتدا گفت که نقص فنی بوده، اما بعدتر تصدیق کرد که مورد حمله 
سایبری قرار گرفته است. به گفته مقامات اسراییلی، این حمله غیر 
از اختالل محدود در سیستم های توزیع آب محلی خسارت دیگری 
در پی نداشت. این خبر آن زمان و در میان پوشش خبری گسترده 
همه گیری کرونا مورد بی توجهی قرار گرفت، اما بعدتر رسانه های 
اسراییلی ایران را مسوول این حمله سایبری دانستند. ایران هر گونه 

اتهامی در این زمینه را رد کرد.
اندکی بعد در ماه مه، سیستم های رایانه ای در شلوغ ترین بندر 
تجارت دریایی ایران یعنی بندر شهید رجایی در بندرعباس در 
نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله سایبری قرار گرفت. به گزارش 
ســازمان بنادر و دریانوردی ایران، در این حمله به سیستم های 
امنیتی و اطالعات مرکزی نفوذ نشــد و در عوض، سیستم های 

شرکت های عامل خصوصی چندین ساعت مختل شدند. 
نزدیک به 10 روز پس از این جریان، واشــنگتن پست به نقل 
از مقامات ناشناس اسراییلی این حمله را تالفی جویانه دانست 
و بر خالف اظهارات رســمی  ایران درباره تاثیرات ناچیز حمله، 
واشنگتن پست نوشت که اسراییل توانسته چند روز عبور و مرور 
در جاده و آبراه را مختل کند. آویو کوچاوی، رییس ستاد نیروهای 
نظامی اسراییل، به طور مستقیم مسوولیت حمله را بر عهده نگرفت، 
اما گفت: اسراییل به اقدامات خود ]علیه دشمنان[ از طریق ابزارهای 

متعدد ادامه خواهد داد.
این عیان سازی جنگ سایبری دو بازیگر مخالف در خاورمیانه 
جنگی را که عمدتا در سایه و خفا صورت می گرفت، وارد یک فاز 
جدید و عیان تر کرد. مساله غیر متداول دیگر همین این است که 
هر دو طرف روی اهداف غیرنظامی حائز اهمیت متمرکز شده اند، اما 
خسارت شدیدی ایجاد نمی کنند. نگاهی نزدیک تر به این اقدامات 
اسراییلی-ایرانی نشــان می دهد که یک مرحله با قوانین جدید 
درگیری و بازدارندگی در جنگ سایبری در حال شکل گیری است.

حمالت سایبری به طور فزاینده به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تهدیدهای جهان شناخته می شوند. برای نمونه، مجمع جهانی 
اقتصاد در گزارش مخاطرات جهانی سال 2020 حمالت سایبری 
را از نظر احتمال وقوع و تاثیرگذاری در میان 10 مخاطره برتر آورده 
است. این نگرانی نه جدید است و نه تعجب آور. فنآوری های جنگ 
سایبری امکان حمالت کم مخاطره و پنهانی را فراهم می آورد؛ 
مهاجم می تواند آن را رد کند و قربانی می تواند مشکالت را ناشی 

از نقص فنی بخواند.
اگرچه عملیات ســایبری اساســا به ابزاری برای به دســت 
آوردن قدرت، نفوذ و امنیت تبدیل شده، اما هنوز هم دولت های 
حامی جنگ های ســایبری این اقدام را در خفا انجام می دهند. 
شــاخصه پنهانی بودن آن تنها به امکان رد مســوولیت مربوط 
نمی شود، بلکه بیشتر مربوط به ماهیت این مدیوم فناوری است. با 
این حال، درگیری های سایبری اسراییلی-ایرانی از انکار گذشته و 
وارد مرحله اعالن عمومی  شده است. هر دو طرف به طور فزاینده 
نقش خود را چه به عنوان قربانی و چه بــه عنوان مهاجم تایید 

می کنند.
ورود ایران و اسراییل به مرحله جدیدی از فضای سایبری نباید 
تعجب آور باشد؛ اسراییل مبتنی بر فنآوری است و به عقیده برخی، 
بزرگ ترین قدرت سایبری جهان به شــمار می رود و منابع قابل 
توجهی را به امنیت دیجیتال و جنگ افزاری سایبری اختصاص 
داده است. طبق گزارش های منتشر شده، اسراییل و آمریکا پشت 
ویروس رایانه ای »استاکس نت«، اولین سالح دیجیتال جهان که 
حدود 10 سال پیش تاسیسات غنی سازی ایران را هدف گرفت، 
بودند. ایران هم به عنوان هدف این حمله به سرمایه گذاری های 
گسترده در زیرســاخت های ســایبری روی آورد. اگرچه هنوز 
نمی توان گفت که قابلیت های ایران در این زمینه با اســراییل 
برابری می کند، اما به طور مداوم در حال پیشــرفت است که در 
ادراک از تهدید سایبری و عطش سیراب نشدنی به برابری فناوری 

ریشه دارد.
جدیدترین خبرها درباره درگیری های سایبری اسراییل و ایران 
سواالتی را درباره انگیزه های آنها از این اقدامات پیش آورده است. هر 
دو طرف زیرساخت های غیرنظامی  طرف مقابل را هدف گرفته اند 
که خسارت چندانی به بار نیاورده است. به عالوه، هر دو طرف درباره 
اینکه هدف حمله سایبری قرار گرفتند، آشکارا سخن گفتند که 
بیشتر به نظر می رسد اقدامی  برای توجیه حمله تالفی جویانه بوده 
است. البته درک انگیزه ایران با توجه به حمالت مدوام اسراییل به 
دارایی ها و سالح های ایرانی یا گروه های تحت حمایت آن، چندان 
دشوار نیست. برای ایران، حمله سایبری به زیرساخت های مهم 

غیرنظامی می تواند راهی برای تالفی باشد.
اگرچه جنگاوری سایبری به اقدامی  متداول تبدیل و همانطور 
که شاهد هستیم، از سایه خارج شده، اما همچنان قلمرویی تاریک و 
خارج از کنترل است. هیچ قوانین بین المللی مانند کنوانسیون های 
پذیرفته شده در رابطه با جنگ های مسلحانه در مورد جنگاوری 
ســایبری وجود ندارد و بازیگران این حیطه مدام مرزها را در هم 
می شکنند و این در حال است که حاشیه ایمنی برای خطر کردن 
وجود ندارد. این مخاطرات نیازمند ایجاد ابزاری برای بازدارندگی 
در برابر حمالت پیش بینی نشده است و هیچ بازدارندگی موثری 
در فضای سایبری وجود ندارد. این شاید بزرگ ترین درس حمالت 
سایبری متقابل اسراییل و ایران باشد. اولین هدف اسراییل از علنی 
کردن حمله سایبری خود به بندر شهید رجایی احتماال تالشی 
برای ایجاد بازدارندگی متعارف بوده اســت. هدف دوم اسراییل 
احتماال این بوده که گزینه های خــود برای اقدام تالفی جویانه و 
توانایی ایجاد اختالل گسترده در فضای مجازی را نشان دهد که این 
هم نوعی بازدارندگی به شمار می رود. سومین هدف اسراییل هم 
احتماال این بوده که توانایی ها و همچنین تعهد خود به پاسخگویی 
به حمالت سایبری احتمالی آتی را نشان دهد که آنهم می تواند به 

بازدارندگی بینجامد.
جنگاوری سایبری به طور آشکارا در سال های اولیه آن اقدامی 
 بی نتیجه به شمار می رفت و شاید به همین دلیل بود که اسراییل و 
ایران هرگز مسوولیت حمالت را نمی پذیرفتند و در صورت مواجهه 
با حمله، مســاله را یک نقض فنی داخلی توصیف می کردند. اما 
درگیری های آنها نه فقط در فضای امنیتی سایبری که در همه 
زمینه ها وارد مرحله جدیدی شده است. در سوریه درگیری های 
بین اسراییل و ایران که در مراحل ابتدایی توسط گروه های نیابتی 
و در ســایه صورت می گرفت، اکنون به جنگاوری آشکار تبدیل 
شده است. جنگ های دیجیتالی هم آشکارتر و متداول تر شده و 
اهداف گسترده تری را در بر می گیرد. اگرچه شاهد اولین تالش ها 
برای تعیین قوانین جدیدی برای بازدارندگی هستیم، اما دامنه 

اشتباهات محاسباتی به شدت وسیع شده است.
 منبع: فارن پالسی )ترجمه: دیپلماسی ایرانی(

دبیر کل کانون کارگزاران:

اختالل در سامانه معامالت بورس، قابل شکایت نیست

گفت و گو

با توجه به مشکالتی که سامانه های آنالین کارگزاری ها در این چند وقت، خصوصاً در 
یک ماه اخیر برای کاربران ایجاد کرده اند، بورس نیوز مصاحبه ای با روح اهلل میر صانعی 

دبیر کل کانون کارگزاران انجام داد که در ادامه می خوانید.
  در مواردی که اختالل سامانه معامالت موجب ضرر و زیان سهامداران 

شود، امکان طرح شکایت هست؟
نباید مانع ورود عموم مردم به سمت بازار سرمایه شد؛ ضریب نفوذ بازار سرمایه باید 
به 70 تا ۸0 درصد برسد و تعداد سهامداران فعال این بازار)سهامداران عدالت، سهامدار 
فعال محسوب نمی شوند( را افزایش داد؛ ولی شیوه جذب مردم به بازار سرمایه باید تغییر 
کند و این تغییر در تمام بخش ها صورت بگیرد. مثال صدا و سیما به جای تشویق مردم به 
سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سرمایه، مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم در این 
بازار ترغیب کند. رسانه ها به جای معرفی مراکز دریافت کد بورسی، مردم را به سمت 
سرمایه گذاری در صندوق های ســرمایه گذاری سوق دهند و روش تحلیل و بررسی 
بازدهی صندوق های ســرمایه گذاری را معرفی کنند. یا حداقل این نکته را به مردم 
آموزش دهند که نیمی از سرمایه خود را مستقیما وارد بازار سرمایه کنند و نیمی  دیگر 
را از طریق صندوق های سرمایه گذاری، در بورس سرمایه گذاری کنند؛ و بعد از مدتی 
بازدهی هر دو روش سرمایه گذاری خود را بررسی کنند و در هر روشی بازدهی مناسب 
تری کسب شده بود، ســرمایه گذاری خود را با همان روش ادامه دهند. بازدهی های 
صندوق های سرمایه گذاری خیره کننده بوده و باید در راستای فرهنگ سازی و سوق 

دادن مردم به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه تالش کرد.
نکته دیگر آنکه، برای انجام بسیاری از امور بانکی که نیاز به مراجعه حضوری در شعب 
بانک هست، اینترنت بانک امکان ارایه خدمات غیرحضوری را فراهم کرده ولی مشتریان 
در زمان امضای قرارداد دریافت خدمات اینترنتی از بانک ها، تعهد می دهند که مسوولیت 
هر اختاللی در سیستم بانک، با مشتری است و بانک مسوولیتی در این زمینه ندارد. در 
صورت بروز اختالل هم، مشتری اعتراض کرده و بانک در راستای رفع این اختالل تالش 

می کند؛ ولی بانک مسوولیت حقوقی در خصوص این اختالالت ندارد.
این موضوع را با وضعیت صنعت کارگزاری مقایسه کنید. کارگزاری موظف بوده 
خرید و فروش سهم مشتریان را بعد از مراجعه حضوری آنها به شعب کارگزاری و ارایه 
درخواست، انجام دهد. حاال کارگزاری ها با صرف هزینه ای قابل توجه و تهیه نرم افزارها 
و سخت افزارهای مختلف، امکان دسترسی سهامداران به معامالت برخط و آنالین را 
برای سهامداران فراهم کرده اند، بی آنکه بابت ارایه خدمات آنالین به مشتریان خود، 
وجه اضافی از آنان دریافت کرده باشند. به هر حال نرم افزار به دالیل متعددی، ممکن 
است دچار اختالل شود و تضمینی وجود ندارد که اختاللی صورت نگیرد. کارگزاری 
هیچ مسوولیت حقوقی در قبال اختالل سامانه برخط ندارد؛ اگرچه در راستای ارایه 

خدمات بیشتر و جلب رضایت مشتریان، کارگزاران تمام تالش خود را می کنند و از 
صرف هزینه هم فروگذار نیستند.

این بدان معنا نیســت که کارگزاری ها در مورد اختالل سیستم معامالت آنالین، 
مسوولیت حقوقی دارند و مسوولیت شان فقط در قبال ارایه خدمات حضوری است.

یکی از پرفشار ترین لحظات برای هر کارگزاری، زمانی است که اختاللی در سامانه 
معامالت ایجاد شده؛ هیچ کارگزاری تمایل به مشاهده اختالل سیستم معامالتی ندارد؛ 

ولی بروز اختالل در هر نرم افزاری اجتناب ناپذیر است.
  کمیته سازش کانون کارگزاران در چه مواردی ورود می کند و تاکنون 

چه اقداماتی انجام داده است؟
اختالفات فی مابین مشتریان و کارگزاری ها به هر دلیل که ایجاد شود، امکان طرح 
شکایت هم از طریق پر کردن فرم های کمیته سازش در سایت کانون کارگزاران و هم 
بصورت طرح شکایت حضوری، وجود دارد. اما شکایاتی قابل بررسی است که جنبه 
ریالی )زیان مالی( داشته باشد. یعنی اختالل سامانه معامالت، قابل شکایت نیست؛ 
ولی این موضوع به معنای بی توجهی کارگزاران به مشکالت مشتریان نیست. به هر 
حال سازوکار بازار به صورتی است که اگر کارگزاری در زمینه ارایه خدمات آنالین ضعف 
داشته باشد، مشتریان به سمت کارگزاری دیگری خواهند رفت. بنابراین تشویق عمومی  
بازار، بهترین انگیزه برای کارگزاران است که برای ارتقای خدمات خود، نهایت تالش 

شان را بکار گیرند و فضای رقابتی جدی بین کارگزاری ها، دقیقا به همین علت است.
یکی از سریع ترین مراجعی که به اختالفات فیمابین مشتریان و کارگزاران رسیدگی 
می کند، کمیته سازش کانون کارگزاران است و اگر وقفه ای صورت بگیرد، مربوط به 
مواردی است که مقررات دست ما را بسته باشد. سعی کمیته سازش هم بر این است که 
مشکالت در جلسات حضوری حل شود؛ ولی اگر مشکالت برطرف نشد، پرونده جهت 

رسیدگی به هیات سپرده خواهد شد.
اگر کارگزاران، بیش از ســقف مصوب ســازمان بورس، کارمــزد دریافت کنند، 
تخلف کرده اند؛ ولی تخفیف در کارمزد معامالت، تخلف محسوب نمی شود. بعضی 
از کارگزاران، تخفیف مشتریان را از ســهم خود کسر می کنند و به حساب مشتری 
برمی گردانند و بعضی از کارگزاری ها، از همان ابتدا کارمزد کمتری دریافت می کنند. 
دریافت کارمزد بیشتر از حد مصوب، تخلف است و به شدت پیگیری می شود که البته 
در دوران فعالیت خود در کانون کارگزاران، اصال چنین تخلفی مشاهده نکرده ام. البته 
تخلف ها به بورس ها ارجاع شده و آنجا رسیدگی می شود. سازمان بورس از کارگزاری ها 
بازرسی کرده و تخلفات را گزارش می دهد. کانون کارگزاران هم امکان گزارش دهی 
تخلفات را دارد؛ ولی کانون از کارگزاران بازرسی نمی کند. مگر آنکه کارگزاری از مقررات 

وضع شده تخطی کرده باشد.

اصلی ترین درآمد کانون کارگزاران از محل حق عضویت کارگزاری ها است و حق 
عضویت، هیچ ارتباطی به تعداد مشتریان و درآمد کارگزاری ندارد.

  امکان کاهش کارمزد معامالت وجود دارد؟
در بحث کارمزدها، دو بحث متناقض مطرح است. از طرفی معتقدیم هجوم مردم به 
بازار سرمایه بیشتر شده و ارکان بازار سرمایه توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند 
و باید سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد تا بتوان تقاضای مردم را پاسخ داد؛ از طرف 
دیگر، گفته می شود با توجه به افزایش حجم معامالت، کارمزد ارکان بازار باید کاهش 
یابد! در شــرایطی که مثال فقط یکی از کارگزاری ها اقدام بــه واردات 700هزار دالر 
تجهیزات کرده تا خدمات بهتری ارایه دهد. چطور می توان انتظار داشت خدمات ارتقا 
یابد و کارمزد ها هم کمتر شود.کاهش کارمزد معامالت، انگیزه سرمایه گذاری در حوزه 

ارتقای سیستم های معامالتی را از بین خواهد برد.
 در مورد تخلفاتی مثل سرخطی زدن در سهم های خاص، چه اقدامی 

صورت گرفته است؟
سامانه معامالتی متعلق به بورس و سازمان بورس اســت؛ ما در کانون کارگزاران، 
ابزاری برای تشخیص اینکه از کدام ایستگاه، چه سفارشی ارسال شده را نداریم؛ اما 

سعی می شود نقاط فسادخیز را حذف کنیم.
برای مثال در بورس کاال تولیدکنندگان را ملزم می کنند که محصول خود را ارزان تر 
از بازار عرضه کنند و بعد از فرآیند عرضه هم پیگیر این هستند که محصول خریداری 
شده را گران تر، نفروشند! در حالی که بهتر بود به جای این سختگیری ها و بگیر و ببندها، 
رویه بازار را اصالح کنند و اجازه دهند محصول به قیمت واقعی، عرضه شود. کار کانون 
کارگزاران هم فراهم کردن بستری برای جلوگیری از فساد و تخلف است. بعنوان مثال 
در گذشته، کانون کارگزاران از سازمان بورس درخواست کرد که "د.د .د  Gisha از 
کارگزاری ها حذف شود و هر خریداری با کد خود خرید کند؛ چرا که "د .د.د" بستری 
فسادزا بود. باید شرایطی فراهم کرد که اگر هم شخصی قصد تخلف داشت، فرصت 

تخلف نداشته باشد .
در حال حاضر، چند گلوگاه فسادخیز وجود دارد: روش های عرضه های اولیه اولین 
گلوگاهی است که باید بررسی و اصالح شود. سرخطی زدن که البته امکان تخلف در 
سرخطی زدن کمتر از قبل شده، ولی اصال زیبنده این بازار نیست که بگوئیم هر که 
زودتر دکمه اینتر و ثبت سفارش را زد، سرخط قرار خواهد گرفت؛ دامنه نوسان باید 
در حدی باشد که سرخطی زدن، رانت محسوب نشود . سازوکار بازار سرمایه باید به 
نحوی طراحی شود که صف نشینی، ریشه یابی شــود. به جای تمرکز بر مشکالت 
 بهتر است به ریشه یابی و رفع مشکالت پرداخته شود تا فرصتی برای فساد و تخلف 

فراهم نشود. 

 تالش کنید ظرف یکماه بخشی از درآمد پخش محتوا به تولید کننده برسد
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