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روند آزمایش و تایید نمونه تجهیزات فناوری 
قابل قبول نیست

جوالن قاچاقچیان
 با طوالنی شدن روند 

ترخیص تجهیزات 

60 ماه از مهلت 6 ماهه دولت گذشت

سامانه امالک تحویل 
سازمان امور مالیاتی 

نشده است

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات:

گوشی های تولید داخل
صادر هم می شوند

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد:

وضعیت حفاظت
 از اطالعات کاربران

 در ایران اسفناک است
نشت اطالعات و افشای پایگاه اطالعات هویتی کاربران بسیاری از س��ازمان ها، اپراتورها، شرکت های 
دولتی و خصوص��ی در فضای مجازی طی ماه های اخیر یکی از موضوعات خبرس��از ب��ود به نحوی که به 
دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطالعات در فضای مجازی خرید و فروش 

می شوند.
از جمل��ه ای��ن اتفاق��ات می ت��وان ب��ه نش��ت اطالع��ات شناس��نامه ای ۸۰ میلی��ون کارب��ر ایرانی 
از طری��ق س��رورهای س��ازمان ثب��ت اح��وال و وزارت بهداش��ت، افش��ای بان��ک اطالعات��ی ح��اوی 
اطالعات ش��مار زی��ادی از کارب��ران ایرانی تلگ��رام و ش��ماری از کارب��ران یک��ی از بازاره��ای ایرانی 
نرم افزاره��ای آیفون، افش��ای اطالع��ات کاربران یک��ی از اپراتوره��ای موبایل و س��رقت پای��گاه داده 
 س��ازمان امور دانش��جویان وزارت علوم، پایگاه ایران��داک و برخی ش��رکت های هواپیمای��ی و بانک ها

 اشاره کرد.
کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام حاکمیت امنیت س��ایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع 

نشت اطالعات و سرقت داده ها هستیم.
در این خصوص مرکز ماهر در گزارشی که پیش از این منتش��ر کرد، اعالم کرده بود که نشت اطالعات 
عمدتاً متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف های امنیتی در پیاده سازی و تنظیمات از سوی سازمان ها 

و متولیان پایگاه های داده است.
معاون��ت پژوهش ه��ای زیربنای��ی و ام��ور تولیدی دفت��ر مطالع��ات ان��رژی، صنعت و مع��دن مرکز 
پژوهش های مجلس نیز در گزارش��ی با بررس��ی وضعی��ت ای��ران در ارزیابی جهانی حفاظ��ت از حریم 
 خصوصی کاربران، بر ل��زوم تصویب »الیحه حفاظت و صیانت از داده های ش��خصی« در مجلس یازدهم 

تاکید کرده است.
در جدول منتشر شده از سوی این مرکز، وضعیت ایران و سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم 
خصوصی کاربران در فضای مجازی آمده اس��ت و طبق آمار موجود، وضعیت کشورمان نیز در حفاظت از 

حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی بسیار ضعیف ارزیابی شده است.

سایت های اینترنتی بالی جان سمساری ها

مجوز اتحادیه برای 
فروشگاه های اینترنتی 

اجباری است

رابرت کندی جونی��ور از آخرین بازمان��دگان خانواده 
کندی، کمپینی را علیه جنای��ات جمعیتی  بنیاد خیریه 
بیل  و ملیندا گیتس و نقش آن در کش��تار مردم در هند 
و آفریقا به راه انداخته اس��ت؛ او اس��نادی مبن��ی بر فلج 
شدن ۳۵۰ هزار کودک هندی توس��ط این بنیاد منتشر 

کرده است.
رابرت کن��دی در یک پس��ت توییتری نوش��ت: بنیاد 

گیتس 1.2 بیلیون دالر برای طرح واکسیناس��یون خود 
در هند هزینه کرده و با این عنوان بین س��ال های 2۰۰۰ 
تا 2۰17، 496 هزار کودک را در هند را واکس��ینه کرده 
است. اما به خاطر واکسن های فلج اطفال بنیاد گیتس، سه 
چهارم این کودکان به فلج اطفال دچار شده اند. به عبارت 
دیگر فل��ج اطفال در هند تقریبا ریش��ه کن ش��ده بود اما 

واکسن های اخیر این بیماری را دوباره شایع کرد. 

اتهام فلج شدن ۳۵0 هزار کودک هندی توسط بنیاد خیریه گیتس

صفحه2

به گفته یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اس��تان تهران مش��کل ش��رکت های واردکننده 
تجهیزات فناوری اطالعات، قوانین دس��ت وپاگیر 
اس��ت که با طوالنی کردن رون��د ترخیص و راکد 
کردن سرمایه در گردش ش��رکت ها، موجب سود 
قاچاقچیان می ش��ود که بیمه، مالی��ات و حقوق 
و عوارض گمرک��ی پرداخت نمی کنن��د و با زمان 
تحویل س��ریع تر و هزینه کمتر، بازار را در دس��ت 

خواهند گرفت.
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