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نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
1000 تومان

پرداخت اپراتوری؛ نیاز ضروری توسعه کسب  وکارهای دیجیتال
»خدمات ارزش افزوده« عنوانی است 
که اخیرا در رسانه ها از آن زیاد شنیده ایم 
و ش���اهد موضع  گیری  های مختلفی در 
موافقت یا مخالفت آن بوده ایم، در حالی 
که هنوز تصور درستی از آن در جامعه 
وجود ندارد. تصویر غالبی که از »خدمات 
ارزش افزوده« در رس���انه ها ارائه شده، 
باعث شده تا بسیاری از مردم تصور کنند 
که اپراتورها با همکاری جماعتی خاص، 
راهی برای جبران هزینه  های سنگین 

خود یافته اند. طوری از این خدمات گفته 
می شود که گویی یک مزاحم همیشگی 
به تلفن همراه آنها اضافه شده؛ این در 
حالی است که افرادی از همین مردم از 
خدمات مورد نیاز خ���ود بهره می برند، 
بعضی از امور روزمره زندگی و تفریح آنها 
با استفاده از همین خدمات راحت تر و 
ساده تر شده و حتی میزان رضایت شان 
نسبت به این موضوع در سال های اخیر 

افزایش یافته است.

هم زمان با روز جهانی ارتباطات از چهار طرح ارتباطی با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی شد.
 این چهار طرح شامل طرح دژفا )سپر امنیتی شبکه ملی اطالعات(، طرح سروا، اتصال بیش از 7200 روستا به پهن باند شبکه ملی 

اطالعات و طرح توسعه زیرساخت های مخابراتی با استفاده از تجهیزات بومی می شود.
طرح دژفا )سپر امنیتی شبکه ملی اطالعات( طرحی است که همراه با توسعه فناوری از حریم شخصی افراد محافظت می کند و هدف 
آن مقابله با حمالت سایبری، حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، جلوگیری از کالهبرداری، نشت اطالعات و شناسایی بدافزارهاست.

البته این طرح اکنون دربرگیرنده 10 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.

.DDOS سامانه بومی سمات: مقابله با از کاراندازی توزیع شده برای تشخیص و کاهش اثر حمالت
سامانه بومی بینا: جمع آوری متمرکز بات ها و آسیب پذیری ها در فضای IP کشور.
سامانه بومی چکاپ: سنجش امنیت گواهی SSL سرور DNS و مودم اینترنت.

سامانه بومی سایمان: آموزش و شبیه سازی تست نفوذ سامانه وب.
سامانه بومی دانا: پویش اطالعات کل فضای IP کشور.

سامانه بومی سینا: ارایه سرویس ارزیابی امنیتی خودکار بر بستر وب.
سامانه بومی سدید: تشخیص نفوذ در شبکه های صنعتی مبتنی بر زیمنس.
سامانه چتر امن: ارایه سرویسDNSبا حذف رکوردهای شبکه های بات.

طرح سروا، طرح دیگری است که ش���امل مرکز تبادل اطالعات دولت با بخش خصوصی با هدف به اشتراک گذاشتن اطالعات 
دولتی برای استارتاپ ها محسوب می شود. در این طرح کسب و کارها می توانند از داده های دولتی استفاده کنند. این طرح بر پایه 
استانداردهایی برای حفظ حریم شخصی است. سروا شبکه ملی اطالعات را از نظر زیرساختی رشد می دهد و امکان رونق را برای کسب 

و کارهای ایرانی فراهم می کند. برای این پروژه 2۶میلیارد ریال هزینه شده است.
اتصال بیش از 7200 روستا به پهن باند شبکه ملی اطالعات 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 زیرساخت های مخابراتی با استفاده از تجهیزات کامال بومی در 4 استان کشور توسط شرکت مخابرات ایران، با 

سرمایه گذاری ۳1۶ میلیارد تومانی و با استفاده از تجهیزات تولید داخل، افتتاح شد.

در روز جهانی ارتباطات صورت گرفت

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

ای چارده ساله
 قرة العین 

روزنامه فناوران چهارده ساله شد. انگار همین 
دیروز بود. خبر کوتاه بود و خوش! فناوری اطالعات 
صاحب روزنامه ش���د. خیلی از بخش های بزرگ 
تر اقتصادی در کشور هنوز رسانه روزانه پر تیراژ 
نداشتند و ما داشتیم. فناوران به سرعت رشد کرد. 
در روزگاری که ارتباط مان تنها از طریق اینترنتی 
کند و عذاب آور بود و شبکه های اجتماعی وجود 
نداشت، دل مان خوشی بود به روزنامه ای که صبح ها 
روی میزمان بود با بوی دلنش���ین مرکب چاپ. 
می خواندیم و می نوشتیم. فناوران شد بستری برای 
درد دل های، گالیه ها و جر و بحث های مان. دنیای 
فناوری اطالعات کوچک بود و فناوران درگاهی بود 
که وصل مان می کرد به دهکده جهانی. فناوران 
مکتبی بود که نسل جدید از روزنامه نگاران صنعت 
را تربیت کرد. بی ربط نیست که امروز ایمان بیِک 
هنوز جوان، ادیب و مرد همیشه سردبیر فناوران را 

استاد بیک می خوانیم.
فناوری اطالعات بی رحمانه در حال رشد است. 
تازه وارد هایی آمدند و جای قدیمی ها را گرفتند. 
تازه کارها فرهنگ خود را داشتند. نگاه سر سختانه 
و گاه کینه توزانه به تغیی���رات و بی اعتمادی 
به کسب و کارهای نوپا، ش���کاف با دنیای نو را 
بیشتر می کند. گونه هایی که تغییر اقلیم را نپذیرند 
منقرض می شوند. شبکه های اجتماعی به سرعت 
هوای تنفس را از رسانه های کاغذی گرفته اند. در 
بحران های اقتصادی اولین قربانی رسانه ها هستند.

فناوران دوست داشتنی نیاز به پوست اندازی دارد 
و با درایتی که در این مجموعه وجود دارد، منتظر 
روزهای خوش و #آینده_بهتر برای روزنامه مان 

هستیم.
چهارده سالگی تان مبارک!

* قرة العین: نور دیده
** عنوان مطلب مصرع��ی از منظومه لیلی و 

مجنون نظامی  گنجوی است

محمدباقر اثنی عشری
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای 

142 آزمایش استقالل شبکه ملی اطالعات از اینترنت  با موفقیت انجام شد
جهرمی از وزیر صنعت خواست: مشکل بازار گوشی را  حل کنید!
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