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وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی گزارش داد

 ٢۵میلیون حمله سایبری به کشور
در  ٦ماه گذشته

سورنا ستاری :تهران سیلیکون ولی می شود

برگزاری کنگر ه جهانی فناوریهای هوشمند2018
در تهران

کنگره جهانی فناوریهای هوشمند  2018با حضور محمدجواد آذری جهرمی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات و ســورنا ســتاری معاون علمــی و فناوری
رئیس جمهوری  24و  25مرداد ماه در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه
شهید بهشتی تهران برگزار میشود.
بهگــزارش «ایــران» ،مرتضــی کاظمیــان رئیــس کنگــره جهانــی فناوریهای
هوشــمند  2018گفت :در این کنگره جهانی شــخصیتهای برجســته علمی
همچون «ماسیمیلیانو مندرینی» از دانشگاه میالن ایتالیا« ،والدمیر باتائف»
از بــاروس« ،یونــگ هــو بیــک» از کرهجنوبی« ،آنــدرس کنســتانتینیدس» از
یونان« ،جوزپ میکل پیکه» رئیس فدراسیون بینالمللی پارکهای علمی و
زمینههای نوآوری اســپانیا« ،اینا دیمتروا» از لندن انگلیس و «کارل لیلورد» از
اســتکهلم ســوئد نیز حضور مییابند .وی افزود :رویکردهای این کنگره دولت
هوشــمند ،شــهر هوشــمند و بانکداری هوشــمند اســت کــه از محورهــای این
کنگره نیــز میتوان به اینترنــت اشــیاء ( ،)IOTامنیت در نرمافزارهــای اداری
الکترونیکی ،فناوریهای همراه ،مدیریت شهر هوشمند ،سیستم حمل و نقل
هوشمند ،بهداشت هوشمند ،کاربردهای  IOTدر صنعت بانکداری ،روندهای
آتی صنعت بانکداری ،نقش بانکداری هوشــمند در شهر هوشمند ،امنیت و
حریم شخصی در بانکهای هوشمند در بانکداری هوشمند اشاره کرد.
کاظمیان افزود :عالقهمندان میتوانند برای کســب اطالعات بیشتر به پایگاه
اینترنتی  www.ictechi.comمراجعه کنند.

چند راهکار برای کاهش دمای تلفن همراه
از نوع دیگر

سیاست های ارزی جدید چه تأثیری بر بازار تلفن همراه میگذارد

تلفن همراه بخریم یا نخریم؟
مانی آشتیانی

خبرنگار

«گــزارش تخلــف  ۴۵میلیــارد تومانــی
واردات تلفــن همــراه»؛ ایــن خبــری
اســت کــه اواســط هفتــه جــاری اکانــت
توئیتــری وزارت صنعــت و معدن -که
بــه تازگی هــم راهانــدازی شــده -اعالم
کرد .براســاس این خبر رئیس ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
از احراز تخلف گرانفروشــی  24شــرکت
واردکننــده تلفــن همــراه از مجمــوع
40شــرکت فعال در این زمینه خبر داد.
بعد از این خبر نیز یکی از خبرگزاریها
اعــام کرد کــه  ۶۰۰هزار تلفــن همراه تا
چنــد روز آینده از گمــرک ترخیص و در
بازار عرضه میشــوند .بنا بر ادعای این
خبرگــزاری با تعیین تکلیــف تأمین ارز
واردات تلفن همراه از طریق بازار ثانویه
بــزودی بــازار تلفــن همــراه بــه حالــت
عادی بازمیگــردد .اینها تنها خبرهایی
نبوده که در هفته جاری کورسوی امیدی
در این بازار ایجاد کرده است .حاال اعالم
سیاســتهای ارزی جدیــد دولــت نیــز
باعث شــده تا حدودی قیمــت این کاال
در بــازار بــا کاهش مواجه شــود تا جایی
که صبح روز سهشنبه (۱۶مرداد) برخی
از فروشــندگان بازار تلفن همراه خبر از
کاهــش  ۱۰درصدی قیمت برخی مدل
گوشــیها دادنــد .حــاال در ایــن شــرایط
برای بسیاری این سؤال مطرح است که
روند کاهشی قیمت گوشی در بازار ادامه
خواهــد داشــت و آیــا افرادی کــه نیاز به
خرید گوشی دارند باید دست نگه دارند
یــا همین حاال که تا حدودی قیمت این
محصول در بازار کاهش پیدا کرده اقدام
به خرید کنند؟
ëëاما و اگر خرید و فروش تلفن همراه
روند افزایش عجیب و غریب قیمت
مدلهای مختلف گوشی در دوماه اخیر
باعــث شــده تــا عمــاً خریــد و فــروش

گوشــی در بــازار متوقــف شــود .بعــد از
منتشر شــدن لیست واردکنندگان تلفن
همراه کــه ارز دولتــی دریافــت کردهاند
و همچنیــن معرفــی متخلفانــی کــه با
دریافــت ارز دولتــی در زمینــه واردات
گوشــی دســت بــه سوءاســتفاده زدهاند
بســیاری امیدوارند این بــازار تا حدودی
از رکــود فاصلــه بگیــرد .بــا شناســایی
متخلفــان بــازار واردات گوشــی و توزیع
گوشیهای ضبط شده توسط نهادهای
نظارتــی و تعزیراتی برای بســیاری این
ســؤال مطــرح اســت کــه ایــن اتفاقــات
تأثیــری روی کاهــش قیمــت گوشــی
خواهــد داشــت؟ بــدون شــک پاســخ
روشــن و مشــخص بــرای ایــن ســؤال را
نمیتــوان از هیچ مســئول یا فروشــنده
بازاری دریافت کرد چرا که تمام فعاالن
ایــن بازار کاهــش قیمت در این بــازار را
منوط بــه فراهم کــردن شــرایط خاص
و اجــرای دقیق وعدهها و سیاســتهای
ارزی دولــت میداننــد .مهــدی محبی،
رئیس اتحادیه دســتگاههای مخابراتی
توگویــی دربــاره پیشبینی تأثیر
در گف 
بســته جدید ارزی دولتی بر بازار گوشی
تلفن همراه گفت«:اگر این بسته منجر
به تک نرخی شدن ارز شود و کاال به وفور
در بازار موجود باشــد ،شــاهد بازگشــت
تعــادل بــه بازار تلفــن همــراه خواهیم
بــود ».به بــاور او در صورتــی اجرای این
بســته موفــق خواهــد بود کــه نــرخ بازار
ثانویــه ،نــرخ اصلی ارز در کشــور شــود و
هر واردکننده که ارز دریافت میکند این
امــکان را نیز داشــته باشــد تــا محصول
خود را ســریع وارد کند .به گفته او ،نباید
این طور باشــد که بازار ثانویه یک نرخ و
بــازار اصلــی یک نرخ دیگر باشــد و دالر
هم برای واردات اختصاص داده نشــود
و در نهایت نیز کاال به سختی وارد کشور
شود که در این صورت بسته جدید ارزی
تأثیری نخواهد داشت.
مهــدی میرمهــدی رئیــس اتحادیه

توگو با «ایران»
فناوران رایانه هم در گف 
نظــر رئیس اتحادیه مخابــرات را دارد و
تأکید میکند کــه اگر نرخ بازار ارز اصلی
و ثانویه یکی شــود و نوســان نرخ دالر در
بازار ثانویه کمتر از  10تومان باشد و نرخ
ارز ایــن بازارهم حــدود  8هــزار تومان،
قطعــاً قیمــت در بــازار رایانــه و تلفــن
همراه کاهش پیدا میکند.
او کاهــش قیمــت در بــازار کاالهــای
رایانــهای را منــوط بــه اجــرای دقیــق
سیاستهای جدید دولت در این زمینه
میداند و میگوید«:اگر مانند ماه پیش
دولت سیاســت تک نرخــی تخصیص
ارز  ۴۲۰۰را اجــرا کنــد بهصورتــی کــه در
ایــن بــازار رانــت و سوءاســتفاده ایجــاد
شــود ،قطعــاً سیاســت ارزی جدید هم
راه بهجایــی نخواهد برد .امــا اگر دولت
درســت عمل کند و اجازه رانت خواری
ندهد ،بهطور قطع قیمتهــا در بازار با
کاهش روبه رو خواهد شد».
ëëبیمها و امیدها
ایــن روزهــا کافــی اســت ســری بــه
پاســاژهای فــروش تلفن همــراه بزنید،
پاســاژهایی کــه خلــوت بــودن آن برای

کســی قابــل تصور نبــود اما حــاال خالی
از مشــتری و خلوتتــر از همیشــه
روزگار میگذراننــد .بــا آنکــه در روزهای
اول اجــرای سیاســتهای جدیــد ارز
دولتی قیمــت برخی گوشــیها کاهش
۱۰درصــدی نشــان داده امــا هنــوز هــم
فروشــندگان و هــم خریــداران منتظــر
هستند و هیچ کدام نمیدانند که آیا این
کاهش موقتی است یا با فروکش کردن
هیجانــات اجــرای سیاســتهای جدید
ارزی دولــت نیــز ادامه خواهد داشــت.
کامران باقری یکی از فروشندگان پاساژ
پایتخت به «ایران» میگوید که از صبح
روز سهشــنبه ( ۱۶مرداد) قیمت گوشی
ماننــد آیفــون کــه تــا هفتــه پیــش بین
۱۴تــا  ۱۵میلیــون معامله میشــد حاال
بــه قیمــت تقریبــی  ۱۳میلیون رســیده
اســت.او تأکیــد میکنــد کــه مشــخص
نیســت این کاهش قیمت ادامه دارد یا
تنها یک اتفاق زودگذر اســت که بعد از
صحبتهای رئیس جمهــوری و اعالم
سیاستهای جدید ارزی رخ داده است.
در همیــن خصــوص عطــا فالحی،
یکــی از واردکننــدگان تلفــن همــراه نیز

توسعه کسب و کارها در مسیر اپ زوم
تاپ اپ

ماهرخ چنگیز

خبرنگار

راههای مختلفی برای گســترش و توســعه یک کسب
و کار وجــود دارد که یکــی از این راهها میتواند افزایش
تعامل و همکاری با دیگران باشــد .برگزاری جلســات
کاری با افرادی خارج از یک کسب و کار جهت دریافت
ایــده و کمک به رشــد شــرکت یکی از بهتریــن راههای
تعامــل اســت .خوشــبختانه اینترنت و ســرویسهای
مجازی شرایطی را فراهم کردهاند که هر کسب وکاری
بتوانــد براحتــی راه ارتبــاط خود بــا افراد بیــرون از یک
کسب و کار را گسترش دهد .برای مثال شما میتوانید
به کمک شبکههای اجتماعی مخصوص بدون اینکه
حتــی از شــرکت خــود خــارج یا هزینــه و وقــت زیادی
صــرف کنید با گــروه دلخواه خود جلســه بگذارید و در
مورد توســعه کســب و کارتان به تبادل نظــر بپردازید.
یکــی از بهتریــن ســرویس هــا در این زمینــه ZOOM

 Cloud Meetingsاســت .شــما بــه کمک ایــن برنامه
میتوانید جلســههای کاری مختلف با هــر گروهی که
توگو
دوســت دارید برگزار و بهصورت ویدئویی به گف 
با دیگران بپردازید .شــاید از خود بپرسید این برنامه با
برنامههــای دیگر تماس ویدئویی در این بخش مانند
اســکایپ ،واتس اپ ،گوگل الو و ...چه فرقی دارد .باید
بگوییم که این برنامه تمرکز زیادی روی اشتراکگذاری
فایــل هــا ،تعــداد تماسهــای همزمــان و ابــزار مورد
اســتفاده در کنفرانسهــا دارد .در واقــع تمرکــز اصلی
ایــن برنامــه روی برقــراری ویدئــو کنفرانــس و ارســال
پیامهای گروهی اســت .برای اســتفاده از این سرویس
هم بهعنوان یک کســب و کار باید ابتدا در آن ثبتنام
کنید.پس از این دو راه برای استفاده از امکانات دارید،
یا باید بهعنوان میهمان به یک جلســه دعوت شده یا
اینکه خودتان برگزارکننده آن باشــید .با انتخاب گزینه
 Scheduled or Host Meetingدر منــوی اصلــی دیده
میشــود امکان ایجاد یک جلســه را دارید کــه تنها دو

قاب
فناوری

بیتامیرعظیمی

مترجم

بــه «ایران» میگوید کــه در حال حاضر
موجــودی بــازار تلفن همراه بســیار کم
شــده و حتــی اگــر سیاســتهای جدید
ارزی دولت بدرستی اجرا شود تا زمانی
کــه اجــازه ترخیــص کاالهای مانــده در
گمــرک داده نشــود نمیتــوان انتظــار
داشــت که کاهش قیمت در بازار تلفن
همراه رخ دهد یا خرید و فروش در این
بازار حتی به شــرایط اول سال بازگردد.
او در ادامه میگوید« :در دوماه گذشــته
بســیاری از واردکننــدگان بــا ارز دولتــی
 ۴۲۰۰تومانــی اقــدام به واردات گوشــی
کردهاند اما محمولههــای برخی از آنها
بــه دالیــل مختلــف در گمــرک جنوبی
کشــور از جملــه هماهنــگ نبــودن وزن
محمولــه بــا اطالعــات ثبــت شــده در
اســناد مانــده اســت .ادامه این شــرایط
بهخاطــر گرمی هوا در جنــوب میتواند
به گوشیهای انبار شده صدمه بزند».
یکی دیگر از مشــکالت واردکنندگان
تلفــن همراه ثبت ســفارشهای جدید
از طریــق بــازار ثانویه اســت؛ بــازاری که
قیمت ارز در آن با قیمت اعالم شــده از
ســوی بانک مرکزی تفاوت چند برابری

دارد و همین تفاوت هم باعث میشود
کــه واردات جدیــد کاال برای فعاالن این
بازار چندان مقرون به صرفه نباشد.
فالحــی در خصوص وضعیت ثبت
سفارش گوشی با توجه به اعالم کمبود
آن در بازار اعالم میکند«:ثبت سفارش
با قیمت ارز بازار ثانویه بسیار کار را برای
واردکننــدگان ســخت میکنــد از ســوی
دیگر اضافه شــدن دور جدید تحریمها
فضای کاری را مه آلودتر از گذشته کرده
و باعــث میشــود نتوانیــم پیشبینــی
اینکه قیمت گوشی کاهش پیدا میکند
یا خیر داشته باشیم».
در حالی که فعاالن بازار تلفن همراه
از مبهم بودن آینده کاری خود صحبت
میکننــد امــا برخــی مســئوالن ابــراز
امیدواری میکنند که تا هفتههای آینده
بازار تلفن همراه و رایانه کشــور به ثبات
و تعادل خود نزدیک خواهد شــد .برای
مثــال ابراهیم درســتی رئیــس اتحادیه
فروشــندگان لــوازم صوتــی ،تصویــری
و تلفــن همراه ابتــدای هفته جــاری در
توگویی اعالم کرده که تا هفته آینده
گف 
وضعیت بازار تلفن همراه بهتر خواهد
شــد .او گفته اســت« :هماکنون دیگر ارز
دولتی  ۴۲۰۰تومانی برای واردات گوشی
اختصــاص پیــدا نمیکنــد و بخشــی از
این نوســان قیمت به این دلیل اســت،
امــا توصیه میشــود فعالً گوشــی تلفن
همراه نخرید ،چرا کــه در آینده نزدیک
شــاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود».
او همچنیــن اعالم کرده کــه حدود ۱۳۰
هــزار تلفن همراه کــه بــا ارز دولتی وارد
شده بود و هماکنون توقیف شده است،
بــزودی رفع توقیــف و در بــازار با همان
نرخ ارز دولتی عرضه میشود که سبب
کاهــش قیمــت خواهــد شــد؛ بنابراین
مردم بهتر اســت فعالً دست نگه دارند
تــا اوضــاع بهتر شــود .حاال بایــد منتظر
ماند و دیــد که آیا این وعده به حقیقت
تبدیل خواهد شد.

از دولت الکترونیک تا مقابله با تحریمها

گزینه فعال کردن ویدئو و استفاده از شناسه واحد برای
دعوت اعضا ( )PMIبرای آن پیشبینی شــده اســت.
البتــه این نکتــه را هم فراموش نکنید که تنها کســانی
میتوانند به این جلسه دعوت شوند که این پیام رسان
را روی گوشــی خود نصب کرده باشند.این برنامه تنها
برای کاربران سیستم عامل اندروید در دسترس است.

مهر و موم کردن زبالهها با سطل هوشمند
بتازگی ســطل زباله هوشــمندی طراحی و ساخته شده اســت که بهصورت خودکار زبالهها را مهر و موم کرده و با جایگزین
کردن کیســهای نو ،کیســه پر شــده را تحویل کاربر میدهد .کمپانی صاحبنام در ســاخت تلفنهای هوشمند (شیائومی)
ایــن بار پا فراتر گذاشــته و کاربران خود را بــا جدیدترین نوآوری خود یعنی
ســطل زباله هوشــمند غافلگیر کرده اســت .این ســطل با داشــتن چندین
سنســور حســاس ،نزدیک شــدن دســت کاربر تا حــدود  30ســانتیمتری را
تشــخیص داده و به طور اتوماتیک باز میشــود .به ایــن ترتیب کاربر بدون
لمس درسطل ،میتواند زباله را درون آن بیندازد .این ویژگی عالوه بر آنکه
انداختن زباله در ســطل را بدون خم شــدن قامت کاربر فراهم میکند ،از
جــذب هر نوع مگس و حشــرات به درون آن نیز جلوگیری میکند .کیســه
این ســطل هوشــمند پس از پر شــدن بهطور اتوماتیک بســتهبندی شده و
به قول معروف مهر و موم میشــود .پس از آن با اســتفاده از یک محفظه
ذخیرهکننده برای قرار دادن کیســههای خالی ،کیسهای جدید را جایگزین
کیســه پر شده میکند .نوار الای دی در داخل این سطل تعبیه شده است
که در زمانهای کم نوری و تاریکی شب فعال شده و در را روشن میکند .بدین ترتیب کاربر از مکان سطل آگاه میشود .این
سطل هوشمند با وزن تقریبی  3.5کیلوگرم طراحی شده و دارای باتری با طول عمر حدود  35روز است .انتظار میرود این
سطل فناورانه از ماه سپتامبر و با قیمتی برابر  199یورو در سراسر جهان عرضه شود.
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این روزها اخبار بسیاری در خصوص انفجار تلفن همراه در رسانهها بازتاب
پیدا میکند و این ســؤال در ذهن هر خوانندهای شکل میگیرد آیا هر داغی
تلفن همراه منجر به انفجار آن میشــود و بــرای جلوگیری از داغی بیش از
حد تلفن همراه چه باید کرد.
بهگــزارش «ایــران» در همیــن راســتا در ایــن مطلــب چند راهــکار معرفی
میشــود که با انجام آن میتوان به نوعی داغ شــدن تلفن همراه را کاهش
داد .این نکات شامل این موارد است:
غیر فعال کردن برنامهها -نخســتین اقدام آن اســت که کاربران باید تمامی
عملکــرد و فعالیتهای درحال انجام گوشــی خــود را غیرفعال و خاموش
کنند ،بهگونهای که گوشــی موردنظر درگیر باز کردن و اجرای هیچ برنامهای
نباشد.
خامــوش کردن تلفــن – توجه داشــته باشــید کاربر بایــد تلفن همــراه خود
را در اولیــن فرصــت خاموش کند تا از گرمتر شــدن بیش از اندازه دســتگاه
جلوگیری بهعمل آورده شود.
در آوردن قــاب تلفــن همــراه  -کاربران در مرحلــه بعدی باید قــاب و کیس
گوشــی خود را بســرعت درآورده و بگذارند دســتگاه با جریان هوای خنک و
آزاد در ارتباط باشد.
پاییــن آوردن دمــای دســتگاه  -کاربــران باید گوشــی خــود را در محیطی که
گرمــای زیــادی ندارد ،قرار دهند تا دمای باالی آن بشــدت کاهش پیدا کند.
این بدان معناست که کاربران از قرار دادن تلفن همراه در اماکن گرم نظیر
زیر نور آفتاب و مجاورت اجاق گاز خودداری کنند .البته پایین آوردن دمای
دستگاه به معنای آن نیست که تلفن همراه خود را در یخچال بگذارید بلکه
سعی کنید آن را در یک محیط خنک و دور از وسایل گرمایشی قرار دهید.

پیشــرفت فنــاوری ،تولیــد فایلهــای
ویدئویــی و صوتی قالبــی را ممکن کرده
که در آنها با اســتفاده از هوش مصنوعی
شــخصیتهای سیاســی مشــهور جهان
اظهــارات دروغینی را بر زبــان میآورند.
در این راستا وزارت دفاع امریکا به مقابله
با فایلهای صوتی و ویدئویی که با هدف
دروغ پراکنــی در جهــان طراحــی و تولید
میشوند،میرود.

بهگزارش مهــر ،در این فایلهای صوتی
و تصویری بهعنوان مثال اظهارات تند و
جنگ طلبانه به رئیس جمهوری کشوری
نســبت داده میشود تا کشــوری دیگر به
واکنش تند و خصمانه تحریک شود .این
نوع فایلهای صوتی و ویدئویی تقلبی به
«دیپ فیکس» مشهور شدهاند.
آژانس دارپا وابسته به وزارت دفاع امریکا
از چنــدی قبل برنامــهای بهنــام Media

 Forensicsرا ابــداع کرده تا با اســتفاده از
آن بتواند این فایلهای صوتی و ویدئویی
قالبــی مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی را
شناسایی کند .با این حال کارشناسان بیم
دارند که پیشرفت فناوری و افزایش دقت
این نوع فایلها شناســایی آنها را دشــوار
سازد .در ســال  ۲۰۱۷با استفاده از همین
فنــاوری ویدئوهایی از «نیکــوالس کیج»
بازیگر امریکایی در فیلمهایی منتشر شد

کــه وی هرگــز در آنها حضور نداشــت .از
ایــن روش برای افــزودن برخی بازیگران
زن هالیــوود بــه فیلمهای هــرزه نگارانه
نیز سوء اســتفاده شده است و در مواردی
نیز گفتــاری دروغ به چهرههای سیاســی
مشــهور جهان نســبت داده شــده است.
بتازگی برنامه موبایلــی بهنام FakeApp
هم عرضه شده که تهیه ویدئوهای قالبی
را سادهتر کرده است.

منبع :ایرنا

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری از راهاندازی سیلیکون ولی در تهران
خبــر داد و گفت :شــهر تهران بهترین فرصت برای انجــام کارهای دانش بنیان
است.
بهگزارش مهر ،ســورنا ســتاری افزود :تهران جزو  ۵۰منطقه برتر علم و فناوری
در جهان محســوب میشــود و دارای بهترین ظرفیت برای پــرورش ذهنهای
خالق دانشجویان و زمینه ساز تحول اقتصادی است .به عبارتی آینده پایتخت
در دستان نوآوری است .ستاری گفت :در حال حاضر کل تهران را بهعنوان یک
پــارک علــم و فناوری مد نظر داریم چرا کــه  ۱۶میلیون جمعیتی که در تهران و
کرج متمرکز شدهاند زمینه خوبی برای راهاندازی استارتاپها هستند .وی با بیان
اینکه اکنون  ۴۵۰شــرکت فناورانه در حوالی دانشــگاه شــریف وجود دارد ،گفت:
تا چند ســال پیش جای این شــرکتها را مکانیکیها و رستورانها اشغال کرده
بودنــد و این اتفاق نشــان میدهد محیط و فضای فیزیکــی هم در حال تغییرو
دگرگونی به ســمت فناوری شــدن منطقه است .دقیقاً مانند آنچه در سیلیکون
ولی دانشگاه استنفورد اتفاق افتاد.
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود دانشــگاههای توانمنــد در تهــران تمامی
زیرساختهای الزم برای شکلگیری یک شهر خالق و هوشمند از جمله نیروی
انســانی جــوان و تحصیلکــرده فراهم اســت ،افزود :ایــن رتبه و ظرفیت نشــان
میدهــد کــه اتفاقی در تهــران در حال رخ دادن اســت که این اتفــاق را در هیچ
شهری در ایران نمیتوانید پیدا کنید که این همه دانشگاه معتبر و همچنین بازار
عالی برای کسب و کارهای فناورانه داشته باشد.

وزارت دفاع امریکا به نبرد ویدئوهای قالبی میرود

منبع mashable :

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلس گفت :طبق توضیحات وزیر ارتباطات در جلســه
اخـــبار
ایــن کمیســیون ۲۵ ،میلیــون حمله ســایبری و  ۶۵۰مورد
نفوذ در 6ماه گذشــته از ســوی بیش از  ۹۰۰هزار مهاجم علیه کشــور شناسایی
شد ه است.
بهگزارش «ایران» ،علی نجفی خوشــرودی افزود :در این جلســه کمیســیون،
موضــوع امنیــت در فضــای مجــازی و اقدامهــای صورتگرفتــه در جهــت
بومیسازی شبکههای پیامرســان داخلی با حضور وزیر ارتباطات بررسی شد
که وزیر گزارشی از اقدامها و برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در
حوزههای مربوطه از قبیل تقویت شبکه ملی اطالعات و کاهش آسیبپذیری
و مقابله با تهدیدات در فضای مجازی ارائه و اعالم کرد که  ۲۵میلیون حمله
ســایبری و  ۶۵۰مورد نفوذ در  6ماه گذشــته از ســوی بیش از  ۹۰۰هزار مهاجم
علیه کشور شناسایی شده است.
نجفــی خوشــرودی در ادامــه گفت :در این جلســه ،نصــراهلل پژمانفر نماینده
مشــهد از وزیــر ارتباطــات ســؤالی مبنــی بر اینکــه با توجــه به دســتور قضایی
ن تلگرام از
صادرشــده مبنــی بر اعمــال مسدودســازی (فیلترینگ) اپلیکیشــ 
اردیبهشــتماه ،علــت دور زدن مسدودســازی تلگــرام از ســوی نرمافزارهای
داخلی همچون هاتگرام و طال گرام چیست را مطرح کرد.
وی گفــت :محمــد جــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات نیز در پاســخ اعالم
کــرد تصمیمگیری در خصــوص فعالیت یا ممانعت از فعالیت پوســتههای
غیررسمی تلگرام با مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات در این
زمینه نقشی ندارد که نماینده مشهد از پاسخ وزیر قانع نشد.
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اگــر شــما جــزو خوانندگانــی هســتید کــه بــه دالیلی
روی خط
نتوانســتهاید ســخنان مســئوالن فاوا را در طول هفته
فاوا
پیگیری کنید با ستون روی خط فاوا با ما همراه شوید.
محمدجــواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطــات و فناوری
اطالعات :اکثر گوشــیهای مسافری وارد شده به کشور ،گوشیهای دست دوم
کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که نوسازی ظاهری شدهاند .برای رفع
مشکل از سازمانهای مسئول پیگیرم اما فعالً برای آنها اولویتهای مهمتری
از تلفن همراه وجود دارد.
رســول سرائیان ،رئیس سازمان فناوری اطالعات :سهم زبان فارسی در محیط
وب از  0.7درصد در ۲سال پیش به  ۱.۹درصد رسید و در این شاخص از چین
و ترکیــه و حتــی کشــورهای عربی نیز ســبقت گرفته و مســیر رو به رشــدی را با
سرعت طی میکنیم .این آمار مطابق با گزارش یک سایت معتبر بینالمللی
منتشر شده و این سایت بهصورت آنالین ،تعداد صفحات وب را به زبان همه
کشورها ارزیابی میکند .در این رده بندی ،زبان انگلیسی  ۵۰درصد از سهم کل
فضای وب را در اختیار دارد.
ابوالحســن فیروزآبادی ،دبیر شــورای عالی فضای مجازی :بعد از اجرای حکم
قضایــی درباره فیلتر تلگرام ،روزی  2میلیون کاربر در پیام رســانهای داخلی
عضو شدند .این نشان میدهد که اعتماد اجتماعی به پیام رسانهای داخلی
باالست و مردم عالقه دارند از کاالی ایرانی استفاده کنند.
صادق عباســی شــاهکوه ،مدیرعامل ارتباطات زیرســاخت :با وجود فشارها و
تحریمهای بینالمللی گامهای بزرگی در ایجاد بستر الزم برای تحقق دولت
الکترونیک و خدماترســانی شبکه ملی اطالعات برداشته شده است .تالش
این اســت که مسیر گسترش زیرســاختهای ارتباطی ،بر بستر تکنولوژیهای
جهانی هموار شده و با ایجاد بسترهای زیرساختی مطمئن و کارآمد ،در ایجاد
و ثبات دولت الکترونیک و شبکه ملی اطالعات ،تأثیرگذار باشیم.
رمضانعلی سبحانیفر،رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن :راهاندازی
دولــت الکترونیــک باعث تســریع در خدماترســانی به مــردم ،کاهــش هزینهها و
جلوگیری از دخالت افراد در سیســتم اداری و تخلف و فســاد میشــود .هرجایی که
فســاد وجود دارد نشــان میدهد که افراد بیشــتری در روند انجام کارها با امضاهای
طالیــی دســت دارند .طبــق گزارشهــای رســیده ،وزارت ارتباطات زیرســاختهای
دولــت الکترونیــک را از نظر فنی صددرصد فراهم کرده اســت ،ولــی تنها  20درصد
دســتگاهها به دولت الکترونیک متصل شدهاند .این درحالی است که بخش عمده
خدمترســانی مربــوط بــه شهرداریهاســت 18 .درصد خدماترســانی مربوط به
نیروی انتظامی است .قوه قضائیه بیش از30درصد خدمت را به مردم ارائه میدهد
که متأسفانه هیچکدام این دستگاهها و قوا به مرکز ملی تبادل اطالعات داده متصل
نیستندودردولتالکترونیکبهمردمخدماتارائهنمیدهند.طبقگزارشسازمان
اســتخدامی کشــور باید  3هزار دســتگاه به دولت الکترونیک متصل شوند ولی تنها
105دستگاهبهدولتالکترونیکمتصلشدهاند.

