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طرح سامان دهی پیام رسان ها
در دستور کارکارگروه فضای مجازی مجلس

مهر-طرحساماندهیپیامرسانهایاجتماعیاینهفتهدردستورکارکارگروهفضایمجازیمجلسقرارگرفتهاست.اینکارگروهدرکمیسیونفرهنگی،دوشنبهپنجمشهریور،
بررسیپیشنویسطرحساماندهیپیامرسانهایاجتماعیراادامهمیدهد.طرحساماندهیشبکههایاجتماعیوپیامرسانهادرمردادسال ۹۶باتقسیمکارچنددستگاه
مرتبطدرکشورتوسطشورایعالیفضایمجازی،تصویبشد.کمیسیونفرهنگیمجلسباهدفتبدیلکردنمفاداینطرحبهقانون،بررسیآنرادردستورکارقراردادهاست.
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ازمیانخبرها
ایراندرآستانهاخراجکاملازاتحادیه
جهانیریاضی!
رئیسانجمنریاضیایراناعالمکرد:ایرانسهسالمتوالی
است که به دلیل تامین نشدن ارز مورد نیاز ،نتوانسته حق
عضویت خود در اتحادیه جهانی ریاضی را پرداخت کند،
به همین علت امسال هم از حضور در این اتحادیه محروم
شده ایم!چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران در حالی
به فاصله چند روز پس از کسب دومین مدال فیلدز توسط
دومین ریاضیدان ایرانی مقیم خارج از کشور برگزار شد
که محرومیت ایــران از اتحادیه جهانی ریاضیات به دلیل
پرداخت نشدن حق عضویت ناچیز آن برای سومین سال
پیاپی مهم ترین دغدغه و گالیه رئیس انجمن ریاضی ایران
است!بهگزارشپایگاهدیدهبانعلمایران،دکترمحمدعلی
دهقان گفت  :در کشوری که این همه دالر وجود دارد و بحث
آن هر روز در رسانه ها موج می زند ،مسئوالن از پرداخت۱۱
هزاریوروبرایعضویتایراندراتحادیهجهانیریاضیدریغ
کردند،بههمینعلتایراندرآستانهاخراجکاملازاتحادیه
جهانی ریاضی قرار دارد .دکتر دهقان ،با اشاره به کسب دو
مدالفیلدزتوسطدانشمندانعلومریاضیایرانگفت:این
موفقیتدربینکشورهایجهاناسالمبیسابقهبودهونشان
از همت و تالش معلمان ریاضی کشور داردو در عین حال
کسبرتبههفتمجهانرابرایایرانرقمزدهاست.

مقصر سوءاستفاده از سیمکارت کیست؟
پدیده سیمکارتهای جعلی یا همان سیمکارتهای بدون
هویت در سال های اخیر زمینه ساز بروز مشکالت متعددی
از جمله اقدامات خالفکارانه  ،کالهبرداری و حتی قتل و در
عین حال حجم باالی قاچاق ترافیک شده بود .این وضعیت در
نهایتموجبشدتاسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی
درسال  93وبا اجرایی کردن طرح سامان دهی سیم کارت
های بی هویت برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
وبا ایجاد سامانه ای برای استعالم سیم کارت ها در این زمینه
دست به اقدامی جدی بزند .بدین ترتیب کاربران با مراجعه به
این سامانه میتوانند از تعداد خطوطی که به نام آنهاست آگاه
شدهوبهغیرفعالکردنخطوطیاقدامکنندکهازآنهااستفاده
نمیکنند.بنابراینتمامیمشترکانمیتوانندبامراجعهبهپرتال
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات
الکترونیکیادرنشانیاینترنتی mobilecount.cra.irبهاین
سامانهمراجعهکردهوازتعدادسیمکارتهاییکهباکدملیآنان
ثبتشدهاست،مطلعشوند.درصورتهرگونهایجادمزاحمت
یاارتکاباعمالمجرمانهازطریقسیمکارت،تازمانیکهمجرم
اصلیشناساییشود،مالکاصلیمقصرهرگونهسوءاستفادهاز
سیمکارتاستوبایددرمحاکمقضاییپاسخگوباشد؛بنابراین
دارنده سیمکارت حتما باید در نگهداری سیمکارتهای خود
دقتالزمراداشتهباشد.

معاون شورای عالی فضای مجازی با اشاره به متوسط
استفاده جهانی از فضای مجازی گفت :متوسط استفاده
از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت و در ایران حدود
هفت ساعت است و باید بدانیم از این فضا به چه میزان
و با چه قواعدی استفاده کنیم .هم اکنون در برخی
کشورها توافق نامه بین والدین و فرزندان برای استفاده
از فضای مجازی امضا میشود که مشخص کــرده هر
کودک چند ساعت در روز از اینترنت استفاده کند و حتما
باید از اینترنت خانواده استفاده کند.
▪تهیهسندسوادرسانهای

به گزارش تسنیم  ،مهرو ایسنا ،امیر خوراکیان در همایش
«آسیبهاینوپدیددرفضایمجازی،تهدیدهاوفرصتها»،
گفت :سندسوادرسانهایدرشورایعالیفضایمجازیدر
دستتهیهاست.
▪فضایمجازیفقطپیامرساننیست

وی اظهار کرد :فضای مجازی در عرصههای مختلف
نقش جدی پیدا کرده و دیگر این موضوع صحیح نیست
که تصور کنیم این فضا فقط برای ارتباطات و ارسال پیام
است ،فضای مجازی در امور زیربنایی و مسائلی مانند
انــرژی ،راه و آب و همچنین در حوزه امنیت و سیاست
بسیار تعیین کننده است و در حوزه دیپلماسی فضای
مجازی ،آمریکاییها بحثها را به شرکتهای بزرگی
کشاندهاند که این شرکتها مدعی اند از دولت جدا اما
در عمل تحت سیطره آمریکا هستند و شاهد هستیم که به
دانش پور -اگر پیش از این امارات ،ترکیه و ارمنستان
مقصد سفر ایرانی ها بود ،یکی دو سالی است کشورهایی
که طی سال های اخیر روادیــد را لغو کرده اند نه تنها
به رقیب این کشورها مبدل شده اند بلکه بــرای سفر
ایرانیان به این کشورها گوی سبقت را ربوده اند .اکنون
گرجستان یکی از اصلی ترین این کشورهاست؛ کشوری
در حوزه قفقاز که تعلیق روادید آن بعد از توافق برجام در
 26بهمن  94به صورت کامل اجرایی شد و پس از آن
بود که به گفته سفیر گرجستان در ایران سفر ایرانیها
به این کشور  ۶۰۰درصــد رشد پیدا کرد ونیز به گفته
سفیر ایران در گرجستان   سفر ایرانیها به این کشور که
سال گذشته نزدیک به  ۳۵۰هزار نفر بود ،امسال به یک
میلیون نفر رسید.
اگر چه جزئیات آمار گرجیهایی که پس از  ۲۰۱۶به
ایران سفر کردند تا کنون منتشر نشده است ،اما سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سال گذشته
در آماری که از میزان سفر گردشگران خارجی به ایران
در فصل بهار منتشر کرد ،گرجیها را در رتبه دهم قرار
داد که البته تا پایان سال جایگاه آن تنزل یافت .این در
حالی است که بیشترین مسافران گرجستان به ترتیب
از ارمنستان ،جمهوری آذربایجان ،روسیه ،ترکیه و
ایران هستند و سال پیش نزدیک به  ۳۲۳هزار ایرانی به
گرجستان سفر کردند.
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معاون شورای عالی فضای مجازی خبر داد:

متوسط استفاده از فضای مجازی در دنیا
 4ساعت  ،در ایران  7ساعت
تصویبشود،مسئلهاقتصاد
بــود امــا بسیاری از افــراد
تصور کردند که به دلیل
مسائل سیاسی این اتفاق
افتاده است اما باید گفت
که با آمدن پول مجازی در
تلگرام،نظامبانکیکشورو
سیستم اقتصادی مختلف
و فعالیتهای اقتصادی
و سرمایه مردم به این فضا
منتقلمیشد.

صورت یک طرفه منافع خود
را در این فضا دنبال میکنند.
▪5شر کتبر تر ا قتصا د ی
دنیادرفضایمجازیفعالاند

وی گـــفـــت:فـــرصـــت هــــا و
تهدیدهای فضای مجازی
مورد تاکید رهبری و مسئوالن
کشور اســت .بــرای همین از
پنج سال پیش شورای عالی
فضای مجازی تشکیل شد.
شاید امروز یکی از مهم ترین مسائل پیش روی ما نقش
فضای مجازی در مسائل مختلف اســت .نقش فضای
مجازی در اقتصاد بسیار پر رنگ است و پنج شرکت برتر
اقتصادی دنیا در سال  ۲۰۱۶در حوزه فضای مجازی
فعالیت می کردند.
▪دلیلفیلترتلگرامچهبود؟

خوراکیان بیان کرد :یکی از مشکالت مهمی که در بحث
تلگرام با آن مواجه بودیم و باعث شد تا سیاست فیلتر آن

▪5بازیگربزرگفناوریدنیا

خوراکیان در خصوص بازیگران بــزرگ بستر فناوری
اطالعاتمطرحکرد:اپل(آمریکا)،گوگل(آمریکا)،آمازون
(آمریکا) ،فیس بوک (آمریکا) و علی بابا (چین) و تنسنت
(چین) بازیگران غالب بستر فناوری اطالعات در جهان
هستند.ویافزود:واتساپ،فیسبوک،ویچت،کیوکیو
موبایل ،اسکای ،وایبر ،اسنپ چت ،الین و تلگرام بازیگران
غالب حوزه پیام رسان ها در دنیا هستند که عمده آن ها

با افزایش  600درصدی سفر ایرانیان به گرجستان بررسی شد

پشت پرده موج سفر به گرجستان
▪ریسک خرید ملک در گرجستان

عالوه بر سفر به گرجستان خروج سرمایه ایرانی ها به
واسطه خرید ملک در این کشور موضوع نگران کننده
دیگری است که طی این مدت افزایش داشته است.
«محمود» جوانی ایرانی است که یک سال قبل با رقمی
حدود  300میلیون تومان ملکی را در تفلیس خریداری
کرده است .وی درباره علت این تصمیم خود به ما گفت:
شنیده ام قــرار اســت گرجستان تا ســال  2020عضو
اتحادیه اروپا شود به همین دلیل سرمایه ای که داشتم
را در این جا سرمایه گذاری کردم هم برای خودم ملک
خریدم و هم به راحتی می توانم با خانواده ام در ایران در
ارتباط باشم و هم این که بعد از مدتی می توانم به تمام
کشورهای اروپایی سفر کنم .به گفته وی ایرانی ها می
توانند با خرید ملکی با قیمت حداقل  36هزار دالر اقامت
یک ساله گرجستان را دریافت کنند و بعد از تمدید شش
سال اقامت دایم گرجستان را بگیرند.
البته این اقدام ایرانی ها بدون شک با ریسک هم همراه

است به نحوی که سفیر ایران در تفلیس چندی قبل به
خریداران ملک در این کشور هشدار داد :خرید ملک
در گرجستان لــزومــا تضمینی بــرای دریــافــت اقامت
طوالنیمدت این کشور نیست.
▪یک نماینده مجلس  ،اتوشویی و گرجستان

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در
گفت وگو با خراسان با اشاره به افزایش خرید ملک در
گرجستان و ترکیه گفت :اگر در گذشته سرمایه گذاری
در کشوری مانند گرجستان صرفا در بین ایرانیانی که
در سطوح باالی اقتصادی هستند دیده می شد اما اکنون
این اتفاق در الیه های میانی جامعه دیده می شود به طوری
که چند روز پیش که به اتوشویی رفته بودم صاحب مغازه
می گفت در گرجستان خانه خریده است .مهرداد بائوج
الهوتی افزود :متاسفانه این موضوع طی سال های اخیر
افزایش داشته است و باید برای آن چاره اندیشی شود
چون هم جامعه و هم در نهایت آن دسته از افرادی که در

آمریکاییاند.
▪واتساپدر 109کشوربرترینپیامرسان

معاون شــورای عالی فضای مجازی با اشــاره به ایــن که
واتساپ در  109کشور برترین پیامرسان است ،افزود:
وی چت که فقط در کشور چین و کشورهایی که مهاجر
چینیزیادیدارندپیامرسانبرتراستاماواتساپدراکثر
کشورهایجهانجزوبرترینپیامرسانهایپرکاربرداست.
خوراکیان بیان کرد :ضریب نفوذ فیس بوک در آمریکا در
رتبه 18استامادرکشورهایدیگرتوسعهبیشتریداردو
ایننشاندهندهجامعهجهانیاست.همچنین 73شرکت
از 100شرکتبرترنرمافزاریجهانآمریکاییهستند.
ویدربارهآسیبهایاجتماعیفضایمجازیافزود:اعتیاد
اینترنتیبهفضایمجازیبسیارجدیاستوهماکنوندر
چینکمپهایترکاعتیادفضایمجازیراداریم.
▪فقط5درصداقتصادبازیهایرایانهای ایرانیاست

خوراکیان با بیان ایــن که  5درصــد اقتصاد بــازی های
رایانه ای ،ایرانی است ،ادامــه داد :در حوزه رسانههای
اجتماعیوضعیتماننسبتبهدنیاوضعیتخوبینیستو
مصرفکنندههستیموقبلازفیلترتلگرام 60،درصدمردم
از آن استفاده میکردند.وی با بیان این که فضای مجازی
باعث تشدید آسیبهای اجتماعی میشود ،گفت :برخی
آسیبها منحصر به خود فضای مجازی و ماهیتی است ؛ به
عنوان مثال در چین کمپهای ترک اعتیاد فضای مجازی
وجوددارد.
کشور دیگر سرمایه گذاری می کنند آسیب می بینند.
وی خاطرنشان کرد :اگر دولت احساس می کند در زمینه
اجرای تمهیدات برای خروج سرمایه از کشور به این شکل
دستش بسته است می تواند الیحه بیاورد و ما آماده ایم تا
آن را هر چه سریع تر در مجلس بررسی کنیم.
▪چه باید کرد؟

الهوتی با اشاره به این که اکنون در بیشتر شهرهای کشور
پرواز به گرجستان اختصاص داده شده است ،ادامه داد:
البته دولت می تواند اقدامات موثری در این خصوص
داشته باشد همان گونه که در تمام دنیا جابه جا کردن
یک دالر پول حساب و کتاب دارد  .به طور مثال دولت
می تواند شروطی برای دولت گرجستان بگذارد و از آن
ها بخواهد حداقل معادل  50درصد از گردشگران ایرانی
که به گرجستان می روند از آن کشور به ایران گردشگر
بیاید .این نماینده مجلس با اشاره به  10میلیون گردشگر
ایرانی در سال گفت :این درحالی است که سفر به دیگر
کشورها در عید امسال  9درصد نیز افزایش داشته است
با این وصف اگر هر گردشگر دو هزار دالر هزینه کند ما با
عدد وحشتناک خروج  20میلیارد دالر از کشور مواجه
هستیم و این سوال مطرح است که در ازای  20میلیارد
دالر خروج ارز از کشور به واسطه گردشگران ایرانی چقدر
در این حوزه ارز وارد می شود؟  

...

بازنشستگان
اعالم شرایط دریافت وام ضروری صندوق
بازنشستگی کشوری
ثبتناموامضروریبازنشستگانکهازاولشهریورشروعشده،
تا آخر این ماه ادامه دارد و به  ۴۰۰هزار نفر تعلق میگیرد.
به گــزارش مهر ،صندوق بازنشستگی کشوری هرساله
تسهیالتی کم بهره و کوچک به بازنشستگان اعطا میکند.
سال گذشته  ۳۰۰هزار بازنشسته ،چهارمیلیون تومان وام
ضروری دریافت کردند که امسال با رشد قابل قبولی همراه
شده و با در نظر گرفتن اعتبار  ۲۰۰۰میلیارد تومانی ،قرار
است  ۴۰۰هزار بازنشسته ،پنج میلیون تومان وام با کارمزد
ساالنه  4درصد دریافت کنند.بر این اساس ،بازنشستگان و
موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری میتوانند
تا  ۳۱شهریور به پایگاه اطالع رسانی صندوق بازنشستگی
به نشانی  www.cspf.irمراجعه کرده و با توجه به شرایط و
ضوابطزیراقدامبهثبتدرخواستوامضروریخودکنند.آن
طور که صندوق بازنشستگی اعالم کرده است ،پس از پایان
مهلت ثبت نام و اعالم اسامی واجدان شرایط دریافت ،مبلغ
وامبراساساولویتتعیینشدهبهشمارهحسابمتقاضینزد
بانکصادراتایرانواریزخواهدشدومواردازطریقپیامکوتاه
()SMSبهاطالعویخواهدرسید.
ضوابطوشرایطدریافتوام:
اعتباروامبراساستعدادبازنشستگانوموظفینهراستانتعیینمیشود.
اولویتبامتقاضیانیاستکهتاکنونازوامضروریاستفادهنکردهباشند.
مبلغوام 50میلیونریالاستوفقطبهحسابمتقاضیدربانکصادراتکهدرسیستم احکامدرجشدهوازاینحساب
حقوقبازنشستگیدریافتمیکند،واریزخواهدشد.
اقساطوام ۳۶ماههباکارمزدسالیانه 4درصداست.فقطیکیازوراثوظیفهبگیربارضایتسایروراثمیتواندازواماستفادهکند،بنابراینمتقاضیباید«فرمتعهدوراث»را
دریافتکندتاسایرورثهتکمیلکنند.تنهادرصورتارائهفرم
تعهدوراثوتاییدمدیریتهایصندوقبازنشستگیدرمرکز
استان درخواست ثبتنام کننده در فهرست متقاضیان وام
ضروریقرارخواهدگرفت.
 دربــاره وراث صغیر و محجور ،باید اصل حکم سرپرستیصادرهتوسطدادگستریجمهوریاسالمیایراندرهنگام
دریافتوامارائهشود.
 تکمیل فرم ،حقی را برای دریافت وام به متقاضی ایجادنخواهد کرد و چنان چه تعداد متقاضیان (در شرایط برابر)
افزون بر میزان مقرر باشد ،در این صورت برندگان از طریق
قرعهکشیانتخابخواهندشد.
واممذکوردر ۱۲مرحلهوبهترتیباولویتبهواجدانشرایطپرداختمیشود.
 تسویه حساب قبل از پایان اقساط وام ضروری دریافتی،مشمولمقرراتمالیبانکخواهدبود.
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