
تبادل 935 میلیون پیام
 در شبکه شاد

2 خبر

پنجره

همراه اول و ایرانسل
 به کارزار »ایران همدل« پیوستند

»ایران همدل« پویشی است که طی روزهای گذشته 
و به دنبال س��خنان رهبر انقالب مبنی بر به راه افتادن 
رزمایشی گسترده برای مواسات و همدلی با نیازمندان 
مطرح ش��د. به دنبال تأکیدات حضرت آیت اهلل خامنه 
ای بر کمک مومنان��ه به فقرا، حس��اب توییتری پایگاه 
اطالع رس��انی رهبر انقالب با انتش��ار پیام��ی از کارزار 
»ایران همدل« رونمایی کرد و عالوه بر افراد مش��هور، 

شرکت های متعددی نیز به این کارزار پیوسته اند.
آیتیمن- »ایران همدل« عنوان کارزاری است که 
همزمان با ماه مبارک رمضان 1441 هجری قمری، در 
شبکه های اجتماعی آغاز ش��ده و در قالب این حرکت، 
تالش می ش��ود تا با توجه به ش��رایط کرونایی موجود، 

همدلی و کمک به همنوع ترویج شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات روز جمعه گذشته در پاسخ به دعوت علیرضا 
بیرانوند، دروازه ب��ان تیم ملی فوتبال ای��ران، به کارزار 
»ایران همدل« و از ش��رکت های فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات و اکوسیستم اس��تارتاپی نیز برای پیوستن به 

این کارزار دعوت کرد.
آذری جهرمی  در یک پس��ت اینستاگرامی، تصویری 
از خود با لباس جمعیت هالل احمر را منتش��ر کرده و 
نوشته بود: »به همراه معاونینم تصمیم گرفتیم به مدت 
۵ماه، یک چهارم حقوق ماهانه رو کن��ار بگذاریم برای 
داشتن سهم کوچیکی تو این همدلی. از همه  همکاران 
وزارتخونه هم با ارسال یک نامه دعوت کردم تا اون ها هم 
هر درصدی که می تونند رو کنار بگذارند تا مبلغ جمع 
شده رو به وسیله سازمان های مردم نهاد، برای بچه های 
محروم جنوب کرم��ان تبلت بخریم ک��ه از آموزش جا 
نمونند. منم باید از چند نفر دعوت کنم تا این زنجیره ی 
هم دلی قطع نشه؛ اما این بار می خوام سنت شکنی کنم و 
از سلول های اقتصاد دیجیتال کشور دعوت کنم به این 

حرکت بپیوندند...«
در پاسخ به دعوت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
از »س��لول های اقتصاد دیجیتال کشور« برای پیوست 
به کارزار »ایران همدل«، ایرانس��ل نیز ب��ا معرفی کد 

#1441* به این حرکت مردمی  پیوست.
مش��ترکان ایرانس��ل می توانند با ش��ماره گیری کد 
دستوری #1441*، مبلغ موردنظر خود را برای شرکت 
در این کارزار مشخص کنند. ایرانسل، به همان میزان به 
مبلغ فوق اضافه و با مشارکت سازمان های مردم نهاد، به 

محرومان استان خوزستان کمک می کند.
پیش از این نیز ایرانس��ل با موافقت مدیرعامل خود، 
بیژن عباس��ی آرند، برای تس��هیل زندگی و آگاه سازی 
مشترکان درباره ویروس همه گیر شده کرونا، اقداماتی 
برای آموزش آنالین، ارایه 100 گیگابایت اینترنت ثابت 
رایگان، بیش از 12 میلیارد ریال کمک نقدی به مراکز 
درمانی و نهادهای مرتبط با پیش��گیری و درمان کرونا 
در اس��تان های مختلف، دورکاری حداکثری کارکنان، 
بسترسازی برای ایجاد جلسات برخی نهادها، سازمان ها 
و کس��ب و کارها )از جمله مجلس شورای اسالمی، قوه 
قضائیه و وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی(، 
رایگان ک��ردن محتواه��ای ارای��ه ش��ده در تلویزیون 
اینترنتی لنز، ارایه مکالمه رایگان به مدافعان س��المت، 
افزایش درگاه های پرداخت در اپلیکیشن ایرانسل من، 
تغییر اعالن های اطالع رس��ان تماس های شبکه، ارایه 
20 گیگابایت اینترنت هدیه به معلمان دلسوز، و تغییر 

موقت نام شبکه را به نتیجه رسانده است.
از س��وی دیگر، همراه اول نیز اعالم ک��رد که  ضمن 
حمایت ه��ای یکپارچه در دوره ش��یوع کرون��ا، اکنون 

حامی »ایران همدل« شده است.
 ش��رکت ارتباطات س��یار ایران اعالم کرد: هم زمان 
با اج��را و طراح��ی کارزار »#ایران_هم��دل« که قرار 
اس��ت با فرارس��یدن ماه مبارک رمضان به گره گشایی 
و یاری رس��انی به همنوعان بپردازد، هم��راه اول نیز به 
توصیه رهبر معظم انقالب و همسو و همراه با همه مردم 
مهربان ایران، به این کارزار پیوست. در این راستا شرکت 
ارتباطات سیار ایران در نظر دارد هر مبلغی که مشترکان 
از طریق سامانه »ستاره 10 ستاره 1441 مربع« کمک 
کنند، به می��زان دو برابر آن به محروم��ان و نیازمندان 

کمک و در این کار خیر شرکت کند.

فیلترشکن ها کیفیت ارتباطات را 
خراب می کنند

رییس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
گفت:  از زمان ش��یوع ویروس کرونا ت��ا کنون ظرفیت 
ش��بکه تلفن همراه از 7 هزار ترابای��ت افزایش یافته و 

اکنون به 11 هزار ترابایت در تلفن همراه رسیده است.
فارس-حس��ین فالح جوش��قانی رییس س��ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی با بی��ان افزایش 
ظرفیت شبکه تلفن همراه گفت:  قبل از شیوع ویروس 
کرونا در سال گذشته در بهمن ماه ظرفیت شبکه تلفن 
همراه نزدیک به 7 هزار ترابایت بود اما بعد از وجود شیوع 
ویروس کرونا این ظرفیت به 11 هزار ترابایت در موبایل 
رس��یده اس��ت. به طوری که در اپراتورهای ایرانسل و 

همراه اول نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده ایم.
وی درباره اینترنت دانشگاه ها افزود: با توجه به شروع 
برنامه های آموزشی دانشگاه ها از طریق فضای مجازی 
اپراتورها را الزام کردیم تا دسترسی به سایت مشترکین 
آموزشی رایگان شود چرا که تا قبل از این دسترسی به 

سایت آموزشی به صورت نیم بها حساب می شد.
جوشقانی گفت: در صورت ادامه  دار شدن کالس های 
فضای مجازی در مدارس و دانش��گاه های سطح کشور 
افزایش اس��تفاده از اینترنت رش��د خواهد داش��ت به 
طوری که در ح��ال حاضر ب��ا افزای��ش 100 درصدی 
روبه رو هستیم و نسبت به گذش��ته با رشد 2.۵ برابری 
اس��تفاده از اینترنت مواجه هس��تیم.وی درباره وجود 
فیلترشکن ها در شبکه های مجازی گفت:  فیلترشکن ها 
کیفیت ارتباطات را خراب می کنند و با اس��تفاده از این 
فیلترشکن ها ارتباطات داخلی از خارج کشور مورد رصد 
قرار می گیرد و درحال حاضر ما از وجود فیلترشکن ها در 
ارایه سرویس های داخلی به شدت ناراضی هستیم چرا 

که کیفیت را  خراب می کنند.
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فناوران-مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات از ثبت نام 8 میلیون و 404 هزار و463 دانش آموز،معلم ومدیر در ش��بکه آموزش��ی دانش آموزان)ش��اد( و تبادل 
9۵3میلیون و 289 هزار پیام در این شبکه خبر داد. تا امروز 11 میلیون و 8۵0 هزار و 992 بار شبکه آموزش دانش آموزی نصب  شده است که از این تعداد، 7 میلیون 

و 6۵7 هزار و 8۵ دانش آموز، 624 هزار و 9۵6 معلم و 122 هزار و 422 مدیر، در شبکه شاد ثبت نام کرده اند.

بر اساس گزارش Speedtest: جایگاه جهانی ایران 23 پله افت کرد

سرعت اینترنت ثابت ایران کمتر از جیبوتی 

دریچه

درنامهمدیرحوزهعلمیهقماعالمشد:
۴ مطالبه مهم روحانیت

 از وزیر ارتباطات
مدی��ر حوزه های علمی��ه در نامه ای ب��ه آذری جهرمی، 
خواس��تار تکمیل و تقویت ش��بکه ملی اطالعات،توس��عه 
امکانات زیرساختی و حمایت از پیام رسان های داخلی شد.

رس�ا-متن نامه آی��ت اهلل اعراف��ی خطاب ب��ه آذری 
جهرمی وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات به این ش��رح 
اس��ت: با احترام؛ همانگونه که مستحضر هس��تید، انتشار 
ویروس منحوس کرونا س��بب اخت��الل در زندگی روزمره 
مردم ش��ده و تغییرات متعددی در س��بک زندگی و شیوه 
انجام امور و رفع احتیاجات با خود به همراه داشته است. در 
این میان فضای مجازی به عن��وان بزرگترین فرصت پیش 
روی جامعه انس��انی و به ویژه مردم و مسوولین کشور، در 
کنار ظرفیت هایی که ایجاد نموده با کاستی ها و نقص هایی 

نیز روبروست که ضروری است رفع شود.
در چنین وضعیتی، ضرورت و اهمیت »قوی تر ش��دن« 
در فضای مجازی که از توصیه های ارزش��مند مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( است، بیش از پیش نمایان می شود 
و برای این کار مهم ترین گام، »تکمیل و تقویت شبکه ملی 
اطالعات« است که مطالبه قدیمی  و مورد تأکید مکرر مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( اس��ت و همواره مورد تأکید 
مراجع معظ��م تقلید)دامت برکاته��م( و مطالبه حوزویان 

بوده است.
در همین راس��تا ضمن تقدیر از خدماتی که تاکنون در 
خصوص توسعه و تقویت زیرس��اخت های فنی شبکه ملی 
اطالعات انجام پذیرفته است و تس��هیالت ارایه شده برای 
فعالیت های آموزش��ی در دوره انتشار ویروس کرونا مؤکداً 

انتظار می رود:
1. زیرساخت های ش��بکه ملی اطالعات توس��عه یابد و 
زمینه الزم برای تبدیل ش��دن این ش��بکه به بستری امن، 
سریع، س��الم و ارزان برای بهره گیری هوشمند، کارآمد و 
مدیریت ش��ده از محتوا و خدمات داخلی و ش��بکه جهانی 

اینترنت فراهم آید.
2. توسعه خدمات پایه داخلی، به  ویژه جستجوگر ملی، 
مورد اهتمام جدی بوده و از تأمین کنندگان این خدمات، 
از جمله پیام رسان ها، که علی رغم کاستی های زیرساختی 
و سخت افزاری در مس��یر تحقق استقالل کشور در فضای 
مجازی می کوشند، به ویژه در شرایط کنونی حمایت الزم 

صورت پذیرد.
3. همراه با توس��عه امکانات زیرس��اختی، سیاست های 
الزم جهت توس��عه محتوای داخلی مد نظر باشد، از جمله 
تمهیدات الزم جهت حمایت از تولی��د محتوای داخلی، با 
اختصاص سهم جدی تری از درآمد ناشی از ترافیک ایجاد 
شده در شبکه اتخاذ گردد و پهنای باند شبکه  های داخلی 

محور اصلی و مدنظر قرار گیرد.
4. مراقبت از امنیت ش��بکه و اطالعات مربوط به حریم 
خصوصی شهروندان و کالن داده ها مورد اهتمام جدی باشد.

مزید توفیقات شما و دستگاه های مس��وول را در تداوم 
خدمات و ترمیم نواقص موجود، از خداوند منان خواستارم.

سایت روزنامه ایران هم تحریم شد!
وزارت خزان��ه داری امری��کا به دنبال مس��دود س��ازی 
س��ایت ها و رس��انه های داخلی ایران، این بار دامنه سایت 

رسمی روزنامه ایران را مسدود کرد.
تس�نیم- دامن��ه س��ایت روزنام��ه ایران ب��ه آدرس 
iran-newspaper.com ح��اال در اختیار س��ایت 

دیگری است.
این اق��دام را دفتر کنت��رل دارایی ه��ای خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا )اوفک( انجام داده و حاال آدرس رسمی 
 این سایت به irannewspaper.ir تغییر کرده است. 
روزنامه ایران از سال 1376 مالک این دامنه بوده و آرشیو 
روزنامه در این سایت بارگذاری شده بود. وزارت خزانه داری 
امریکا پی��ش از این اقدام به مسدودس��ازی دامنه خارجی 

خبرگزاری فارس کرده بود.
در همین رابطه وزارت امور خارجه تصمیم اخیر وزارت 
خزانه داری آمریکا در ایجاد محدودیت برای رس��انه های 
ایران��ی را محک��وم ک��رد. وزارت امور خارج��ه جمهوری 
اسالمی  ایران در حساب توییتری خود در این زمینه نوشت 
:جمهوری اسالمی  ایران قویا تصمیم خزانه داری آمریکا در 
مسدودسازی دسترسی به دامنه اینترنتی رسانه های ایرانی 
را که مغایر با اعالمیه جهانی حقوق بشر و آزادی بیان است، 
محکوم می کن��د. اقدام این رژیم در س��اکت کردن جریان 
رس��انه ای بدیل، آمریکا را به نقض کننده اصلی نظم قانون 

محور بین الملل تقلیل داده است.

اجرای آزمایشی 
»دادرسی مجازی« در تهران

مدیرعامل کان��ون دفاتر خدم��ات الکترونیک قضایی از 
اجرای آزمایشی دادرسی الکترونیک در تهران خبر داد.

فارس- حس��ن روحانی نی��ا، مدیرعامل کان��ون دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی با بیان ایجاد س��امانه ای برای 
دادرس��ی الکترونیکی و مجازی س��ازی آن گفت: دادرسی 
الکترونیکی در دستور کار دفاتر خدمات قضایی الکترونیک 

قضایی قرار دارد.
وی گف��ت: با توجه ب��ه تاکیدات رییس ق��وه قضاییه در 
خصوص راه اندازی س��امانه دادرس��ی الکترونیکی، کانون 
در نظر گرفت تا نس��بت به اجرای آزمایشی این فرآیند در 

تعدادی از دفاتر شهر تهران اقدام کند.
روحانی نیا گفت: امیدواریم در ص��ورت موافقت اجرای 
آزمایشی و کسب نتایج مدنظر نظام قضایی کشور این طرح 

با ساز و کار مشخص به صورت کشوری اجرا شود.
وی ادامه داد: البته برای اجرای این طرح ملزوماتی مانند 
ایجاد یک فضای مجزا برای افراد مراجعه کننده جهت امکان 
ارتب��اط الکترونیکی تصویری با مرج��ع قضایی ذیصالح و 
ندامتگاه مربوطه از طریق یک تبلت یا یک محلی که ترجیحاً 

یک اتاق مستقل باشد.
وی افزود: مالحظ��ات دیگری مانند توزی��ع جغرافیایی 
متناسب در ش��هر تهران و حس��ن عملکرد گذشته دفاتر 

آزمایشی نیز مد نظر است.
روحانی نی��ا گفت: برای اجرای آزمایش��ی ای��ن طرح از 
مدی��ران دفاتر خواس��ته ایم نظ��رات خ��ود را و همچنین 

آمادگی شان را به صورت رسمی  به ما اعالم کنند.

با توجه به اعالم سایت Speedtest.net در س��ال 2020، ایران در 
بخش سرعت اینترنت ثابت با سقوط 23 رتبه ای نسبت به سال 2019 بعد 
از کشورهای همچون اتیوپی، سوازیلند، گینه، نیجریه، بنین و جیبوتی در 

رده 1۵3 جهان قرار گرفته است.
علموفناوری- این روزه��ا اینترنت یکی از اصلی تری��ن و مهم ترین 
ابزارهایی اس��ت که هر یک از ما در طول روز برای انجام کارهای مختلفی 
همچون جستجو در گوگل، بررسی ش��بکه های اجتماعی، برقراری تماس 
تصویری، مشاهده ویدیو و ده ها کار دیگر از آن استفاده می کنیم. اما استفاده 
از این ابزار ارتباطی طی ماه های اخیر، به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، برای 
کاربران ایرانی به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، والدین، اساتید و... افزایش 
یافته است و این افزایش استفاده، اعتراض کاربران اینترنت در کشور را در 
پی داشته است چرا که کاربران معتقدند با پرداختن هزینه های گزاف برای 
خرید پهنای باند باال، ع��الوه بر قطعی های گاه و بی گاه، س��رعت اینترنت 
ارایه شده به هیچ عنوان راضی کننده نیست و قادر به انجام به موقع وظایف 
خود نیستند.  در مقابل اعتراض کاربران، شرکت هایی که در حوزه اینترنت 
سرویس دهی می کنند، ادعای کیفیت باال را داشته و از قیمت پایین و عدم 
سوددهی آن می نالند. به راستی حق با کدام طرف دعواست. در این گزارش 
خبرگزاری علم و فناوری، برای اینکه این ابهامات را رفع کنیم و مش��خص 
کنیم که واقعاً سرعت و قیمت اینترنت در ایران چه وضعیتی دارد، آن را با 

دیگر کشورهای جهان مقایسه خواهیم کرد.
سریعتریناینترنتثابتجهاندرسنگاپوری

منابع مختلف، آمارهای متفاوتی از میانگین س��رعت اتصال به اینترنت 
در کش��ورهای دنیا ارایه می کنند، یکی از مش��هورترین این منابع،  سایت 
Speedtest.net اس��ت که ش��اخص های کیفی اتصال اینترنت مانند 
سرعت دانلود، آپلود و میزان تأخیر )latency( کاربران را بررسی می کند. 
این سایت، با مقایس��ه  س��رعت اتصال کاربران به بیش از 4,700 سرور در 
سرتاس��ر جهان، تا س��ال 2018 حدود 21 میلیارد آزمایش سرعت انجام 
داده، بنابراین می توان با تقریب خوبی به آمار و ارقام ارایه ش��ده  این سایت 

اعتماد کرد. 
بنابر اعالم این س��ایت، در March 2020، متوس��ط س��رعت دانلود 
ازطریق اینترنت پهن باند ثابت در جهان برابر با 74,64 مگابیت برثانیه است 

و این سرعت برای آپلود به 40,07 مگابیت برثانیه می رسد.
با توجه به رنکینگ  سایت  Speedtest.net، پرسرعت ترین اینترنت 
ثابت جهان در اختیار کابران سنگاپوری است. سرعت دانلود اینترنت ثابت 
این کشور 197.26 مگابیت برثانیه بوده است. در رده دوم این فهرست نیز 
هنگ کنگ با س��رعت دانلود اینترنت ثاب��ت 168.99 مگابیت برثانیه قرار 

دارد. در رده های سوم و چهارم به ترتیب رومانی )1۵1.۵۵ مگابیت برثانیه( 
و تایلند )149.9۵ مگابیت برثانیه( قرار دارند. سوئیس نیز با سرعت دانلود 
اینترنت ثابت 148.24 مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد. در رده های 
6 تا 10 فهرست سرعت اینترنت ثابت کشورها به ترتیب موناک و)138.۵۵ 
مگابیت برثانی��ه(، فرانس��ه )136.4۵ مگابی��ت برثانیه(،ماکائو )134.73 
مگابیت برثانیه(، س��وئد )134.۵6 مگابیت برثانیه( و دانمارک )134.13 

مگابیت برثانیه، قرار دارند.
وضعیتسرعتاینترنتثابتدرایران

سرعت اینترنت ثابت در کشورمان به هیچ عنوان مناسب نیست؛ با توجه 
به آمار س��ایت Speedtest.net در ماه مارس، سرعت دانلود اینترنت 
ثابت در کشور به طور متوس��ط 10.10 مگابیت برثانیه و سرعت آپلود نیز 
۵.68 مگابیت برثانیه بوده اس��ت. ایران درفهرست سرعت اینترنت ثابت با 
سقوط 23 رتبه ای نسبت به سال 2019 بعد از کشورهای همچون اتیوپی، 
س��وازیلند، گینه، نیجریه، بنین و جیبوت��ی در رده 1۵3 جهان قرار گرفته 

است.
 مقایسهقیمتاینترنتثابتدرایرانوجهان

مقایس��ه  قیمت س��رویس اینترنت در ایران با دیگر کش��ورهای جهان، 
به ویژه کشورهای غربی، کار ساده ای نیست؛ چراکه از یک طرف، در خیلی 
از کش��ورهای اروپایی و آمریکایی، س��رویس های اینترنت ثابت با سرعت 
مشابه ایران عرضه نمی شود و از طرف دیگر، بیشتر این سرویس ها یا کامال 
نامحدود هستند یا درصورت داشتن سقف دانلود )Data Cap(، حداکثر 

حجم مجاز دانلود آن ها با سرویس های ایرانی قیاس پذیر نیست. 
به همین دلی��ل، درادامه باالرده ترین س��رویس اینترنت ای��ران را با پایین 
 رده ترین سرویس های خارجی مقایسه کردیم. در این مقایسه، عالوه بر هزینه  
اصلی س��رویس، قیمت معادل را با درنظرگرفتن نسبت سرانه  تولید ناخالص 
داخلی )GDP per Capita(  محاس��به ش��د. نتیجه این بررسی ها نشان 
داد که متأسفانه اینترنت ثابت کشورمان یکی از کندترین، بی کیفیت ترین و 
گران ترین سرویس های اینترنت در جهان است. شاید انتظار ارایه  سرویسی 
با کیفیت نزدیک به استانداردهای جهانی از ISPهای داخلی، انتظاری گزاف 
و خالف واقعیت های موجود باشد؛ اما به نظر نمی رسد چنین انتظاِر حداقلی، 

درباره  قیمت سرویس های ارایه شده چندان نابه جا باشد.
 سریعتریناینترنتهمراهدراختیارکاربرانامارات

بنابر اعالم س��ایت Speedtest.net، متوسط سرعت دانلود ازطریق 
اینترنت همراه در جهان برابر با 30,47مگابیت برثانیه اس��ت و این سرعت 

برای آپلود به 10,73 مگابیت برثانیه است.
براساس رنکینگ این سایت، پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان در ماه 

مارس در امارات متحده عربی ارایه شده است. سرعت دانلود اینترنت موبایل 
این کش��ور 83.۵2 مگابیت برثانیه بوده است. در رده دوم این فهرست کره 

جنوبی با سرعت دانلود اینترنت موبایل 81.39 مگابیت برثانیه قرار دارد. 
در رده سوم نیز کش��ور قطر قراردارد که س��رعت دانلود اینترنت موبایل 
این کشور 78.38 مگابیت برثانیه است. در این میان چین با سرعت دانلود 
73.3۵ مگابیت در اینترنت موبایل در رده چهارم قرار گرفته اس��ت. پس از 
چین نیز در رده پنجم کانادا با س��رعت دانلود 73.16 مگابیت قرار دارد. در 
رده های 6 تا 10 کشورهایی با بیشترین سرعت دانلود موبایل نیز به ترتیب 
هلند )72.10 مگابیت برثانیه(، نروژ )69.33 مگابیت برثانیه(، بلغارستان 
)6۵.37 مگابیت برثانیه(، اس��ترالیا )63.98 مگابیت برثانیه( و کرواس��ی 

)۵۵.13 مگابیت برثانیه( قرار دارند.
 وضعیتسرعتاینترنتهمراهدرایران

با توجه به اطالعات موجود در این س��ایت در ماه مارس، س��رعت دانلود 
اینترنت همراه در کشور به طور متوس��ط 22,72 مگابیت برثانیه و سرعت 

آپلود نیز 10,97 مگابیت برثانیه بوده است.
ایران درفهرست سرعت دانلود اینترنت سیار با 4 پله سقوط نسبت به سال 
2019 بعد از کشورهای سورینام، میانمار، موریس، ایرلند، الوس و باماها در 

رده 79 جهان قرار گرفته است.
 مقایسهقیمتاینترنتهمراهدرایرانوجهان

خوشبختانه اوضاع اینترنت همراه ایران )مخصوصا ازلحاظ قیمت( بسیار 
بهتر از اینترنت ثابت آن است. شاید آنچه برای بسیاری از کاربران ایرانی از 
سرعت اینترنت هم مهم تر باش��د، قیمت آن است. گرچه قیمت بسته های 
اینترنت همراه در ایران بسته به اپراتور و طرح انتخابی متفاوت است، اما با 
تقریب خوبی می توان گفت این قیمت در بدترین حالت ممکن نیز به زحمت 
از شش هفت هزار تومان برای هر گیگابایت تجاوز می کند. درنتیجه، می توان 

گفت ایران یکی از ارزان ترین اینترنت های همراه را در جهان دارد.
قیاس با دیگر کشورها نش��ان می دهد برای خرید هر گیگابایت اینترنت 
همراه در آمریکا باید به طور متوس��ط 12 دالر )مع��ادل 187 هزارتومان با 
درنظرگرفتن نرخ تقریبی برابری ارز در زم��ان نگارش این مقاله( پرداخت 
کرد. حتی با درنظرگرفتن اختالف 11 برابری سرانه  تولید ناخالص داخلی 
دو کشور، قیمت معادل سازی ش��ده همچنان باالتر از 17 هزار تومان برای 

هر گیگابایت خواهد بود.
با توجه به بررسی های خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری، ایران از لحاظ 
سرعت ارایه اینترنت به کاربرانش در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ این موضوع 
در بخش اینترنت ثابت بیشتر مشهود است چرا که عالوه بر سرعت پایین، 

قیمت های سرویس های نیز بسیار گران است.

مرکز ماهر منتشر کرد

دستورالعمل پیشگیری از نشت اطالعات سازمان ها

دستورالعمل

مرکز ماهر با اعالم بیانیه ای در رابطه با روند افشای داده های 
سازمان ها و کسب وکارها در فضای مجازی، دستورالعمل اقدامات 
پایه ای جهت پیشگیری از نش��ت اطالعات سازمان ها و کسب 

وکارها را منتشر کرد.
مهر - هفته گذشته فعاالن امنیت سایبری از افشای پایگاه 
اطالعات هویتی کاربران برخی سازمان ها و شرکت های دولتی و 
خصوصی خبر دادند که این اطالعات در فضای مجازی در حال 
خرید و فروش اس��ت. در همین حال اواس��ط فروردین ماه نیز 
نشت اطالعات شناسنامه ای 80 میلیون کاربر ایرانی از طریق 
سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک 
اطالعاتی حاوی اطالعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام 
و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم افزارهای آیفون، 

خبرساز شده بود.
در این راس��تا مرکز مدیری��ت ام��داد و هماهنگی عملیات 
رخدادهای رایان��ه ای اعالم ک��رد: در هفته های اخی��ر، موارد 
متعددی از نشت اطالعات مختلف از پایگاه های داده  شرکت ها و 
سازمان های دولتی و خصوصی در فضای مجازی منتشر شد. این 
موارد در کنار سایر نمونه هایی که به طور خصوصی و مسووالنه 
به این مرکز گزارش می شوند و یا در رصدهای مداوم کارشناسان 
مرکز ماهر شناسایی می شوند،  عمدتا متاثر از فهرست مشترکی 

از خطاها و ضعف های امنیتی در پیاده سازی و تنظیمات است.
این ضعف ها باعث می ش��وند در برخی موارد دسترس��ی به 
داده های سازمان ها و کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه ای 
هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی ها و جستجوهای 

ساده داده ها افشا می شوند.
بیانیه مرکز ماهر درباره افشای داده های شهروندان

مرکز ماهر پیرو پرسش هایی که در خصوص اخبار مربوط به 
افشاء داده های شهروندان مطرح شده با انتشار بیانیه ای به نکات 

زیر اشاره کرد:
-  ارتقا هر سیستمی، از جمله امنیت و حفاظت از داده های 
ش��هروندان نیازمند دریافت بازخوردها و تصحیح آن سیستم 
است. همچنین مطالبه گری صحیح، نقطه  آغازین بهبود و اصالح 

هر سیستمی است.
-  مطابق بند ۵-1 نظام ملی مقابله با حوادث فضای مجازی 

کشور، »مسوولیت پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی 
هر دستگاه، بر عهده باالترین مقام آن دستگاه خواهد بود.« به این 
ترتیب مسوولیت اصلی در پاسخ به سواالت امنیت بانک های داده 

و اطالعات، در وهله اول بر عهده باالترین مسوول دستگاه است.
-  مرکز ماهر بر اساس چارچوب های قانونی و ماموریت های 
محوله، گزارش خود را در خصوص حوادث، صرفا برای مقامات 
مسوول ارسال می کند؛ هر چند پس از اتمام بحران این مرکز این 
حق را برای خود قائل است تا به تدوین گزارش هایی عمومی  )با 
حفظ امنیت و حریم خصوصی داده ها ( اقدام کند؛ تا به عنوان 
وظیفه ذاتی هر جزء از سیستم، با ارایه بازخوردهای مناسب گامی 

 جهت ارتقاء و بهبود نظام حکمرانی داده بردارد.
-  مرکز ماهر به این اصل اعتقاد دارد که مقابله با آن دس��ته 
از حوادث فضای مجازی کش��ور که منجر به افش��اء داده های 
شهروندان می شود، باید به صورت متمرکز و کامال تخصصی، 
صرفا به یک مرکز مستقل دولتی واگذار شود تا امکان بررسی 
مس��تقل، بدون جانبداری، همراه با واکنش سریع و همچنین 
ایجاد زمینه مناسب برای اطالع رسانی به موقع و باکیفیت همراه 

با انباشت دانش امنیت داده برای حفظ منافع ملی فراهم آید.
-   مرکز ماهر بر اس��اس وظایف ذاتی و قانون��ی خود موارد 
متعددی از این دس��ت را همواره کش��ف و یا از افراد دلسوزی 
که به ص��ورت مس��ووالنه و صادقانه اطالع رس��انی می کنند 
دریافت می کند. تمام این موارد پس از بررسی های فنی جهت 
راستی آزمایی و اس��تخراج ش��واهد و راهکار مقابله بر اساس 
چارچوب های قانونی به صورت محرمانه به صاحبان سرویس ها 
و داده ها اطالع رسانی می شود و تالش دارد تا در صورت نیاز برای 

مقابله با آن اقدام عملیاتی مناسب انجام دهد.
-  دعوت همیشگی مرکز ماهر از تمام متخصصان و کارشناسان 
امنیت سایبری این است که در صورت مشاهده هرگونه افشاء 
غیرمجاز یا آسیب پذیری در س��امانه های بومی آن را از طریق 
کانال های ارتباطی مرکز ماهر اطالع رسانی کنند. طبیعتا اعالم 
عمومی  یک داده افشا شده یا یک آسیب پذیری امنیتی از طریق 
رسانه و شبکه های اجتماعی بدون اطالع قبلی به خود قربانی 
یا به نهادهای مس��وول مانند مرکز ماهر یا مرکز افتای ریاست 
جمه��وری، حرکت س��ازنده و همراه با مس��وولیت اجتماعی 

محسوب نمی شود.
-  به س��ازمان ها و دس��تگاه های مختلف یادآور می شود که 
»سکوت، پاسخ گویی مناسب نیست؛ بلکه تنها سرمایه اجتماعی 
را کاهش می دهد«؛ هرچند شهروندان و مطالبه گران از مرجع 

پاسخ گویی آگاهی نداشته باشند.

دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه از نشت اطالعات در فضای 
مجازی

در همین حال این مرکز با انتشار دستورالعمل اقدامات پایه ای 
جهت پیشگیری از نشت اطالعات سازمان ها و کسب و کارها در 
فضای مجازی و ارتقای سطح امنیت و حفاظت از حریم خصوصی 

سامانه ها، به نکات زیر تاکید کرده است:
-   عدم اتصال مس��تقیم پایگاه های داده به صورت مستقیم 
به شبکه اینترنت تا حد امکان الزم است دسترسی مستقیم به 

پایگاه های داده از طریق اینترنت برقرار نشود.
یکی از مواردی که باعث این اش��تباه بزرگ می ش��ود روال 
پش��تیبانی ش��رکت های ارایه دهنده راهکاره��ای نرم افزاری 
کاربردی است که برای انجام پشتیبانی 24*7، مشتریان خود 
را الزام به برقراری دسترسی مس��تقیم راه دور از بستر اینترنت 
به بانک های اطالعاتی می کنند. در صورت اجبار ش��رکت ها و 
سازمان ها به این مساله، این دسترسی حتما باید روی یک بستر 

امن و با استفاده از VPN ایجاد شود.
-  دقت در راه اندازی پایگاه های داده  به ویژه انواع پایگاه های 
داده  NoSQL و اطمینان از عدم وجود دسترسی حفاظت 

نشده
الزم به توجه است بس��یاری از موارد نشت اطالعات مربوط 
به پایگاه های داده ای اس��ت که به طور موق��ت و جهت انجام 
فعالیت های موردی و کوتاه مدت راه اندازی شده است. الزم است 
اهمیت و حساسیت این نوع پایگاه های داده هم تراز پایگاه های 

اصلی درنظر گرفته شود.
 Directory بررس��ی و غیرفعال س��ازی قابلی��ت  -
Listing غیرضروری در س��رویس  دهنده های وب جهت 

جلوگیری از دسترسی به فایل ها
دقت در وضعیت دسترسی به دایرکتوری های محل بارگذاری 

داده ها و اسناد توس��ط کاربران وبسایت نظیر دایرکتوری های 
uploads و temp و....عالوه بر لزوم کنترل دسترسی ها 
و غیرفعالسازی قابلیت directory listing، الزم است 
تا حد امکان این اسناد به محل دیگری منتقل شده و از دسترس 

خارج شوند.
 Microsoft س��رویس دهن��ده  رای��ج و پرکارب��رد  -
Exchange و Microsoft Sharepoint و 
Zimbra با توجه به انتشار عمومی آسیب پذیری های حیاتی 
و اکسپلویت های مربوطه طی یکسال گذشته مورد سواستفاده 
جدی قرار گرفته اند. در صورت استفاده از این سرویس دهنده ها 
الزم است نسبت به بروز بودن آنها و نصب تمام وصله های امنیتی 

منتشر شده اطمینان حاصل شود.
 - از عدم دسترس��ی مس��تقیم از طریق اینترنت به هرگونه 
س��رویس مدیریتی نظیر RDP، iLO، کنس��ول مدیریت 
vCenter وESX، کنسول مدیریت فایروال و... اطمینان 

حاصل کنید.
 VPN این دسترس��ی ها الزم اس��ت از طریق س��رویس

اختصاصی و یا بر اساس آدرس  IP مبدا مجاز محدود شوند.
-  از نگهداری هرگونه نسخه پشتیبان از سیستم ها روی سرور 

وب خودداری کنید
-  جهت اطمینان از عدم وجود دسترس��ی به سرویس ها و 
سامانه ها به صورت ناخواسته، نسبت به اسکن ساده  سرویس های 
فعال روی بلوک های IP س��ازمان خود به صورت مداوم اقدام 
کرده و سرویس های مشاهده شده  غیرضروری را از دسترسی 

خارج کنید
این موارد به هیچ عنوان جایگزین فرآیندهای کامل امن سازی 
و ارزیابی امنیتی نبوده و صرفا برطرف کننده شماری از ضعف های 

جدی مشاهده شده هستند.
مرکز ماهر اظهار امیدواری کرده است که صاحبان بانک های 
اطالعاتی که داده ها و اطالعات شخصی مردم به صورت امانت 
در اختیار آنها اس��ت، نه تنها نسبت به حفظ این امانت و حریم 
خصوصی شهروندان، هم بر اساس قانون و هم بر اساس مسوولیت 
اجتماعی، حساسیت الزم را داشته باشند و با پاسخ گویی مناسب 

بتوانند امنیت روانی عمومی  را نیز فراهم آورند.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی 
بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این 
سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان 

متوقف شود.
خانهملت- ش��هاب نادری نسبت به عملکرد ساماندهی س��ایت های اینترنتی 
خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی 
برای فعالیت دالالن تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران 
در این س��ایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار 

را دچار تالطم می کنند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسالمی  ادامه داد: این موضوع غیرقابل 
انکار است که در ش��رایط کنونی س��ایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش 
گسترده ای در قیمت گذاری محصوالت در بازار واقعی دارند، از این رو دالالن از این 

ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.
وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک س��ایت اینترنتی به صورت هدفمند 
اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد 

و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با س��ایت های اینترنتی 
بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این 
سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان 
متوقف ش��ود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای 

مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.
نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش 
مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کامال مشهود بود که قیمت های مندرج 
در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار باالتر از قیمت های موجود در دفاتر 

مشاورات امالک بود.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش 
مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، 
اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کامال فاصله گرفته اند که این 

مسیر و وضعیت باید اصالح شود.
در همین رابطه مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: دستگاه 
قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی 
یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی س��ایت های اینترنتی خرید و فروش 

خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دالل بازی در این عرصه جلوگیری شود.
وی با بیان اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، 
گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارایه خدمات از 
جمله دفاتر مشاوران امالک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مساله 

راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس  ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل 
شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین 
مسکن و خودرو نداشته اند، این مساله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معامالت 

مسکن در فروردین ماه س��ال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق 
آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارایه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم 
که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این 
سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی 
بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش س��ایت های 

اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش 
منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید 
فعالیت های داللی و سوداگرایانه شد، دالالن در این سایت ها به صورت گروهی با ارایه 
آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را باال می بردند و این 
مساله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی 

مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.
کیان پور گفت: در ش��رایط کنون��ی نیز هنوز ش��اهد اقدامات مخ��رب و منفی 
سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک 

ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت باالیی داشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دس��تگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت ارتباطات، پلیس فتا و س��ازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید 
نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند 

تا از دالل بازی در این عرصه جلوگیری شود.

سایت ها یک بار برای همیشه ساماندهی شوند
انتقاد نماینده مجلس از نقش مخرب سایت های خرید و فروش 
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