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همزمــان با روز جهانی ارتباطات و با حضور معاون اول رئیس جمهوری و فعاالن حوزه ICT

سرقت رمز ارز با حمله هکری
به ابررایانه های اروپایی

گــروه فنــاوری -مراســم گرامیداشــت
روز جهانــی ارتباطــات روز گذشــته بــا
حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون
اول رئیــس جمهــوری و محمدجــواد
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فعاالن
حــوزه  ICTبهصــورت ویدئو کنفرانس
(ویدئو کیک) برگزارشد .در این مراسم
معــاون اول رئیــس جمهــوری اتصال
 1578روســتا به شــبکه ملی اطالعات
و اتصــال  632روســتا بــه شــبکه تلفن
همراه را افتتاح کرد پروژه ای که با کلید
خــوردن آن ،میزان اتصال روســتاهای
بــاالی  20خانــوار بــه اینترنت و شــبکه
ملــی اطالعــات بــه  89درصــد رســید
و قــرار اســت بــا اتصــال بقیه روســتاها
تا پایان ســال ایــن عدد بــه  100درصد
برسد.
 رونمایی از  3پروژه ارتباطی
در ایــن مراســم ابتــدا محمدجــواد
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات گزارشــی در زمینه اقدامهای
انجــام شــده ارائــه داد و گفــت :رئیس
جمهوری هفته آینده  ۳پروژه ارتباطی
را در وزارت ارتباطات رونمایی میکند.
وی با اشــاره به پروژههایی که در هفته
جــاری آمــاده بهرهبــرداری میشــود،
افــزود :مرکز داده بزرگ کشــور توســط
یکــی از اپراتورهــا بــا ســرمایهگذاری
یــک هــزار و  ۱۰۰میلیــارد تومــان بــه
بهرهبرداری میرســد که این دیتاسنتر
 ۲۵درصــد بــه ظرفیــت فعلــی مراکز
داده اضافه میکند.
وزیــر ارتباطــات از توســعه
زیرســاخت خدمات ابری توســط یکی
از اپراتورهــای اینترنــت و رســیدن بــه
خودکفایی در پــی تحریمها خبر داد و
افزود :سیاســت اقتصادی توسعه بازار
و توســعه محصــول را بــرای افزایــش
محتــوای شــبکه ملــی اطالعــات در
دســتور کار داریم و در این راســتا طرح
بــزرگ «هرخانه ایرانی یــک تلویزیون
اینترنتــی» را کــه از اهداف شــبکه ملی
اطالعات در راســتای بخــش محتوایی
اســت برای یــک میلیون خانــه ایرانی
فعال میکنیــم تا از خدمات تلویزیون
اینترنتــی بهــره ببرنــد و این رقــم به ۵
میلیون خانوار میرسد.
وی در ادامــه گفــت :خردادمــاه
ســالجاری نیز دو مرکــز داده جدید با
اهداف پدافندی و زیرســاخت فناوری
در راستای اهداف شبکه ملی اطالعات
در تهران و تبریز با سرمایهگذاری 800
میلیارد تومانــی یکــی از اپراتورها وارد
مدار میشود.
جهرمــی با اشــاره بــه اینکــه دولت
الکترونیــک در زمــان شــیوع کرونــا
توانســت نقــش خــود را بخوبــی ایفــا
کنــد؛ گفت :بــه دلیــل شــیوع کرونا ۱۷
میلیــون فقــره وام یــک میلیونــی بــه
مــردم بــدون مراجعــه حضــوری بــه
بانــک یــا مراکــز دیگــر و تنها با ارســال
یــک پیامــک تخصیــص یافــت و ایــن
مسأله نشــان میدهد که اگر بخواهیم
یا مجبور شــویم زیرســاخت الزم برای
ایــن کار را داریــم .جهرمــی بــه عرضه
سهام شرکتهای فناوری اطالعات در
بورس نیز اشاره کرد و گفت :همچنین
اجــرای ســه طــرح ملــی تولیــد مــودم
داخلی برای اتصال  ۲.۵میلیون پورت
 VDSLدر سال  ،۹۹تولید گوشی همراه
و تجهیزات هوشــمند داخلی و توسعه
زیرســاخت ابری از جمله دیتاســنترها
هدفگذاری شده است.
نقش ارتباطات در دوران پسا کرونا
«اســحاق جهانگیــری» نیــز در
س از
ایــن مراســم با اشــاره به اینکــه پ 
شــیوع کرونــا زیرســاختهای حقوقی
و اجتماعــی باید مبتنی بر یک انســان
هوشــمند مهیــا شــود ،گفــت :بــرای
شــرایط پســا کرونــا نیازمنــد توســعه
ارتباطــات هســتیم و از همین رو حتی
نیاز است برای این کار  ۱۰۰برابر بودجه
فعلی سرمایهگذاری کرد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
قدردانــی از عملکرد درخشــان وزارت
ارتباطات و فنــاوری اطالعات و بخش
خصوصی زیر مجموعه این وزارتخانه
در ایــام شــیوع کرونا گفــت :اقدامات و
خدمــات وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در دولتهــای یازدهــم و
دوازدهم قابل مقایســه بــا هیچ یک از
دورههای گذشته نیست.
جهانگیــری با اشــاره به اینکه کرونا
هم مردم و هم سایر بخشها را تحت
تأثیر قرار داده اســت ،خاطرنشان کرد:
همــه برنامههــای توســعهای و امــور

جــاری کشــور امروز تحــت تأثیــر کرونا
قــرار گرفته و بهعبارتــی کرونا به قطب
نمای اصلی سیاســتگذاری و مدیریت
کشــور تبدیــل شــده اســت چــرا کــه در
ایام شــیوع این بیماری عالوه بر توجه
جــدی به ســامت مردم باید در ســایر
بخشهــا از جملــه حــوزه اقتصــادی،
تعادل ایجاد کنیم.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
تأکیــد بــر اینکــه نمیتوانیــم فقــط به
مســائل روزمره مرتبط با کرونا بســنده
کنیم ،تصریح کرد :همه دســتگاههای
دولتی باید توجه داشته باشند که کرونا
پدیــدهای عالم گیر و نوظهور اســت که
باید ضمن توجه به مسائل کوتاه مدت
مرتبــط بــا آن ،در خصــوص تغییرات
ناگزیــر آن نیــز آینــده نگــری داشــته
باشیم و نسبت به اعمال اصالحات در
رویکردها ،راهبردها و ساختارها اقدام
کنیم تا بتوانیم با سیســتم کارآمدتری
امور کشور را پیش ببریم.
جهانگیــری در ادامــه بــا اشــاره بــه
ارائــه آموزشهــا بــه دانشآمــوزان و
دانشــجویان کشــور از طریــق فضــای
مجازی در ایام کرونا ،گفت :در شرایطی
که هرگونه تجمع ممنوع بود ،به جهت
آنکــه موضــوع آمــوزش موضوعــی
تعطیل پذیر نیست ،استفاده از فضای
مجازی در این مقطع فرصتی را فراهم
کرد تا هر خانهای به مدرسه و دانشگاه
تبدیل شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
افزود :پیش از شیوع بیماری کرونا این
حساسیت در مدارس وجود داشت که
دانشآموزان موبایل با خود به همراه
نداشــته باشــند اما امــروز بــه تعبیری
میتــوان گفــت که مدرســه و دانشــگاه
بــه درون تلفنهــای همــراه رفتــه
اســت و یکــی از دغدغههــای کنونــی،
عــدم دسترســی برخــی خانوادههــا و
دانشآموزان بــه ابزار مــورد نیاز برای
آموزش از طریق فضای مجازی اســت
کــه باید تــاش کنیم بــا فراهــم کردن
ابــزار مورد نیاز ،فرصــت آموزش برای
این دانشآموزان فراهم شود.
جهانگیــری با بیان اینکــه اتفاقات،
تصمیمــات و تغییــرات ایــام کرونــا
موضوعاتــی ســاده نیســت و نمیتوان
در دوران پسا کرونا از کنار آن عبور کرد،
اظهــار کرد :کرونــا پیامدهایی را با خود
بههمراه داشت که افزایش دورکاری و
کاهش شدید مصرف نفت و انرژی در
جهان از جمله این پیامدها است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود:
در گذشــته و در شــرایط پیــش از کرونا
وقتی که کشــورهای اوپــک تصمیم به
کاهــش تولید یک میلیون بشــکه نفت
میگرفتنــد .ایــن تصمیم بســرعت با
تبعــات اقتصــادی و افزایــش بهــای
نفــت همــراه میشــد امــا امــروز کــه
کشــورهای اوپــک و غیــر اوپــک میزان
تولیــد را تــا  10میلیــون بشــکه کاهــش
میدهند نیــز قیمت همچنــان نزولی
است بهگونهای که حتی برخی معتقد
هســتند برداشــت و تولید نفت در این
شرایط صرفه اقتصادی ندارد.
جهانگیری با اشاره به پیشبینیها
مبنــی بــر اینکــه بــا بزرگتریــن رکــود
جهانــی اقتصــاد در صــد ســال اخیــر
روبــهرو هســتیم ،گفــت :بایــد ابعــاد
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی را
متناســب بــا ایــن تحــوالت پرشــتاب
شناسایی کنیم و به تقویت مزیتهای
نسبی در این عرصه بپردازیم.
معاون اول رئیس جمهوری افزود:
باید به ســمتی پیش برویــم که هم در
درون جامعــه دچــار شــکاف نشــویم
و هــم جامعــه ما بــا جوامع پیشــرفته
جهان شکاف و فاصله پیدا نکند.
جهانگیــری با تأکیــد بر اینکــه باید
بهدنبــال اســتقرار زیرســاختهای
حقوقــی  -اجتماعی الزم بــرای دوران
پــس از کرونــا باشــیم ،افــزود :لنگرگاه
تحقــق همــه برنامههــا و ملزومات در
دوران پس از کرونــا وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات است.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
تأکیــد بــر اینکــه وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات مســئولیت مهمی
بــرای تدویــن برنامههای دقیــق برای
دوران پســا کرونــا دارد ،گفــت :هیــچ
دســتگاهی نمیتوانــد بــدون تعامــل
مناســب با سایر دســتگاهها و بخشها
برنامههــای خود را به شــکل مناســب
اجرایــی کنــد و تــاش موفــق وزارت
ارتباطات برای تحقق برنامههای خود

نیــز در گــرو اجمــاع و تعامــل با ســایر
بخش هاست.
جهانگیــری در ادامه ســخنان خود
بــه چند نکته مهــم و محــوری که باید
بــرای ســال  99و حتی ســالهای آینده
در دســتور کار وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات باشــد اشــاره کرد و
گفــت :تقویــت زیرســاختهای فنی و
حقوقــی باید یکــی از محورهــای مورد
توجه این وزارتخانه باشد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
همچنین توجه به توســعه برنامههای
فضایــی را یکــی از ضرورتهــای ایــن
وزارتخانــه برشــمرد و گفــت :وزارت
ارتباطات و فنــاوری اطالعات با کمک
دانشــگاهها موفق به طراحی ،ســاخت
و ارســال ماهــواره به فضا شــده اســت
کــه البتــه نباید بــه همین مقــدار اکتفا
شــود بلکه باید از طریق تعامل با سایر
دســتگاههای مرتبط ،بهدنبال توســعه
ایــن برنامههــا و بهبــود امکانــات و
پرتابکنندههای ماهواره باشد.
جهانگیری همچنین روند خدمات
پســتی در ایام کرونــا را مثبــت ارزیابی
کــرد و گفــت :اگــر ایــن توانمنــدی،
ظرفیــت و زیرســاخت در خدمــات
پســتی کشور وجود نداشت و اگر امکان
آموزش از طریــق فضای مجازی مهیا
نبود ،درخواســت از مردم برای ماندن
در خانه کاری دشوار بود.
وی با اشاره به اینکه نه تنها کیفیت
آمــوزش از طریــق فضــای مجــازی
پایینتــر از آمــوزش در کالس درس
نیســت بلکه بعضاً کیفیت آموزش به
ایــن شــیوه باالتر اســت ،افــزود :برخی
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاهها
میگویند که میزان انرژی و مطالعهای
کــه بایــد پیــش از تدریــس در فضــای
مجــازی صرف کنند ،ســه برابــر میزان
انرژی اســت که برای کالس درس نیاز
دارنــد چــرا کــه معتقدند آمــوزش در
فضای مجازی بهصورت شفاف انجام
میشــود و نحوه تدریــس آن میتواند
مورد قضاوت دیگران قرار گیرد.
جهانگیــری افــزود :خوشــبختانه
بهلحــاظ کمیــت عملکــرد دولــت در
بخــش ارائه خدمات در حوزه اینترنت
و فضــای مجــازی عملکــردی قابــل
قبول بوده اســت اما کیفیت و ســرعت
اینترنــت در برخی مناطــق پایین بوده
اســت کــه الزم اســت امکانــات مــورد
نیاز از ســوی دولــت و وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعات فراهم شــود تا این
امکانــات بــه نحو مطلــوب در خدمت
مردم قرار گیرد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه امکانــات و
ظرفیتهــا متعلــق بــه مــردم کشــور
اســت و بایــد بــرای خدمــت بــه مردم
بــهکار گرفته شــود بــه برخــی اختالف
نظرهــا میان وزارت ارتباطات با برخی
دســتگاهها اشــاره کــرد و افــزود :ایــن
توگو
اختالف نظرهــا باید از طریق گف 
حــل و فصل شــود تا مانعی بر ســر راه
خدمترسانی به مردم نباشد.
جهانگیــری توســعه ظرفیتهــا
و منابــع را از دیگــر ملزومــات وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات دانســت
و گفــت :در ایــن زمینه توســعه شــبکه
ملــی اطالعــات یکــی از مهمتریــن
موضوعــات اســت کــه همــواره یکــی
از دغدغههــای دولــت و نیــز از مــوارد
مــورد تأکید رهبر معظــم انقالب بوده
اســت کــه خوشــبختانه در ایام شــیوع
کرونــا عملکرد شــبکه ملــی اطالعات
درخشــان بود و خدمات گستردهای به
مردم در این حوزه ارائه شد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
افــزود :توســعه و تکمیــل شــبکه ملی
اطالعات که از نیازهای ضروری کشــور
اســت ،میتواند آغاز حکمرانی نوین و
دولتمداری جدید در کشــور باشــد و با
اتکا به آن بتوانیم نظام اداری جدیدی
برای کشور در نظر بگیریم.
وی افــزود :وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات بایــد اقدامــات و
تالشهــای صــورت گرفتــه در ایــام
کرونــا بــرای ارائه خدمــات اینترنتی را
به مردم اطالعرســانی کنــد تا جامعه
مطلــع باشــد که بــه چــه میــزان کار و
تالش انجام شــده تا مردم در شــرایط
ســخت کرونــا بتواننــد از امکانــات
اینترنــت و شــبکه ملــی اطالعــات
برخوردار باشند.
معاون اول رئیسجمهوری توسعه
و تکمیــل دولت الکترونیــک را از دیگر

ضرورتهــا و نیازهای کشــور برشــمرد
و گفــت :وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات  23پــروژه اولویــت دار برای
تکمیــل دولــت الکترونیــک در نظــر
گرفتــه اســت و امیــدوارم بتوانیــم بــر
اســاس هدفگذاری انجام شده دولت
الکترونیــک را تــا پایان ســال  99بهطور
کامل راهاندازی کنیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد :توسعه
دولــت الکترونیــک دسترســی برخــط
و امــکان فراگیــر بــه همــه شــهروندان
میدهــد و ضمــن ایجــاد شــفافیت و
جلوگیری از فســاد ،میتواند موجبات
رضایتمندی مردم را نیز فراهم کند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
بــا اشــاره بــه طــرح غربالگــری وزارت
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی
در برنامــه مقابله با کرونا خاطرنشــان
کــرد :طرح غربالگری و نیز اســتفاده از
پرونده سالمت الکترونیک  ۸۰میلیون

اخبــــار

بیش از  1500روستا به شبکه ملی اطالعات متصل شد

معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
اشــاره بــه اینکــه اســتارتاپها یکــی از
زیرشــاخههای مهم اقتصــاد دیجیتال
هســتند ،توجــه به آنهــا را مــورد تأکید
قرار داد و گفت :توجه به اســتارتاپها،
شــرکتهای دانــش بنیــان و بخــش
خصوصــی باید بهصورت جدی دنبال
شود بهگونهای که بخش خصوصی به
معنــای واقعــی میــدان دار اقتصاد در
کشور باشد.
جهانگیــری افــزود :در ایــام شــیوع
کرونــا کــه بــا مشــکالتی بــرای تأمیــن
لــوازم حفاظــت شــخصی کادر درمان
و اقالمــی نظیــر دســتکش ،ماســک و
محصــوالت ضدعفونی مواجه بودیم،
شــرکتهای دانــش بنیــان توانســتند
ظرف مدت دو سه ماه این محصوالت
را تولید کننــد و امروز در جایگاهی قرار
داریــم که نه تنهــا نیازهــای داخلی به
کیتهای تشــخیص بیماری ،نیازهای

بتــوان اختالف نظری کــه در خصوص
آزادسازی فرکانسها میان صداوسیما
و وزارت ارتباطــات وجــود دارد را
حــل و فصل کنیــم .اما نمیدانســتیم
اختالف به این حد رســیده که مطالب
و خبرهــای وزیــر ارتباطــات منعکــس
نمیشــود ،مــردم بایــد ایــن خبرهــا را
بشنوند.
اقدا مهای کرونایی
در ادامــه وزیــر ارتباطــات بــه
اقدامهــای انجــام شــده در روزهــای
کرونایی اشــاره کرد و گفت :در روزهای
شــیوع کرونــا بــا کمــک  100میلیــارد
تومانــی بــه اپراتورهــا ،بیــش از ۷۸۹
دانشــگاه و  ۶۸۸هزار معلم و با کمک
 50میلیــارد تومانــی بــه شــرکتهای
اینترنتــی ،حوزههــای علمیــه اینترنت
رایگان دریافــت کردند .وزیر ارتباطات
بــا اشــاره بــه اینکــه بتازگــی اینترنــت
شبکه «شاد» را نیز برای دانشآموزان

 چالشهای پیش رو

وزیــر ارتباطــات با اشــاره بــه اقدامهــای الزم بــرای مقابله با چالشهــای دوران پســاکرونا نیــز گفت :از
برش
کســبوکارهای نوپــای آســیب دیــده از کرونــا از صندوق نوآفریــن که دارای اعتبــار  100میلیــارد تومانی
( ۲۰درصــد ســهم دولت و  ۸۰درصد شــامل ســایر بخشها و بانکهــا و اپراتورهــا) حمایت کردیم.وی
بــا بیــان اینکــه به طور متوســط کرونا به  72درصد کســب و کارهای حوزه فنــاوری اطالعات اثر منفی گذاشــت ،گفت:
پرداخت حقوق و دستمزد بزرگترین چالش کسب و کارهای حوزه فناوری در دوره کرونا است ۵ .هزار شرکت نوپا زیر
چتر حمایتی دولت هســتند و با هم رقابت ســنگینی دارند .در پیمایشــی که در  ۲۰۰شــرکت نوآفرین انجام شــد کرونا
روی کســبوکارها اثر منفی داشــته و شــرکتها  15درصد نیروهای خود را تعدیل کردهاند ،ولی بیشــترین خدمات را
حوزه پزشــکی ارائه داده اســت .آذری جهرمی با بیان اینکه ارتباطات در وقایع سال گذشته از سیل و قطعی اینترنت،
بهعنوان تســهیلگر برقرارکننده شــرایط بود ،گفت :در دو سال گذشــته چالشهایی را پشت سر گذاشتیم که تا به حال
نظیر آنها را شاهد نبودیم .شیوع ویروس کرونا هم مشکالتی را برای ما ایجاد کرد و البته باعث شد اقدامهایی که قرار
بود در یک ســال آینده انجام بدهیم ،تنها در مدت ســه ماه به پایان برســانیم .وزیر ارتباطات افزود :طبق ســند شبکه
ملی اطالعات عدد متوسط کشوری در سرعت اینترنت باید  ۱۰باشد اما سرعت در تهران افت داشته است .استفاده
از شــبکه خانگی رشــد قابل توجهی داشته و مصرف بینالملل شــبکه به ۳هزار گیگابایت رسیده و همین عدد در آی
ای پایه رشــد قابل توجهی داشــته و روی  ۱۸۰۰تثبیت شــده اســت .وی در ادامه به توسعه شــبکه پهن باند  ۵میلیون
پورت در  ۸کالنشهر تا پایان سال  ،۹۹اشاره کرد و افزود :آزادسازی باندهای فرکانسی ۷۰۰و ۸۰۰مگاهرتز و استفاده از
آن در شبکه تلفن همراه برای رسیدن به شاخصهای پهنای باند مندرج در سند کالن شبکه ملی اطالعات از جمله
اقدامهای کالن پیش رو برای حل چالشهای دوران پساکرونا است.
ایرانــی از جملــه امکانــات مرتبــط بــا
دولــت الکترونیک اســت که بــا اتکا به
همیــن امکانــات توانســتیم روزهــای
سخت ایام کرونا را پشت سر بگذاریم.
جهانگیــری همچنیــن بــا اشــاره
بــه پرداخــت تســهیالت یــک میلیون
تومانــی بــه  20میلیــون خانــوار بــدون
حتی یــک مراجعه حضــوری تصریح
کــرد :تــا پیــش از ایــن روال دریافــت
تســهیالت نیازمند حداقل پنج شــش
بار مراجعــه افراد به نظــام بانکی بود
امــا در ایــام کرونــا مــردم توانســتند با
ســادهترین اقدامات و از طریق ارســال
یک پیامک ،تسهیالت خود را دریافت
کننــد که تاکنون به بیــش از  20میلیون
خانوار پرداخت شده است.
اجرای کامل دولــت الکترونیک تا
پایان سال 99
همچنیــن معــاون اول رئیــس
جمهوری از وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعــات ،ســازمان امــور اداری و
استخدامی و سایر دستگاههای مرتبط
خواســت کــه با جدیــت تــاش کنند تا
دولــت الکترونیــک تــا پایــان ســال 99
بهصورت کامل در کشــور مســتقر شود
و چنانچه دستگاهی همکاری و تعامل
الزم را نداشــت گــزارش آن را اعــام
نمایند.
جهانگیــری در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــه اقتصــاد دیجیتــال و
اینکــه اقتصــاد دنیــا بهســمت اقتصاد
دیجیتــال در حرکــت اســت اشــاره و
تصریــح کرد :اگــر به اقتصــاد دیجیتال
توجــه نکنیــم اقتصــاد مــا از چرخــه
اقتصــاد دنیــا عقــب میافتــد چــرا که
حرکــت اقتصــاد جهانــی بــه ســمت
دیجیتالی شدن حرکتی پرشتاب است.

آزمایشــگاهی و ســایر اقالم بهداشــتی
مرتبــط با کرونا در داخل کشــور تأمین
میشــود بلکــه قــادر هســتیم برخی از
این محصوالت را صادر کنیم.
وی با تأکیــد بر اینکه شــورای عالی
آمــوزش فنــی و حرفهای کشــور باید با
نــگاه بــه آینــده ،برنامههای آموزشــی
و مهارتهــا را بــه متقاضیــان آموزش
دهد ،خاطرنشــان کــرد :در دورهای که
ســهم اقتصاد دیجیتال ســال به ســال
افزایش پیدا میکند دستگاههایی نظیر
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات با
ارائه تحلیــل جامع و دقیــق از اقتصاد
 10ســال آینده به شورای عالی آموزش
فنی و حرفهای میتوانند به مهارتها
و آموزشها متناسب با نیازهای آینده
جهت دهی کند.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه توســعه
خدمــات بــه روســتاهای کشــور گفــت:
اینکه دسترســی به امکانــات اینترنتی
و شــبکه ملــی اطالعات در روســتاهای
برخــی اســتانها نظیــر سیســتان و
بلوچســتان ضعیفتر اســت ،موضوع
قابــل قبولی نیســت چــرا کــه امکانات
و خدمــات بایــد بهصــورت یکســان و
عادالنــه در میــان همــه مــردم کشــور
توزیع شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری در
ادامــه افــزود :در حــوزه ارتباطــات و
اینترنــت بــه جهــت کمیت مناســب،
توانســتیم نیاز مردم را تأمین کنیم اما
بــه جهت کیفیــت در برخی از شــهرها
مشــکالت اینترنــت وجــود داشــت.
بههمیــن دلیــل نیــاز اســت بســرعت
امکاناتی مانند تأمین پهنای باند مورد
نیــاز بــه وزارت ارتباطــات اختصــاص
داده شــود .برداشــت مــن این بــود که

رایــگان کردیــم ،افزود :با بــرآوردی که
انجــام شــد ،شــرکتهای ای ســی تی،
اپراتورهــای اینترنــت و تلفن همراه در
مجمــوع  ۵۰۰میلیــارد تومــان در ایــن
ایــام به مردم خدمات ارائه دادند .وی
فنــاوری اطالعــات را ابــزاری در کنترل
موفــق اپیدمــی کرونــا در کشــور عنوان
کــرد و گفــت :شــرکتهای  VODنیــز
بــه مــدت یــک مــاه ترافیــک اینترنت
خدماتشــان را بهصــورت رایــگان در
اختیــار مــردم قــرار دادند .وی بــا بیان
اینکــه دو پلتفــرم معنــوی بــرای مــاه
مبارک رمضان راهاندازی شــد ،افزود:
در ایــن دو پلتفرم بیــش از  ۵۰۰هیأت
مذهبی فعال شده و بیش از  ۳میلیون
بازدیدکننده داشته است.
وزیــر ارتباطــات ،راهانــدازی
اپلیکیشن ماسک از سوی متخصصان
دانشــگاه شــریف را بــرای اجــرای
طــرح فاصلهگــذاری اجتماعــی از
دیگــر نمونههــای موفــق بهرهگیری از
فناوری اطالعــات در این دوران عنوان
کــرد و گفــت :ایــن طــرح بــا همــکاری
ســازمان فناوری اطالعات انجام شد و
هماکنــون بیش از ۳میلیــون کاربر این
اپلیکیشن را نصب کردهاند.
وی به انجام خدمات پستی در ایام
کرونــا نیز اشــاره کــرد و افــزود :در این
دوران تقاضــا برای ارســال مرســوالت
پســتی افزایــش یافــت از ایــنرو بــا
اجــرای دســتورالعملهای بهداشــتی
در فروردین با رشد  130درصدی یک
میلیون بســته پســتی توزیع شــد اما با
وجود این متأسفانه  ۳نفر از همکاران
پســت در هنگام مأموریــت در اثر ابتال
به بیماری کرونا جان خود را از دســت
دادند.

بررسیهای امنیتی نشان دهنده حمالت هکری
گســترده به ابررایانههــای اروپایی برای ســرقت
رمــز ارز اســت .ایــن حمالت بــه طور عمــده در
آلمان ،انگلیس ،سوئیس و اسپانیا رخ دادهاند.
به گــزارش مهر ،هکرهــا برای ســرقت رمزارزها
بدافــزاری را روی ابررایانههــای مختلــف نصب
میکننــد .بدافزارهای مذکور در مواردی موجب
خامــوش شــدن ابررایانههــا میشــوند و همین
مســأله تحقیــق در مــورد منشــأ انتشــار آنهــا را
دشوار میسازد.
اولیــن حملــه بدافــزاری از ایــن دســت ،هفتــه
گذشــته در دانشــگاه ادینبورگ اسکاتلند رخ داد
کــه ابررایانــه  ARCHERدر آن مســتقر اســت.
هکرهــا بــا سوءاســتفاده از یــک آســیبپذیری
امنیتــی برطــرف نشــده توانســته بودند بــه این
ابررایانــه نفــوذ کننــد .دومیــن حمله شناســایی
شــده از ایــن دســت علیــه ابررایانههایــی در
آلمــان رخ داد که در اســتان بــادن -وورتمبرگ
نصــب شــدهاند .حملــه یادشــده پنــج ابررایانه
در دانشــگاههای اشــتوتگارت ،اولــم ،توبینگن و
مؤسســه فناوری کارلسروهه را از دسترس خارج
کرد .بررســیهای شــرکت امنیتی امریکایی کادو
و نیــز «فلیکــس وون» محقــق مســتقل امنیتــی
طــی روزهــای بعد نشــان داد کــه ابررایانهای در
بارســلون اســپانیا نیــز به شــیوهای مشــابه مورد
حمله قــرار گرفته اســت .با تــداوم این حمالت
علیــه برخــی ابررایانههــای دیگــر در آلمــان و
ســوئیس و اثبات تشــابه حمالت یادشــده برای
ســرقت رمــزارز تــاش بــرای شناســایی عوامل
این حمالت آغاز شــده اســت .بررسیهای اولیه
نشان میدهد حمالت یادشده از کانادا و چین و
لهســتان انجام شده ،اما هنوز اطالعات بیشتری
در این زمینه به دست نیامده است.

سود 11میلیارد دالری صنعت
بازی امریکا از شیوع کرونا

بر اســاس اطالعاتی جدید ،امریکاییها طی سه
ماهه نخست سالجاری میالدی رکورد جدیدی
در خصــوص هزینه بازی در ســطح جهان ثبت
کردند .در واقع بهنظر میرســد روزهای کرونایی
بــرای امریکاییهــا تــا حــد زیــادی بــا بازیهای
کامپیوتری گذشته است.
بهگــزارش انتخــاب ،تحلیلگران بــازار بازیهای
کامپیوتری معتقدند مصرفکنندگان امریکایی
طی ســه ماه گذشته بیشــترین هزینهها را صرف
بــازی و ســرگرمی کردهانــد و بــرای بازیهــای
ویدئویــی رقــم  ۱۰.۹میلیــارد دالر خــرج کردند.
این ارقام ،حدود  ۹درصد از ســال گذشته بیشتر
اســت .افزون بر اینهــا ،ارقام مذکــور مرتبط به
دوره ژانویــه تــا مــارس اســت .به ایــن معنی که
ممکن اســت این رکــورد در ماههای آتی روندی
نزولی داشــته باشد .بدیهی است ،رویداد اصلی
در پشت این ســود خیره کننده ،همهگیری کرونا
بود کــه از اواخر ژانویه وارد ایاالت متحده شــد و
از اواســط ماه مــارس تاکنون عموم مــردم را در
داخــل خانــه و در قرنطینه نگه داشــته اســت .از
طــرف دیگر بــازار کنســول ،نینتنــدو بزرگترین
برنــده ایــن فــروش بــود .در بخــش فــروش نیز
ســخت افــزار در کل بــا  ۷۷۰میلیــون دالر در
صــدر بود .در حالی که تعــداد معدودی از افراد
احتمــاالً کنســولهای پلــی استیشــن یــا ایکــس
باکــس خــود را با نســل جدیدی از دســتگاههای
جدیــد فصــل پاییــز جایگزین میکننــد و همین
موضوع نیز احتمال ســود باالی بعدی را در این
بخــش تضمیــن میکننــد ،امــا به نظر میرســد
همهگیری کرونا خدمت بزرگی به بخش فروش
طی سه ماهه نخست سالجاری کرده است.

به دلیل کندی عمدی گوشی های قدیمی

اپل  500میلیون دالر جریمه شد

بــه دنبــال شــکایت تعــداد زیــادی از کاربــران
گوشــیهای آیفــون از اپــل بهعلــت کندکــردن
عمــدی گوشــیهای قدیمــی ،ایــن شــرکت بــا
پرداخــت غرامت  500میلیــون دالری موافقت
کرده است.
بهگــزارش فــارس ،براســاس حکم یــک قاضی
فــدرال دادگاهــی در امریکا ،اپل بایــد بابت کند
کردن عمدی گوشــیهای آیفــون قدیمی بدون
اطالعرســانی بــه مشــتریان خــود مبلــغ ۵۰۰
میلیون دالر را به شاکیان بپردازد.
اپــل مدتی اســت برای وادار کردن غیرمســتقیم
مالــکان مدلهــای قدیمــی آیفــون بــه خریــد
گوشــیهای جدیدتــر ،سیســتم عامــل ایــن
گوشــیها را بــهروز میکنــد و ایــن بهروزرســانی
موجب کندشــدن عملکرد گوشــی میشود .این
شــرکت چنین اســتدالل کرده کــه هدفش از این
کار افزایــش طــول عمــر گوشــیهای قدیمــی از
طریق جلوگیری از خاموش شــدن ناگهانی آنها
بهعلت کهنه شدن باتری بوده است.
پیــش از ایــن قــرار بود اپــل چکهــای پرداخت
غرامــت به شــاکیان را از طریق پســت تــا قبل از
پایان سال  ۲۰۲۰بهدست آنها برساند .اما شیوع
ویــروس کرونــا باعث شــده تا ایــن کار تــا قبل از
سال  ۲۰۲۱ممکن نشود.

