
هدیه ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت
 در »دوشنبه سوری« همراه اول

همراه اول این ماه هم در قالب طرح »دوشنبه سوری« 
به مش���ترکان خود تا ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان 

هدیه می دهد.
شرکت ارتباطات س��یار - همراه اول به منظور 
تکریم و افزای���ش رضایتمندی مش���ترکانش، آخرین 
دوش���نبه هر ماه با ارائه هدایایی در طرح »دوش���نبه 

سوری«، به استقبال آنها می رود.
همراه اولی ها می توانند جهت ش���رکت در این طرح 
فراگیر و منتفع ش���دن از مزایای بس���ته های اینترنت 
رایگان یک روزه در دوش���نبه پایان هر ماه با ش���ماره 
گیری #۶۴*۱۰۰* از پیشنهادهای »دوشنبه سوری« 
همراه اول، بهره مند ش���وند.در همین راستا پنجمین 
دوشنبه سوری اپراتور اول روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت 
ماه برگزار می شود؛ هدایای در نظر گرفته شده برای این 
دوشنبه سوری نیز بسته های دیتا ۱۰۰ مگابایت تا ۱۰۰ 
گیگابایت یک روزه )۵ صبح تا ۵ عصر( است که به تمامی 
مشترکان دائمی و اعتباری با شماره گیری کددستوری 
فوق الذکر، به صورت تصادفی تعل���ق می گیرد.تمامی 
مشترکان از ساعت ۲۰ روز یکش���نبه ۲۹ اردیبهشت 
تا ۲۳:۵۹ روز دوش���نبه ۳۰ اردیبهشت فرصت دارند با 
شماره گیری کددستوری مذکور بسته خود را فعال کنند.

مجلس هم وارد عمل شد
قیمت خودرو امالک از سایت های 

اینترنتی دوباره حذف شد
قیمت ه���ای خودرو و ام���اک که چن���د روزی با 
دستورالعمل جدید به برخی سایت های خرید و فروش 
بازگشته بودند بار دیگر با دستور دادستانی حذف شدند.

ف��ارس - در حالی ک���ه طبق تصمیم مش���ترک 
دادستانی، اتحادیه  کس���ب و کارهای اینترنتی، اتحادیه 
فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران اماک، 
دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت اماک و خودرو 
در آگهی س���ایت های خرید و فروش تدوین شده بود و 
برای چند روزی قیمت های منطبق بر این دستورالعمل 
به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند، دیروز بار دیگر 
قیمت های خودرو و اماک از سایت های خرید و فروش 
حذف ش���د. احمد کیهانی مدیر توسعه کسب وکار یک 
سایت خرید و فروش از حذف دوباره قیمت آگهی های 
اماک و خودرو از سایت های خرید و فروش با دستور 
دادستانی خبر داد و توضیح داد: اعام شده که فعا هیچ 
قیمتی نباش���د و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت 

احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعام نشده است.
براساس این گزارش پس از التهاب  قیمت خودرو و 
اماک در بازارهای مجازی که بخش زیادی از آن ناشی 
از فعالیت سوداگران و دالالن بود، دادستانی دستور حذف 
قیمت های اماک و خودرو از این بازار ها را صادر کرد. 
چندی بعد دادستانی دستورالعملی داد که براساس آن 
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی موظف شد با همکاری 
اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران 
اماک روشی را برای قیمت گذاری خودرو و ملک تدوین 
کند. در نهایت مقرر شد تا ۳ درصد بیشتر از قیمت پایه 
اتحادیه ها امکان درج قیمت وجود داشته باشد و چند 
روزی قیمت های جدید در برخی سایت ها نمایش داده 

شدند که البته این روند طوالنی نشد.
ایراداتی به هر دو روش قیمت گذاری اماک و خودرو 
وارد بود. فارس پیش تر در گزارش هایی با عنوان »چالش  
ضوابط جدید قیمت گذاری خودرو در بازار مجازی/ جای 
خالی خ���ودروی کارکرده در فهرس���ت قیمت« و »اما 
و اگرهای دس���تورالعمل جدید ثبت قیمت اماک در 
سایت های خریدوفروش« به این موضوعات پرداخته بود

در همین رابطه نایب رییس کمیسیون عمران مجلس 
گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت 
درج شده در سامانه سابا )سامانه اطاعات بازار مسکن( 
مرجع تعیین قیمت واقع���ی آگهی های خرید و فروش 
مس���کن وزارت راه و شهرس���ازی، منبع تعیین قیمت 

آگهی  های مسکن در سایت های اینترنتی باشد.
احسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، با بیان توافق صورت گرفته برای 
نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: 
متأسفانه در س���ال های اخیر سایت های اینترنتی بدون 
نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل 
خاء های نظارتی، دالالن بازار مسکن، فضای تاطمی را 
ایجاد کرده بودند. نماینده مردم سنندج و دیواندره در 
مجلس شورای اسامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام 
شده قرار است که قیمت آخرین معامات ثبت شده در 
سامانه »سابا« وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت 

آگهی ها در سایت های اینترنتی باشد.
وی ادامه داد: ب���ا توافق صورت گرفت���ه، مالکان و 
فروشندگان مس���کن باید طبق نرخ اعامی در سامانه 
اطاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعام کنند و تعیین 
قیمت باالتر از نرخ اعامی س���امانه سابا، موجب حذف 

آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.
علوی تصریح کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی 
باید زودت���ر از این ها اق���دام به س���اماندهی مکانیزم 
قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط 
کنونی این س���ایت ها از اثرگذاری باالیی در بازارهای 
اقتصادی برخوردار هستند. این نماینده مردم در مجلس 
دهم ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت 
مس���اکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و 
سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد 
ش���د و این قیمت ماک منطقه ای برای بازار مسکن 
است. وی گفت: نکته قابل توجه این است که سیستم 
اطاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به 
پایگاه اطاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این 
سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری 
خواهد کرد. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه 
داد: البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود 
که قیمت تعیین شده در س���امانه سابا به عنوان مرجع 
قیمت گذاری در س���ایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی 
به دست می آید، از این رو به نظر من در محاسبه قیمت 
باید نرخ زمین، عمر س���اختمان، منطقه و موضوعات 

مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد.

پلیس داده هایش را با مسیریاب های 
ایرانی به اشتراک می گذارد

رییس پلیس راهنمای���ی و رانندگی تهران از امضای 
تفاهم نامه می���ان پلیس راهنمای���ی و رانندگی و دو 

اپلیکیشن مسیریاب ایرانی خبر داد.
ایسنا - تفاهم نامه همکاری علمی-اطاع رسانی 
بین پلیس راهور تهران بزرگ و مسیریاب های داخلی در 

مرکز فرماندهی پلیس راهور تهران امضا شد.
این تفاهم نامه جهت تسهیل تردد رانندگان، مدیریت 
سفر، مدیریت زمان جهت انجام سفرهای درون شهری 
و برون ش���هری و همچنین به منظور اطاع رسانی به 
ش���هروندان و مس���افران پایتخت از اجرای طرح های 
مختلف ترافیکی و اقدامات ترافیکی در س���طح شهر، 
تفاهم نامه ای را با مس���یریاب های تولید داخلی کشور 

»بلد« و »نشان« امضا شده است.
محمدرضا مهماندار رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران پس از امض���ای این تفاهم نام���ه در باره مفاد 
آن گفت: به منظور اس���تفاده از ظرفیت های داخلی به 
خصوص در حوزه IT بنا گذاشته ایم از مسیر یاب های 
داخلی که جوانان وطن با همت بلندشان تولید کردند 

استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه مسیریاب های داخلی کم و کاستی 
نسبت به مس���یریابی های خارجی ندارند گفت: جوانان 
ما توانسته اند این مسیریاب ها را مناسب سازی و بومی 
کنند بنابراین حمایت از آنها نیز یکی از وظایف ماست.

رییس پلیس راه���ور تهران با بیان ترافیک ش���هر 
تهران گفت: شهر تهران روزانه ۲۰ میلیون تردد اتفاق 
می افتد، طبیعی اس���ت که برای کنترل این حجم از 
 ITS و IT ترافیک نیازمندیم ت���ا از توانایی های حوزه

استفاده کنیم.
وی افزود: اس���تفاده از این اپلیکش���ن های داخلی 
می تواند موجب کاهش زمان س���فر شود و ترافیک را 
نیز هدایت می کند. به ش���هروندان توصیه می کنیم تا 
از مس���یریاب های داخلی اس���تفاده کنند چرا که این 
اپلیکیشن ها عاوه بر اینکه زمان سفر را کاهش خواهد 

داد ویژگی های دیگری نیز دارد.
مهماندار با بیان اینکه امروز بع���د از مطالعات زیاد 
تصمیم گرفتیم همکاری دو طرف را با دو اپلیکیش���ن 
داخلی آغاز کنیم گفت: یک���ی از اهداف ما حمایت از 
تولید داخلی است و هدف دیگر ما نیز تبادل اطاعات 
بین پلیس راهنمایی و رانندگی و این مسیریاب ها است.

وی با بیان ممنوعیت و محدودیت های تردد و بستن 
خیابان هایی که روزانه در س���طح شهر ایجاد می شود 
گفت: تمام این مسایل باعث ایجاد اختال می شود اما هر 
چقدر که ارتباط بین پلیس راهنمایی و رانندگی در این 
دو اپلیکیشن افزایش یابد می توانید اطاعات تغییرات 
ایجاد شده در مسیرها را در کوتاه ترین زمان به مردم 
اطاع داد که این موضوع می تواند یک برتری نسبت به 

مسیریاب های خارجی باشد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با بیان اینکه 
ارتباط آناین پلیس با اپلیکیش���ن های مسیریاب یک 
مزیت است گفت: با افزایش ارتباط میان پلیس راهنمایی 
و رانندگی و مسیریاب ها دقت به شدت افزایش خواهد 
یافت و اطاعات به روز رسانی سریع تری خواهند داشت.
وی با بیان هدف دیگر امض���ای این تفاهم نامه میان 
پلیس و این دو اپلیکیش���ن گفت: یکی از اهدف دیگر 
اس���تفاده از اطاعات برای رفع نقاط گلوگاهی نقاط 
حادثه خیز و مش���کات ترافیکی در سطح شهر است 

همچنین می تواند باعث کاهش ترافیک نیز بشود.
مهماندار افزود: هدف بعدی نی���ز پیش بینی پذیری 
ترافیک اس���ت تا بر اساس مدل های س���فر در داخل 
شهر و مکان های خاص پیش بینی ها را به شهروندان 

ارایه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه همکاری بی���ن پلیس ناجا و 
اینبار اپلیکیشن گامی برای کاهش ترافیک است گفت: 
آمادگی داریم که اگر شرکت های دیگر نیز توانایی های 
الزم را داشته باشند با آنها همکاری کنیم به طور قطع 
تجربه استفاده از این برنامه ها نش���ان خواهد داد که 
ترافیک با رفع مش���کات ترافیکی کاهش پیدا خواهد 

کرد.
رییس پلیس راهور تهران با بیان اینکه کش���ور های 
هوشمند کش���ورهایی هس���تند که ابزارهای خود را 
بومی می کنند گفت: امروزه چین و روس���یه به سراغ 
نقطه یابی ه���ای ماهواره ای گام برداش���تند که به نظر 

می رسد در ایران نیز این توانمندی وجود دارد.
وی ادامه داد: ما باید ابزارهای در دسترس و مختص 
خودمان داش���ته باش���یم که امید داریم با این شتاب 

بتوانیم پیشرفت مناسبی داشته باشیم.

سامانه حقوق مقامات 
با مشکالتی روبرو است

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: ظاهراً مشکاتی 
در سامانه شفافیت حقوق مقامات و مدیران وجود دارد 
که از معاون پارلمانی رئیس جمهور هم خواسته ایم این 

موضوع را پیگیری کند.
مهر - حس���ینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اس���امی طی تذکری شفاهی 
خطاب به الریجانی، گفت: روز دوش���نبه هفته گذشته 
شما به رحیمی عضو هیات رییسه مجلس دستور دادید 
که بحث مربوط به سامانه شفاف سازی حقوق مقامات 
و مدیران را بررسی کند و ببیند که آیا راه اندازی شده 

است یا خیر.
وی افزود: البته ما معتقدیم که این سامانه راه اندازی 
نشده اس���ت چرا که مردم نمی توانند به میزان حقوق 
و دریافتی مقامات و مدیران دسترسی پیدا کنند و ما 

می خواهیم بدانیم پیگیری های رحیمی به کجا رسید.
علی الریجانی در پاس���خ به این تذک���ر، گفت: این 
موضوع پیگیری شد اما اشکاالتی وجود دارد که امیری 
معاون پارلمانی رییس جمهور هم در جریان قرار گرفته 
است تا پیگیری هایی را برای حل این مشکات انجام 
دهد. وی در واکنش به سوال حاجی دلیگانی مبنی بر 
اینکه پس این کار انجام نشده است، گفت: بله؛ ظاهراً 
مشکاتی در این زمینه وجود داشته است و ایراد شما 

وارد است.
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دریچه پنجره

در روز جهانی ارتباطات صورت گرفت

داده های دولتی آزاد شد، دژفا در اختیار کسب و کارها قرار گرفت

شاتل موبایل از اعطای ۱۳۰۰ مگابایت اینترنت همراه شاتل موبایل پاس و ۱۰۰ دقیقه مکالمه شاتل موبایلی به مشترکان قدیمی و جدید سیم کارت های خود، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی ارتباطات مخابراتی 
و جامعه اطاعات خبر داد. این طرح در روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه به مدت ۲۴ ساعت برای مشترکان شاتل موبایل فعال شده و آن ها می توانند از بسته  هدیه »شاتل موبایل پاس« در صدها شهر کشور استفاده 

کنند. همچنین ۱۰۰ دقیقه مکالمه شاتل موبایلی به حساب سیم کارت مشترکان این اپراتور  اضافه خواهد شد.

هدیه شاتل موبایل به مناسبت روز 
جهانی ارتباطات

هم زمان با روز جهانی ارتباطات از چهار طرح ارتباطی 
با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 

رونمایی شد.
فناوران - این چهار طرح ش���امل طرح دژفا )سپر 
امنیتی شبکه ملی اطاعات(، طرح سروا، اتصال بیش از 
7۲۰۰ روس���تا به پهن باند شبکه ملی اطاعات و طرح 
توسعه زیرساخت های مخابراتی با استفاده از تجهیزات 

بومی می شود.
طرح دژفا )سپر امنیتی شبکه ملی اطاعات( طرحی 
اس���ت که همراه با توس���عه فناوری از حریم شخصی 
افراد محافظت می کند و ه���دف آن مقابله با حمات 
سایبری، حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، جلوگیری از 

کاهبرداری، نشت اطاعات و شناسایی بدافزارهاست.
البته این طرح اکنون دربرگیرنده ۱۰ زیر پروژه است 

که شامل این موارد است:
سامانه تله افزار: شناسایی و جمع آوری بدافزارها. سامانه 

بومی کاوشگر: پویش فایل های مشکوک با ضد بدافزار.
سامانه بومی سمات: مقابله با از کاراندازی توزیع شده 

.DDOS برای تشخیص و کاهش اثر حمات
س���امانه بومی بینا: جمع آوری متمرک���ز بات ها و 

آسیب پذیری ها در فضای IP کشور.
 SSL سامانه بومی چکاپ: س���نجش امنیت گواهی

سرور DNS و مودم اینترنت.
سامانه بومی س���ایمان: آموزش و شبیه سازی تست 

نفوذ سامانه وب.
سامانه بومی دانا: پویش اطاعات کل فضای IP کشور.
س���امانه بومی سینا: ارایه س���رویس ارزیابی امنیتی 

خودکار بر بستر وب.
سامانه بومی سدید: تش���خیص نفوذ در شبکه های 

صنعتی مبتنی بر زیمنس.
س���امانه چتر امن: ارایه س���رویسDNSبا حذف 

رکوردهای شبکه های بات.
طرح سروا، طرح دیگری است که شامل مرکز تبادل 
اطاعات دولت با بخش خصوصی با هدف به اش���تراک 
گذاشتن اطاعات دولتی برای اس���تارتاپ ها محسوب 
می شود. در این طرح کسب و کارها می توانند از داده های 
دولتی اس���تفاده کنند. این طرح بر پایه استانداردهایی 
برای حفظ حریم شخصی است. سروا شبکه ملی اطاعات 
را از نظر زیرساختی رشد می دهد و امکان رونق را برای 
کس���ب و کارهای ایرانی فراهم می کند. برای این پروژه 

۲۶میلیارد ریال هزینه شده است.
اتصال بیش از 7۲۰۰ روستا به پهن باند شبکه ملی 
اطاعات از دیگر طرح های رونمایی شده در این مراسم 
بود که هدف از اجرای آن تامین زیرساخت های مورد نیاز 
برای توسعه و دسترسی بدون تبعیض آحاد مردم و تحقق 

اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات است.
همچنین طرح توسعه زیرس���اخت های مخابراتی با 
استفاده از تجهیزات کاما بومی در ۴ استان کشور توسط 
شرکت مخابرات ایران، با سرمایه گذاری ۳۱۶ میلیارد 
تومانی و با استفاده از تجهیزات تولید داخل، افتتاح شد.

 خودکفایی 70 درصدی در توسعه تجهیزات 
پهن باند ثابت

محمد جواد آذری وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
در مراسم روز جهانی ارتباطات گفت: بر اساس برنامه دو 
نیم سال گذشته وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای 
مخابراتی و شرکت های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، 
تواسته ایم به خودکفایی 7۰ درصدی در توسعه تجهیزات 

مورد نیاز برای پهن باند ثابت در کشور برسیم.
 وی با بیان اینکه ش���رکت های تولیدکننده خدمات 
مخابراتی به توانمندی قابل توجهی رسیده اند گفت: با 
وجود افت شاخص های اقتصادی در سایر بخش ها، این 
شرکت ها با رشد روبرو هستند و دستاوردشان هم امروز 
منجر به آن شده که در ۴ اس���تان کشور، زیر ساخت 
ارتباطی و زیر ساخت پهن باند ارتباطی که تامین کننده 
نیاز الیه دسترسی است را با تجهیزات تولید خودشان 
پوشش داده اند و شرکت مخابرات هم تجهیزات خارجی 
را در این مناطق از دسترس خارج کرده و از تجهیزات 
ایرانی استفاده کرده است. این عدد در پهن باند موبایل 
به ۳۰ درصد رسیده است. یعنی ما امروز می توانیم ۳۰ 
درصد تجهیزات مورد نیاز برای پهن باند موبایل را در 

داخل کشور تولید کنیم.
  داده های دولتی ملی شدند

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه امروز دو اتفاق مهم در 
راستای آنچه به عنوان اقتصاد دیجیتال از آن نام می بریم 
و خدمات دیجیتال پایه آن محسوب می شود افتاده است 
گفت: آزاد س���ازی داده های دولتی یکی از آن اتفاقات 
است. داده های دولتی امروز ملی شدند. اگر امروز را روز 
ملی شدن داده های کشور بنامیم حرف بی راهی نیست.

وی افزود:  صنعت فضایی کشور سالیان سال اطاعاتی 
را در مراکز داده های خود نگهداری می کرد بدون آنکه از 
این داده ها استفاده ای شود. امروز این داده ها را به صورت 

آزاد در اختیار همه استارتاپ ها قرار قرار داده ایم.
آذری گفت: سال گذشته ۱۰۰ استارتاپ در این حوزه 

شکل گرفته است و توانسته اند برای خود بازار ایجاد کنند 
و با اپلیکیشن های که تولید کرده اند به کشاورزان مشاوره 
بدهند و برای خودشان درآمد ایجاد کنند. این داده ها 
متعلق به دولت نیست متعلق به همه مردم ایران است و 

هم می توانند از آن آزادانه استفاده کنند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت بایستی به کسب و 
کارهای نوپا خدمات ارایه دهد گفت: وقتی یک کسب 
و کار نوپا س���ایتی را راه انداخته از طریق آن سایرین 
تبلیغات خود را ارایه کنند ممکن است یک عده سودجو 
در این فضا با قیمت ها بازی کنند و امنیت روانی جامعه 
را بر هم بزنند. این کسب و کار چگونه باید جلوگیری 

کند؟
 تصدیق هویت کاربران با اس��تفاده از پروژه 

»سروا« 
آذری جهرمی افزود: در پروژه »سروا« خدمات دولت 
به این کسب و کارها تس���هیل می شود و این شرکت ها 
می توانن���د کاربرانی که به آنها مراجع���ه می کنند را با 
استفاده از داده های موجود در بانک اطاعاتی اپراتورها 

تصدیق هویت کنند.
آذری جهرمی ادامه داد: البته ما در خصوص بحث رونق 
خدمات دیجیتال برنامه های مفصلی داریم همانطور که 
برای رونق تولید با سندیکا مذاکره کردیم در حوزه اقتصاد 
دیجیتال هم با سازمان »نصر« )نظام صنفی رایانه ای( 
جلسات متعددی داشتیم. آنها یک برنامه مدونی تحت 
عنوان »بیستون« اس���تخراج کرده اند و ما هم در اواخر 
خرداد ۳ بسته حمایتی دولت در این حوزه  را رونمایی 

خواهیم کرد.
وی افزود: نخستین بس���ته بحث طرح های ۱۳گانه 
اشتغال خواهد بود که بس���یار مهم است. دومین بسته، 
بسته نوآفرین اس���ت که امیدوارم در دولت به تصویب 
برسد و سومین بسته هم بس���ته ای برای توانمندسازی 
کسب و کارها به صورت منطقه ای در استان ها است. این 
برنامه ها هدف گذاری ما در جهت حرکت در مسیر »رونق 

تولید و توسعه خدمات دیجیتال« است.
 ایجاد زنجیره حفاطتی با »دژفا«

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پروژه سومی که رونمایی 
شد، بخش مهمی از آن برای رونق تولید و توسعه خدمات 
دیجیتال است گفت: زمانی که خدمات دیجیتال توسعه 
پیدا می کنند مخاطرات امنیت���ی آن نیز افزایش پیدا 
می کند، بنابراین اختال در سامانه های خدمات دیجیتال 

می تواند مردم را دچار مشکات جدی کند.
آذری جهرمی افزود: امروز اگ���ر خدمات بانکداری 
الکترونیکی روی گوشی های تلفن همراه از کار بیفتد، 
خدمات حمل و نقل ارایه نشود یا هر یک از بخش های 
دیگر خدمات دیجیتال دچار اختال ش���ود، جدا از این 
که کسب و کاری را دچار مش���کل می کند آسیب های 

اقتصادی کان برای کشور ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه ما ب���ه عنوان حاکمیت موظف 
هستیم که امنیت اقتصاد دیجیتال را تامین کنیم گفت: 
این مساله در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطاعات 
مورد تاکید قرار گرفته است. ما این زنجیره ای حفاظتی 
ایجاد کرده ایم و اسمش را گذاش���ته ایم »دژفا« یا دژ 

فناوری اطاعات.
وزیر ارتباطات افزود: امروز ۱۰ پ���روژه زیرمجموعه 
»دژفا« مورد بهره برداری قرار می گیرد که ۲۰ میلیارد 
تومان هزینه پژوهشی برای آن صرف شده است و نزدیک 
به ۳۰ میلیارد تومان هم هزینه عملیاتی دارد که بر این 
اساس گام بلندی برای تامین امنیت زیرساخت های شبکه 
ملی اطاعات به منظور احقاق حق���وق مردم و تامین 
امنیت در شبکه ملی اطاعات که موضوع بسیار مهمی 

است برداشته خواهد شد.
آذری جهرمی تصریح کرد: »دژفا« 7 پروژه جاری دیگر 
هم دارد و هنوز به اتمام نرسیده است که درباره آنها در 
طول سال اطاع رسانی خواهد شد. در این رابطه این 
خبر را بدهم که میزان شناس���ایی و توان دفاعی ما در 
برابر حمات سایبری به زیر ساخت ها و کسب و کارهای 
ما بیش از ۳۰ برابر افزایش پیدا کرده اس���ت. البته این 
مفهومش این نیست که ما در برابر همه حمات ایزوله 
هستیم. ما این پرژه را با جدیت به عنوان تکلیف قانونی 
پیش می بریم و آن را تقدیم می کنیم به استارتاپ های 

کشور برای اینکه بتوانند فضای امن تری داشته باشند.
  7200 روس��تا به خدمات پهن باند موبایل 

تجهیز شده اند
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخش دیگرتوسعه ارتباطات 
روستایی است، گفت: چیزی که در برنامه ششم توسعه 
مورد تاکید قرار گرفته این است که دولت مکلف شده 
است ۹۰ درصد روس���تاهای باالی ۲۰ خانوار را به این 
خدمات مجهز کند و زیر ساخت های الزم برای ۴ خدمت 
اصلی در روس���تاها را فراهم کند. نگاه حاکمیت به این 

مضوع نگاه عدالت اجتماعی و رفع تبعیض است.
وی با بیان اینکه بر همین اس���اس 7۲۰۰ روستا به 
خدمات پهن باند موبایل با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی 
دولت تجهیز ش���ده اند گفت: بر اساس آماری که مدیر 

شبکه ملی اطاعات ارایه کرد، بر اثر توسعه پهن باند در 
روستاها، فاصله ۵ برابری مصرف داده شهرها در مقایسه 
با مناطق روستایی به زیر ۲ و نیم برابر رسیده اند و این 
یعنی توانسته ایم ش���کاف دیجیتال را نصف کنیم. این 
۴ دس���تاوردی بود که امروز مورد تاکید قرار گرفت و 

راهبردی به سمت آینده است.
 مسوولیت ما در شبکه ملی زیر ساخت است 

نه محتوا و خدمات
آذری جهرمی افزود: توس���عه زیرساخت های فضای 
مجازی وظیفه ما است. ش���بکه ملی اطاعات سه الیه 
خدمات، محتوا و زیرساخت دارد. مطابق با تقسیم بندی 
مسوولیت ها، بخش زیر ساخت با وزارت ارتباطات است. 
زیرس���اخت یک س���ند تبیین الزامات دارد و تک تک 
وظایف حوزه ارتباطات در آن مشخص است. شبکه ملی 
اطاعات در الیه زیر ساخت دیگر یک کلید واژه فضایی 
نیست؛ قابل ارزیابی است که چه میزان از اهدافش پیش 
رفته است و ما در گزارشی که ارایه کردیم در الیه زیر 
ساخت مطابق با س���ند در ۱8 ماه گذشته 8۰ درصد 

رشد داشته ایم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر امروز در فضای دیجیتال 
کش���ور خدمات پرداخت الکترونیکی شکل می گیرد، 
مس���وولیت این خدمات با وزارت ارتباطات نیست. اگر 
سامت الکترونیکی ش���کل می گیرد وزارت ارتباطات 
مسوول سامت کشور محسوب نمی شود. همانطور که 
اگر جرم در فضای مجازی رخ می دهد مس���وول تامین 
امنیت وزارت ارتباطات نیست. مسوول امنیت، بهداشت 
و نظام بانکی کشور و مس���وول حوزه رسانه ای کشور 

مشخص است.
وی گفت: کسانی که متولی تولید محتوا در موضوع 
شبکه ملی اطاعات هستند باید تاششان را بیشتر کنند. 
مطالبه مراجع و علما ارزش���مند است. فرهنگ دیرینه 
کشورمان ارزان به دست نیامده است که ارزان از دست 
بدهیم. نمی توانیم در برابر تهاجمات بی تفاوتی باشیم. در 
مقابل هم نمی توانیم مردم را از تکنولوژی محروم کنیم.

آذری جهرمی ادامه داد: همانطور که تکنولوژی توسعه 
پیدا می کند سایر بخش ها هم باید شتاب بیشتری داشته 
باش���ند. خدای نکرده اینگونه نباشد کسانی که مسوول 
توسعه زیرساخت هستند بدوند و بابت دویدن و توسعه 
دادن مورد حمله قرار گیرند و کسانی که مسوول تولید 
محتوا و خدمات هستند به عنوان عامل عقب افتادگی 
خود، به توسعه دهنده زیرساخت حمله کنند. این اتفاقی 
است که امروز در کشور رخ می دهد. باید درک کنیم که 

مسوولیت هر بخشی با چه کسی است.   
وزیر ارتباطات تصریح کرد: ما به صورت آتش به اختیار 
وارد بحث کودکان در چارچوب »جشنواره کودکآناین« 
ش���دیم. اما چند مرجع فرهنگی معترض شدند که چرا 
وزارت ارتباطات وارد حوزه محتوا شده است. خب بسیار 
عالی ما وارد حوزه محتوا نمی شویم، شما در این رابطه 
چه کرده اید؟ به مردم از دستاوردهای خودتان در فضای 
مجازی بگویید. دستاوردهای ما توسعه زیر ساخت است 
و آن را می گوییم. در این حوزه، استقال شبکه را ایجاد 
کردیم. ۱۴۲ آزمایش برای راستی آزمایی استقال شبکه 
ملی اطاعات انجام شد تا ببینیم در صورت قطع اینترنت، 
شبکه ما کار آمد اس���ت یا خیر؟ که هر ۱۴۲ آزمایش 
موفقیت آمیز بود. ما توانسته ایم یک شبکه امن و ارزان 

با کیفیت فراهم کنیم.
مقصر اختالل اینترنت در فروردین زیرساخت 

است
جهرمی در مورد اختاالت شبکه اینترنت ثابت طی 
یک ماه گذش���ته گفت: اختالی در این زمینه گزارش 
نشده است و این موضوع که کشور در تأمین پهنای باند 
به مشکل خورده و یا به دلیل تحریم ها، لینک های ارزان 

قیمت خریداری می کند، درست نیست.
وی افزود: حدود یک ماه و نیم پیش در فرآیند عقد 
قراردادهای بین المللی زمانی میان عقدقرارداد جدید و 
پایان قرارداد قبلی فاصله افتاد که حدود دو هفته زمان 
برد و طی این فاصله پرووایدر بین المللی ارایه خدمات 
را به زیرساخت قطع کرد. این موضوع سبب شد ۲۰۰ 
گیگ از ظرفیت اینترنت زیرساخت از بین برود. ما در 
این زمینه از رگوالتوری خواسته ایم گزارش مبسوطی به 
ما ارایه دهد و با شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برخورد 
خواهیم کرد چرا که همواره باید یک و نیم برابر ظرفیت 
موجود را پشتیبانی کند و در این زمینه باید مدیریت به 
خرج می داد. اما این موضوع که به دلیل تحریم ها، کشور 
در تأمین پهنای باند با مشکل مواجه شده به هیچ عنوان 
درست نیست و هم اکنون نیز این قرارداد روال عادی 

خود را طی می کند.
وزیر ارتباطات همچنی���ن از صدور پروانه جدید برای 
اپراتور شبکه ارتباطات ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات 
خبر داد و گفت: این پروانه با هدف توس���عه سرویس 
VDSL ارایه شده است چرا که عمر ADSL به پایان 
رس���یده و ما نمی توانیم توس���عه را متوقف کنیم تا 

شرکت های FCP در این حوزه سرمایه گذاری کنند.

 راه اندازی شبکه ملی اطالعات برای استقرار 
جامعه اسالمی

سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی در 
این مراسم با بیان این که یکی از فعالیت هایی که برای 
استقرار جامعه اسامی انجام شده است راه اندازی شبکه 
ملی اطاعات بود گفت: کارکرد ش���بکه ملی اطاعات 
تامین استقال و حفاظت از داده های جمهوری اسامی و 

تسهیل زندگی مردم است.
وی در خصوص ش���عار “پر کردن فاصله استاندارد 
سازی”  اتحادیه جهانی مخابرات برای سال ۲۰۱۹ گفت: 
استاندارد س���ازی به معنای ایجاد قالب های مشخص و 

دایمی برای همیشه است.
وی افزود: قالب های متنوع با رویکردهای ش���خصی، 
سازمانی و استفاده از فرصت ها خاف امر استاندارد سازی 
اس���ت در صورتی که استانداردس���ازی از یک رویکرد 

یکپارچه برخوردار است.
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی با بیان این که در 
سه دهه اخیر ظهور دانش یکپارچه روندهای علمی جهان 
را تغییر داده اس���ت، گفت: برای برقراری ارتباطات دو 
گذاره وجود دارد، ارتباط گر و ارتباط گیر.  اگر ارتباط 
گیر،  ارتباط گر را به رسمیت نشناسد هیچ تعاملی به 

وجود نمی آید.
عاملی با تاکید بر اینکه دان���ش یکپارچه علت های 
مرتبط با پدیده را مورد توجه قرار دهد، گفت: در علوم 
رشته ای به پدیده ها بر مبنای علم فیزیک، علوم سیاسی 
و ارتباطات نگاه می شد ولی این دانش یکپارچه بود که 

پایه فرا رشته ای علوم را برقرار کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه با گذشت 
زمان ضرورت دانش یکپارچه بیش���تر احساس شد زیرا 

عوامل تاثیر گذار بر پدیده ها بیشتر شد.
وی با بیان اینکه اتفاق دیگ���ری که در حوزه دانش، 
جهان را تحت تاثیر قرار داد ظهور دانش “شبیه سازی 
هستی” اس���ت،  افزود: علوم تجربی ابطال پذیر است و 
حرکت به سمت شبیه سازی هستی به همین دلیل بود 

تا  از علم بیشتر به سمت ژنتیک هستی نزدیک شود.
عاملی با بیان این که امروز دانش در قطعات بایو به 
معنی هستی شناسی و نانوبه معنی هستی در مقیاس 
کوچک عرضه شده است، گفت: امروز اینترنت همه چیز 
در مقیاس نانو در حال گسترش است و مرتبط کردن 

جهان اول با دوم در حال توسعه است.
وی با بیان این که امروز ما در فضای خیلی متفاوتی 
با جهان در ارتباط هستیم و اگر آن را درک نکنیم فقط 
مشکل را پیچیده تر می کنیم، افزود: ما باید با عقانیت 
کاربری به پدیده های جدید ن���گاه کنیم که متفاوت از 

عقانیت الهی است.
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی با بیان اینکه به قول 
مقام معظم رهبری باید پدیده های جدید را به خدمت 
اسام در بیاوریم گفت: باید از ظرفیت این پدیده ها برای 

استقرار جامعه اسامی استفاده کنیم.
وی با بیان  اینکه یکی از فعالیت هایی که برای تحکیم 
جامعه اسامی انجام شده اس���ت راه اندازی شبکه ملی 
اطاعات بود، تصریح کرد: کارکرد شبکه ملی اطاعات 
تامین استقال و حفاظت از داده های جمهوری اسامی 

و تسهیل زندگی مردم است.
وی گفت: ش���بکه ملی اطاعات تاکنون 8۰ درصد 
پیشرفت داشته است و دولت بیش از ۱۲ هزار میلیارد 
تومان و بخش خصوصی  7 هزار میلیارد تومان در این 
پروژه سرمایه گذاری کرده اند و هدف دولت برای کوچک 
کردن نقش خود و فعال کردن بخش خصوصی در این 

پروژه محقق شد.
دبیر ش���ورای عالی انقاب فرهنگی با بیان اینکه اگر 
به این شبکه به صورت دانش یکپارچه نگاه کنیم وزارت 
ارتباطات به وظیفه خود که تامین زیرساخت ها بوده عمل 
کرده است، گفت: هنوز رنجیره کامل نشده زیرا تامین 
محتوی و خدمات محقق نشده و این حلقه مفقوده این 

زنجیره است.
وی ادامه داد: دولت الکترونیک���ی دولت فیزیکی را 
کوچک می کند و دولت به س���مت هوش���مند تر شدن 

می رود.
عاملی با بی���ان اینکه در آینده نزدی���ک اینترنت به 
دو بخش تقسیم می ش���ود و حاکم اینترنت تنها امریکا 
نخواهد بود و چین نیز با داشتن جمعیت زیاد بر اینترنت 
حکمرانی می کند، گفت: اگر در آینده امکان داشتن دو 
حاکمیت بر اینترنت وجود دارد، پس امکان ایجاد اینترنت 

سوم وجود خواهد داشت!
وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که قدرت 
سایبری ایران باید در تراز قدرت جهانی باشد یا در کنار 

آن و باید در این زمینه به اینترنت سه هم فکر کنیم.
عاملی با بیان اینکه فضای مجازی به مرور جغرافیای 
فیزیکی را دریافت می کند، گفت: ب���رای آینده باید با 
مدیریت ایرانی از داده های ایرانی حفاظت کنیم وشبکه 
ملی اطاعات و متخصصان ایرانی این ظرفیت را ایجاد 

کرده اند.
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