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تبدیل  ۸۷۵هزار کارت بانکی به کارت سوخت

منبع:ایلنا

رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات از
مراجعــه آنالیــن حــدود  ۷میلیــون
نفــر بــرای دریافــت کارت ســوخت
خــودرو از  ۵تــا  ۱۵آذرمــاه جــاری بــه
ســامانههای غیرحضــوری خبــر داد و
گفــت :کارت بانکــی  ۸۷۵هــزار نفــر از
این مراجعهکنندگان به کارت ســوخت
متصل شــد .به گــزارش «ایــران» ،امیر
ناظمی افزود :بررسیها نشان میدهد
 7میلیــون مراجعه تا پایان ســاعت ۱۲

ظهر روز پنجشــنبه  ۱۵آذرمــاه از طریق
وبسایت دولت موبایل (،)Mob.gov.ir
اپلیکیشــن دولت همراه و کد دســتوری
* #۴بــرای دریافــت کارت ســوخت بــه
ثبت رسیده است.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت :حــدود
 ۸۷۵هــزار مــورد از ایــن مراجعــات،
نهایی شده و بدون مشکل کارت بانکی
متقاضــی بــه کارت ســوخت تبدیــل و
متصل شده است.

وی تعــداد مراجعه را در روز پنجشــنبه
 ۱۵آذرمــاه  ۱۷۷هــزار مورد عنــوان کرد
و افــزود ۵۷0 :هــزار و  ۹۹۸مــورد از ایــن
تعــداد ،موفــق بــه تبدیــل کارت بانکی
بــه کارت ســوخت شــدهاند و در فاصله
روزهــای  ۵تــا  ۱۳آذر از تعداد  ۶میلیون
و  ۱۲۷هــزار مراجعــه ۵۳۷ ،هــزار و ۹۱۹
کارت بانکــی بــه ثبت رســید .در همین
حــال در روز چهارشــنبه  ۱۴آذر از تعداد
 ۴۹۲هــزار و  ۸۹۵مراجعــه ۱۴۱ ،هــزار و

 ۳۴۹کارت بانکی ثبت شده است.
ناظمــی بــا بیــان اینکــه از تعــداد کل
مراجعان ،بسیاری به دالیلی چون نبود
مــدارک الزم ،تــا انتهــای ثبتنام پیش
نرفتهاند ،گفت :میزان خطای سیســتم
که از ابتدا حدود  ۵درصد بوده هماکنون
به  ۲درصد رســیده و این مســأله نشــان
میدهــد دلیلــی کــه ایــن مراجعــان تا
انتهــای ثبتنــام پیــش نرفتهانــد ،این
نبوده که سیستم قطع شده باشد.

صف آرایی شرکای تجاری امریکا مقابل «هوآوی»

سهامداران این کمپانی را بشدت نگران
کــرده بــود .بــه هرحــال پــس از بحث و
توگوهــای فــراوان ،در نهایــت ایــن
گف 
کمپانــی مجبور شــد بــرای بازگشــت به
بازار گسترده امریکا و تضمین سودآوری
خود ،بیش از یک میلیارد دالر جریمه به
این کشور بپردازد.
ëëمتحدانامریکامقابلهوآوی
بعــد از نامــه ســناتورهای امریکایــی به
جاســتین تــرودو ،نخســتوزیر کانــادا
مبنی بر اینکه بــه منظور جلوگیری از به
خطر افتادن امنیت ملی کشورش ،باید
همکاری با شرکت چینی هوآوی را برای
توسعه شبکه اینترنت  5Gقطع کند حاال
نوبت به کشــورهای دیگــر از جمله ژاپن
رسیده است.
تازهتریــن اخبــار نشــان میدهــد ژاپــن
نیز همچــون برخــی دیگر از کشــورهای
همپیمــان ایــاالت متحــده امریــکا
نظیــر بریتانیــا ،اســترالیا و نیوزیلنــد بــه
همکاریهــای مخابراتــی و اینترنتــی
خود با شــرکت چینی هواوی پایان دهد
چراکــه معتقدنــد تجهیــزات بهکاررفته
توســط این شــرکت اطالعــات کاربران و
مقامات کشورهای دیگر را تحویل دولت
چیــن داده و بــه عبارتی دیگــر بهمنظور
جاسوسی به کار گرفته میشود.

امکان تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی

منبع :دیجیتال ترندز

رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
بــا اشــاره بــه اهمیــت کالن دادههــا در
کشور ،از تجهیز آزمایشگاه کالن دادهها
و تدوین پیشنویــس الیحه حکمرانی
دادهها و کالن دادهها خبر داد.
بــ ه گزارش«ایــران» ،محمــد شــهرام
معیــن گفــت :حجــم دادههــا در چند
سال اخیر بســرعت افزایش یافته و در
پنج ســال اخیر به انــدازه ابتدای تاریخ
تاکنون اطالعات تولید شده است.
وی یــادآور شــد :از کالن دادههــا در
بخشهــای مختلــف ازجملــه حــوزه
بانکی میتوان اســتفاده کــرد بهعنوان
مثال بــا تجزیه و تحلیــل تراکنشهای
بانکــی میتــوان تقلــب و پولشــویی را
تشــخیص داد .رئیــس پژوهشــکده
فنــاوری اطالعات با اشــاره به اقدامات
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
در حــوزه کالن دادههــا افــزود :از چنــد
سال پیش وزارت ارتباطات حوزه کالن
دادههــا را در کنــار  ،5Gاینترنت اشــیا و
یارانش ابری و زنجیره بلوکی بهعنوان
فناوریهای نوین در اولویت کاری خود
قرار داده است.
معیــن ،نخســتین اقــدام پژوهشــگاه
ارتباطات در حوزه کالن دادهها را تهیه
نقشــه راه این حوزه عنوان کرد و گفت:
در ایــن نقشــه راه ،جنبههــای مختلف
حقوقی و کســب و کاری آن دیده شــده
است و بعد از اعمال آخرین اصالحات
و به روزرسانی بزودی برای تصویب به
وزارت ارتباطات ارائه میشود.
وی موضوع رگوالتــوری کالن دادهها
را یکــی دیگر از اقدامات پژوهشــکده
فنــاوری اطالعات اعالم کرد و افزود:

پــروژه رگوالتــوری کالن دادههــا بــا
درخواســت ســازمان تنظیم مقررات
و ارتباطــات رادیویــی از ســال  96در
حال انجام اســت و در مراحل پایانی
قــرار دارد کــه بــه نتایــج خوبــی نیــز
رسیده است.
رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات
برگزاری فرومهای کالن دادهها را یکی
دیگــر از اقدامات این پژوهشــکده بیان
کــرد و گفــت :ایــن فرومهــا از ســال 96
در قالب جلســات تبادلنظر و جامعه
آزاد کالن دادههــا برگزار میشــود ،چرا
کــه یکــی از اقدامــات مهــم در حــوزه
فناوریهــای نوین ،ایجــاد جامعه آزاد
اســت کــه در آن تبــادل دانــش و بــه
اشتراکگذاری اطالعات بین ذینفعان
این حوزه انجام میشود.
وی حکمرانی دادهها و کالن دادههای
کشــور را یکی دیگر از موضوعات بسیار
مهــم ایــن حــوزه اعالم کــرد و افــزود:
در حــال تهیــه پیشنویــس الیحــه
حکمرانــی دادههــا و کالن دادههــا
هســتیم کــه بــا تصویــب ایــن الیحــه

مشــکالت شناســایی دادههــا و کالن
دادههــا ،امنیــت و حریــم خصوصــی
و خــأ قانونــی دسترســی بــه این کالن
دادههــا ،تجمیــع و یکپارچهســازی و
تحلیل آنها برطرف شود.
رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات تأکیــد کــرد :ایجــاد زیســت
بــوم و چرخــه کالن دادههــا بهدلیــل
هزینههــای بــاال یــا عــدم امــکان ورود
بخــش خصوصــی در برخــی حوزههــا
ممکــن اســت دچار مشــکل شــود و به
همین علــت آزمایشــگاه کالن دادهها
با هدف کمک به بخش خصوصی ،در
این پژوهشگاه تجهیز میشود.
وی با اشــاره بــه اینکه آزمایشــگاهی با
ویژگیهای آزمایشــگاه کالن دادههای
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در کشــور وجــود نــدارد،
افــزود :این آزمایشــگاه که در ســال 98
راهانــدازی میشــود ،در حــوزه کالن
دادههــا بــه تجاریســازی و صنعتــی
کردن این حوزه کمک میکند.

طــرح «رایازبان فارســی» با هــدف ارتقای زیرســاختهای
تقویــت خــط و زبــان فارســی و رونــق بــازار خدمــات بومی
اخـــــبار
در مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران آغاز شــد .بــه گزارش
«ایران» ،در این راســتا حمایت از بخش خصوصــی ،تدوین مدلهای حمایتی
متنوع ،تأمین زیرســاختهای هزینهبر توسعه خدمات و توجه به توانخواهان
بهعنوان کاربران ویژه ،در دستور کار این طرح قرار گرفته است.
در راستای طرح «رایازبان فارسی» مبتنی بر این اهداف و برای شناسایی فعاالن
زیســت بــوم ،ارزیابــی توانمندی شــرکتهای داخلــی و تعییــن نیازمندیهای
بخش خصوصی ،برای اولین بار «پیمایش تخصصی رایازبان فارسی در کشور»
نیز اجرا میشــود .این فعالیت با رصد دقیق بازار ،میتواند شــناخت بهتری از
شــرایط الزم برای توســعه کســب وکارهای مرتبط با بخش خصوصی و دولتی
فراهم کند.
مرکز تحقیقات مخابرات ،اطالعات اولیه بخشی از ذینفعان و بازیگران مختلف
در ســایت طراح رایازبان فارســی را به آدرس  pclp.itrc.ac.irدر دســترس قرار
داده تــا با تکمیل این اطالعات ،مشــارکت حداکثری فعاالن حــوزه خط و زبان
فارســی صورت گیرد .براین اســاس از تمامی فعاالن این حوزه دعوت شده تا با
مراجعه به وبسایت این طرح ،موارد اصالحی و تکمیلی خود را اعمال کرده تا
این برنامه عملیاتی جامعتر و دقیقتر اجرا شــود و در آینده شــاهد توسعه این
فناوری و کسب وکارهای مرتبط با آن در کشور باشیم.

نبود دانش کافی علت هک شدن
کاربرانشبکههایاجتماعی

منبعZDnet :

گــروه فناوری /بازداشــت «منــگ وانژو»
مدیــر مالــی هــوآوی در ونکــوور کانــادا
بــه اتهــام دور زدن تحریمهــای امریــکا
علیــه ایــران ،ابعاد گســترده تــری یافته
و حــاال دیگــر بــه نظــر میرســد امریــکا
بــرای تخریــب شــرکت چینــی هــوآوی
موفق شده اســت سایر شرکای تجاری و
اقتصادی را نیز با خود همراه کند چرا که
پس از کانــادا و چند کشــور دیگر ،دولت
ژاپــن نیــز اعالم کرده اســت قصــد دارد
همکاریهای مخابراتی و ارتباطی خود
را با شرکت چینی هوآوی قطع کند.
ëëدستگیریدخترمؤسسهوآوی
موضــوع دســتگیری«منگ وانژو» مدیر
مالــی هــوآوی از آن جهــت اهمیــت
بیشــتری دارد کــه وی دختــر مؤســس
شــرکت هــوآوی اســت و شــواهد نشــان
میدهــد کــه وی در آینــده ،جانشــین
پــدرش در ایــن کمپانــی فناورانه بزرگ
خواهــد بــود .ایــن کمپانــی واقــع در
«شــنزن» چین که امروز نقــش پررنگی
در بــازار تلفــن همــراه جهــان دارد و
عــاوه بــرآن در حــوزه تولیــد تبلــت و
رایانه و همچنین نرم افزارهای مختلف
و وســایلی بــرای ســاخت شــبکههای
مخابراتی ،طراحی شبکهها و ...نیز وارد
شــده ،مدت هاســت که هدف انتقادات
تند و تیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری
امریکا قرار گرفته است و در همین راستا
شاهد ســنگ اندازیهای زیادی از سوی
امریکاست.
هــوآوی دومیــن شــرکت تولیدکننــده
موبایــل و گوشــی هوشــمند در جهــان و
یکی از فعالترین اپراتورهای مخابراتی
بــه شــمار مــیرود کــه بــا کشــورهای
بســیاری به منظور برقراری شــبکه نسل
پنجــم اینترنــت ()5Gهمــکاری کــرده
اســت .گفته میشــود تعــداد کارمندان
کمپانی هــوآوی تا 80هزار نفر میرســد
کــه البته بخش عمــده آنهــا محققان و
پژوهشــگرانی هســتند کــه بــرای تحقق
آرزوهــای بلندپروازانــه هــوآوی تــاش
میکنند .این کمپانی اکنون به سودآوری
فوقالعادهای رســیده اســت تــا آنجا که

مؤســس آن بهعنــوان یکــی از 50فــرد
ثروتمند چینی محســوب میشــود .این
کمپانی بــزرگ فناوری تاکنون توانســته
اســت گــردش مالــی بســیار خوبــی را
بــرای چین به ارمغان بیــاورد و حتی در
صدر فهرســت پرفروشترین برندهای
تکنولوژی و گوشــیهای هوشــمند حتی
باالتــر از اپــل امریکا قرار گرفته اســت .با
توجه بــه این موارد مشــخص میشــود
که اگر هوآوی با مشــکالت جدی مواجه
شود و بازار فروش کشورهای مختلف را
از دســت بدهد ،ایــن موضوع به معنای
این اســت که میتواند ضربه مهلکی به
اقتصاد چین وارد کند.
اهمیــت ایــن موضــوع تــا آنجاســت که
حتــی بســیاری معتقدنــد از آنجــا کــه
سیاستهای خاص ترامپ باعث گرانی
محصوالت اپل بویژه آیفون در این کشور
شــده اســت و انتظــار مــیرود برندهای
چینــی و کــرهای در آینــدهای نــه چندان
دور ســهم عمــدهای از بازار را به دســت
بگیرنــد ،چنــدان دور از ذهن نیســت که
امریکا بخواهد این حریف و رقیب جدی
را به هر نحوی شــده اســت با بهانههای
گوناگون از میدان به در کند.
ëëیکجنگپرحاشیه
اما ماجرا از کجا آغاز شد؟همه مشکالت
هــوآوی از اوایــل ســالجاری میــادی
آغاز شــد .در ایــن زمان دونالــد ترامپ،
رئیــس جمهوری ایــاالت متحده امریکا
اعــام کــرد کــه گوشــیهای هوشــمند
ساخت شرکتهای چینی نظیر هوآوی
از شــهروندان و مقامــات امریکایــی
جاسوسی میکنند و اطالعات شخصی و
محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین
میدهــد تا علیــه ایاالت متحــده از آنها
اســتفاده کند .به نظر میرسد دلیل این
دشمنی امریکا با هوآوی ،هرچه که باشد
از دور زدن تحریمهای امریکا علیه ایران
و ســرقت اطالعــات توســط چینیهــا و
اتهام سرقت فناوری و مالکیت معنوی
گرفتــه تــا ترس از فتــح بازار توســط این
برنــد ،به هرحال تا حــدود زیادی امریکا
موفق شده است به هوآوی ضربه بزند.

پیــش از این ،زمانی که موضوع ســرقت
اطالعــات و جاسوســی چیــن از کاربران
امریکایی مطرح شد ،حساسیت امریکا
نســبت به کمپانی هوآوی بیشــتر شــد و
به همین دلیل این کمپانی میدانست
کــه بایــد منتظــر فشــارهای بیشــتری از
ســوی امریــکا باشــد .ایــن حساســیت تا
آنجا بــود که امریکا مانــع انعقاد برخی
قراردادهــای تجاری کمپانــی هوآوی در
این کشــور شــد از این مــوارد میتوان به
ممانعــت امریــکا از خرید یک شــرکت
ســاخت تجهیزات شــبکه در واشــنگتن
توســط هــوآوی و همچنیــن خریــد یک
ســرور 2میلیارد دالری درامریکا توســط
ایــن برند اشــاره کرد .جالب اینجاســت
که دســتگیری«منگ وانــژو» مدیر مالی
هــوآوی درســت زمانــی رخ داد کــه بــا
مذاکــره رهبــران امریــکا و چیــن ،یــک
آتشبس تجاری بین این دو کشور ایجاد
شــده بود و بســیاری منتظر بودنــد تا در
نتیجــه ایــن آشــتی ،اتفاقــات اقتصادی
مناسبی بویژه در حوزه فناوری در جهان
رقــم بخــورد .البته با اینکــه چین تالش
کــرده تا به بازار این اطمینان را بدهد که
قصد به چالش کشیدن امریکا را پس از
این دستگیری ندارد ولی به هرحال بازار
بورس نسبت به این موضوع بیتفاوت
نمانده است و شــاهد بروز مشکالتی در
این زمینه هستیم.
البته این نخستین جنگ امریکا با چین
و یک شــرکت چینــی در دوران ریاســت
جمهــوری ترامــپ نیســت و بایــد گفت
کــه جنگ تجــاری چیــن و امریــکا از 24
ســپتامبر و با وضع تعرفههای جدید بر
کاالهای چینی ارسال شده به امریکا آغاز
شــد که البته چین نیز ساکت ننشست و
اقداماتــی تالفی جویانه انجام داد .یکی
دیگر از کمپانیهای بزرگ فناوری چینی
که بــه دور زدن تحریمهای امریکا علیه
ایران و کره شمالی متهم شد ،کمپانی زد
تیای اســت که رقیب اصلــی هوآوی در
چین محسوب میشــود .در ابتدا عنوان
شــد فروش هرگونه قطعات به کمپانی
زد تیای ممنوع اســت کــه این موضوع

ارتقای زیرساختهای زبان فارسی
درفضایمجازی

معیــن تصریح کــرد :بزرگترین مزیت
تحلیلهــای کالن دادهای افزایــش
بهــرهوری در حوزههــای مختلــف،
ازجمله کشــاورزی ،انرژی و ســامت،
خــرده فروشــی ،مالــی ،کاربردهــای
بانکــی و حمــل و نقــل و ســنجش
اســت .معیــن ،طبقهبنــدی امنیتــی
کالن دادههــا را یکی دیگــر از اقدامات
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در ایــن حــوزه بیــان کــرد و
گفت :این موضوع در قالب یک پروژه
در حــال تعریــف بــوده که بــزودی به
تصویب رسیده و اجرایی خواهد شد.
وی در بخــش دیگــری از این گفت وگو
بــه پیمایش وضعیــت کالن دادهها در
ســال 96درباره وضعیت حــال حاضر
این حوزه در کشــور اشــاره کرد و افزود:
بــرای پیمایش وضعیــت کالن دادهها
از شــرکتها و فعاالن این حــوزه در دو
نمایشگاه الکامپ و تله کام و همچنین
از صاحبنظــران این حــوزه نظرخواهی
شد و این پیمایش در قالب رگوالتوری
کالن دادههــا بهصــورت مقایســهای
ادامــه پیدا کرد که وضعیــت ما در این
حوزه در حال حاضر را نشــان میدهد.
معین تصریح کرد :اطالعات پیمایش
کالن دادههــا و نیز دیگــر فعالیتهای
پژوهشــگاه در این خصوص در ســایت
طرح کالن دادههــا به آدرس bigdata.
 itrc.ac.irقابل دسترس است.
رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات
تأکیــد کــرد :اگــر در حــوزه کالن دادهها
ســرمایهگذاری و از آن حمایــت شــود
آینــده خوبی در انتظار ایــن حوزه بوده
و ارزشهــای زیــادی از آن میتــوان
استخراج کرد.

بر اساس گزارش رویترز ،دولت ژاپن این
تصمیم را در راستای حفاظت از حریم
خصوصــی کاربــران و شــهروندان ایــن
کشور و همچنین ارتقای امنیت سایبری
نهاد و سازمانهای مختلف ژاپنی اتخاذ
کرده است.
بدین ترتیب بر اساس اخبار منتشر شده
ژاپــن دیگــر نمیخواهــد به خریــداری،
تهیــه و نصــب تجهیــزات مخابراتــی و
شبکههای اینترنتی و ارتباطی از هوآوی
ادامــه دهــد تــا بدیــن ترتیــب خریــد،
تجارت و همکاری با این شــرکت چینی

را بهطــور کلــی ممنــوع کنــد .برخی هم
موضوع دســتگیری «منگ وانژو» مدیر
مالی هوآوی را با توقف زیرســاختهای
5Gهــوآوی در اتحادیــه اروپــا مرتبــط
میداننــد و معتقدنــد عــدهای بــه جــد
نمیخواهنــد هوآوی در حــوزه اینترنت
نســل پنجم شــبکه تلفن همراه پیشتاز
جهان باشــد که البته انگشت اتهام آنها
در ایــن زمینــه بــه ســوی امریــکا نشــانه
رفتــه و هر دردســری برای ایــن کمپانی
ایجــاد شــود بــه رهبــری امریــکا انجــام
میگیرد.

رئیس پلیس فتای تهران با اشــاره به آسیبهای شبکههای مجازی گفت :نبود
دانش کافی و مسلط نبودن به تنظیمات شبکههای اجتماعی موجب میشود
صفحههای کاربران هک شود.
تورج کاظمی افزود :صفحات شبکههای اجتماعی تنظیمات خاصی دارد برای
مثال رمز دو مرحلهای برای صفحه امنیتی اینستاگرام در دسترس کاربران است
و اگر رمز ورودشان را دو مرحلهای کنند مورد هک مجرمان قرار نمیگیرند.
کاظمــی کــه در یــک برنامــه رادیویــی ســخن میگفــت ،با اشــاره بــه صفحات
اینستاگرامی کاربران اینترنتی افزود :قبل از اینکه کاربران به اینگونه شبکههای
اجتماعی رجوع کنند ،ابتدا باید دانش خود را باال ببرند ،اشکال کار اکثر کاربران،
نداشــتن علم و دانش کافی از شــبکههای اجتماعی اســت؛ در حالــی که ایجاد
صفحات مجازی نیازمند یکسری اطالعات است.
وی با بیان اینکه بیشــترین آســیبی که به کاربران و شهروندان در این حوزه وارد
میشــود بهدلیل مســلط نبودن به شــبکههای اجتماعی اســت ،گفت :کاربران
تنظیمات امنیتی را برای ارتقای امنیت خود نمیدانند ،از اینرو هک میشوند
که در نهایت منجر به شکایت میشود .رئیس پلیس فتای تهران افزود :فضای
مجازی به قدری وســیع اســت که همه حوزههای آن نیازمند آموزش مقدماتی
اســت .از طرفی صدها یا هزاران صفحه بــرای باال بردن اطالعات در این زمینه
وجود دارد که کاربران میتوانند این اطالعات را بهدست بیاورند.
کاظمــی افزود :نفــوذ مجرمان به صفحات اجتماعی منجر به این میشــود که
فرد هککننده به همه مخاطبان آن فرد پیام داده و اقدام به کالهبرداری کند.
برای مثال هکر خود را بهعنوان فرد صاحب پیج معرفی میکند و به مخاطبان
شماره کارت میدهد و از این طریق کالهبرداری میکند.

