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«هوآوی» ،پیروز میدان امنیت سایبری
خبرنگار

نیویورک تایمز

تنشهــای تجــاری بین واشــنگتن و پکــن ،بیش
از همــه دامان هوآوی ،این غــول فناوری چین را
گرفت و هر روز دردسری تازه سر راهش سبز شد.
از اتهام جاسوســی گرفته تا تحریم توســط گوگل
و ممنوعیــت فروش تجهیــزات 5Gاین کمپانی
و...هریــک مانعی بــزرگ برای هوآوی به شــمار
میرونــد اما ســرانجام بــا رأی ســازمان ،GSMA
مبنی بر تأیید امنیت ســایبری تجهیزات شــبکه
 5Gهوآوی ،عمالً همــه ادعاهای ترامپ مردود
اعالم شد و این ،آغاز عصری بزرگ برای هوآوی
به شــمار میرود ZTE .نیز یکی دیگر از برندهای
چینــی اســت کــه از آزمایشهــای ایــن ســازمان
سربلند بیرون آمده است.
یک گواهینامه پرافتخار
هــوآوی ،ایــن برند چینی کــه دونالــد ترامپ
در جنگ تجاری اش با چیــن موانع زیادی برای
فعالیتهایش هم در امریکا و هم در سایر نقاط
جهان ایجاد کرده در تازهترین ارزیابی امنیتی به
دســتاورد تازهای دست یافت؛ هرچند که ترامپ
به بهانه نبود امنیت ســایبری و احتمال ســرقت
اطالعــات و دیتای کاربران جهان ،بازی سیاســی
پیچیدهای را با محوریت هوآوی آغاز کرده بود اما
ایــن برند از تمام آزمایشهای ســازمان GSMA
سربلند بیرون آمد و همه ارزیابیها را با موفقیت
به پایان رســاند .گفتنی اســت ســازمان ،GSMA
مؤسســهای است که صدها شرکت فناوریمحور
و اپراتورهــای ارتباطــی ازجملــه شــرکتهای
امریکایــی و  ،Verizonشــرکت آســیایی چاینــا
موبایل ( )China Mobileو شــرکتهای اروپایی
همچــون تلفونیکا و ودافون و ..را از سرتاســر دنیا
گردهم میآورد و بــا در نظر گرفتن پارامترهایی
مشــخص و ارزیابی آنها ،بیخطر بودن و امنیت
ســایبری محصــوالت مخابراتــی را تأییــد یــا رد
میکند.
بــه هرحــال بزرگترین فروشــنده تجهیزات
مخابراتی و شبکه موبایل جهان از آزمایشهای
 GSMAنمــره قبولــی گرفــت و تأییدیــه امنیت
زیرســاختها وتجهیزات شــبکه  NESASرا ازآن
خود کرد .با دریافت این گواهینامه معتبر ،عمالً
کمپانیهــای بــزرگ چینــی هــوآوی و  ZTEبــه

ســرویسهای اپلیکیشــنها محســوب میشــود
هرچنــد هــوآوی پیــش از ایــن نیــز ارزیابیهــا و
آزمایــش هــای مربــوط بــه تکنولــوژی 5Gگــروه
 2020-IMTدر چیــن را نیــز بــا موفقیــت ازســر
گذرانده بود.
امریکا مستأصل در برابر چین
جدا از جنگ تجاری پکن و واشــنگتن ،برخی
رفتــار ترامــپ را ناشــی از عقــب مانــدن امریــکا
در برخــی حوزههــا در مقابــل چیــن میداننــد.
بهعنوان مثــال «دیلیپ هیــرو» ،روزنامــه نگار و
مفســر بیزینس اینســایدر با اشــاره بــه موفقیت
اخیر هوآوی نوشــته است ترامپ باید بپذیرد که
امریــکا در دو جبهــه اقتصاد و تکنولــوژی از چین
عقــب افتاده اســت و دلیل بخشــی از لجبازیها
و تنش آفرینیهایش نیز همین موضوع اســت.
وی در گزارش خود آورده اســت :در ماه مه 2015
دولــت چین از برنامه ده ســاله Made in China
 2025رونمایی کرد تا در  10صنعت «های تک»
ازجملهخودروهایالکتریکی،نسلآیندهفناوری
اطالعــات و ارتباطــات ،روباتهــای پیشــرفته و
هــوش مصنوعی رشــدی ســریع داشــته باشــد.
از دیگــر بخشهــای مــورد توجــه در ایــن برنامه
میتوانبهمهندسیفضایی،تکنولوژیکشاورزی
و نیز بیوداروها اشاره کرد.
نیمــه رســاناها ( )Semiconductorsهــم
برای تولید محصوالت الکترونیک بسیار حیاتی

هســتند و در سال  2014دولت چین برای توسعه
و یکپارچهســازی ایــن صنعــت نیــز هدفگذاری
کــرده بود که تا ســال  2030به یکی از کشــورهای
پیشــرودر این زمینه تبدیل شــود .در ســال 2018
صنعت ســاخت تراشــه هم در این کشــور مورد
توجه قرار گرفت و در ســال  2019انجمن صنایع
نیمه رســاناهای امریکا اعالم کرد با اینکه امریکا
امــروزه بــا در اختیار داشــتن نیمی از ســهم بازار
جهان صدرنشین است اما چین بهدلیل سرمایه
گذاریهایگستردهدرتحقیقاتعلمیوتجاری،
تهدیدی اصلی برای این کشور به شمار میرود.
در گــزارش وی آمده اســت :تحقیق دانشــگاه
هاروارد در فاصله ســالهای  2000تا  2016نشــان
میدهد سهم چین از انتشار تحقیقات مهندسی
و علمــی  4برابــر امریــکا بــوده اســت .بــزرگان
تکنولــوژی امریــکا کمپانیهایی همچــون گوگل،
اپــل ،آمــازون و مایکروســافت هســتند و البته در
چین هــم غولهای فنــاوری همچون علــی بابا،
تنســنت ،شــیائومی و بایدو را میبینیم که توسط
شهروندان و بهصورت خصوصی و آن هم سالها
پس از غولهای ســیلیکون ولی تأسیس شدهاند
اما حاال به بیشــترین موفقیتها دســت یافتهاند
و در مــواردی هم از غولهای تکنولوژی امریکایی
عبــور کردهاند.حاال دیگر بزرگترین برنده چینی
در زمینه وسایل الکترونیکی و ارتباطی مصرفی،
هــوآوی اســت که نخســتین کمپانــی چندملیتی

ایــن کشــور نیز به شــمار میرود که بــه یک نقطه
حیاتی در جنگ ســرد امریکا و چین تبدیل شــده
اســت .هوآوی در زبان چینی به معنای دستاورد
باشکوه است و در زمینه تولید تلفنهای هوشمند
و تجهیزات مخابراتی فعالیت دارد .این کمپانی
که در سال  1987تأسیس شده است اکنون دارای
194هزار نیروی کار در 170کشــور جهان است و در
سال  2019گردش مالی اش از 122.5میلیارد دالر
گذشــت .در ســال  2012رقیب 136ساله سوئدی
خود ،اریکسون را پشت سر گذاشت تا با 28درصد
ســهم بازار جهانــی ،به بزرگتریــن تأمین کننده
تجهیــزات ارتباطــی و مخابراتی تبدیل شــود .در
ســال  2019نیــز از اپل پیشــی گرفت و بــه دومین
کمپانی تولیدکننده تلفن همراه تبدیل شد و بعد
از سامسونگ قرارگرفت .وی همچنین در گزارش
خود آورده است :تیم تحقیقاتی گوگل ساالنه15تا
20میلیارد دالر در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری
میکننــد و درنهایت هــوآوی در میــان 5کمپانی
برتر فعال در زمینه گوشیهای نسل پنجم()5G
قــرار گرفت و در ســال  2019با فروش 6.9میلیون
دســتگاه تلفــن همــراه  36.9 ،5Gدرصد بــازار را
ازآن خــود کــرد و به موفقترین شــرکت در زمینه
تکنولوژی 5Gو تجهیزات آن تبدیل شد که همین
موضوع زنگ خطری برای ترامپ بود و فشــارها
علیه این کمپانی را شــدت بخشید .درنهایت نیز
پمپئو ،هوآوی را بازوی نظارتی حزب کمونیست
چیــن دانســت و یــادآور شــد با کمــک تجهیزات
 5Gخود از کاربران امریکایی و ســایر نقاط جهان
جاسوســی میکند .در ماه مه  2018شــرکتهای
امریکایی از تأمین نرم افــزار و قطعات از هوآوی
محروم شدند بعد از آن نوبت به میکروتراشهها
رســید و هــوآوی از خریــد هرگونــه تراشــه از
کمپانیهای امریکایی یا استفاده از نرم افزارهای
امریکاییمحرومشد.کاخسفیدهمچنینکمپین
جهانی علیه اســتفاده از تجهیزات سیســتمهای
 5Gاین کمپانی در کشــورهای متحــد خود به راه
انداخــت و البتــه موفقیتهایی نیز کســب کرد و
برخی کشــورها از جمله بریتانیــا را با خود همراه
کرد .افزایش تعرفه محصوالت و کاالهای چینی
و ممنوعیت فعالیت تیک تاک در امریکا بخشی
دیگــر از دشــمنیهای ترامــپ بــا چیــن را نشــان
میدهد.

خـــــــــبر

میترا جلیلی

فروشــندگان اروپایــی همچون اریکســون و نوکیا
پیوســتند« .الکــس ســینکلر» یکــی از مســئوالن
ارشــد مؤسســه  GSMAدرایــن بــاره گفــت:
مؤسســه  GSMAازایــن پــس حمایت بیشــتری
از کمپانیهــای اریکســون ،هوآوی ،نوکیــا و ZTE
خواهد داشــت و به آنها کمک میکند .ما به این
کمپانیها برای عبور از این مرحله سخت تبریک
جشده
میگوییم.براساسنتایجوشواهداستخرا 
از آزمایشها ،بررســیکنندگان مــا به این نتیجه
رسیدهاند که محصوالت هوآوی با نیازمندیهای
سیســتم  NESASســازگاری دارنــد .نتیجــ ه ایــن
بررســی ،نشــان میدهد هرچند دونالــد ترامپ
بــه بهانه جاسوســی و ناامــن بودن شــبکه  5Gو
نرمافزارهــا و ســخت افزارهــای هــوآوی ،موانــع
زیادی بر ســر راه فعالیت این غول چینی دنیای
فناوری ایجاد کرده اما واقعیت روی دیگر سکه را
نشــان میدهد .هوآوی از امنیت کامل برخوردار
اســت و نه جاسوســی از کاربــران را در دســتور کار
خود دارد و نه براحتی هک میشــود تا اطالعات
کاربران افشا شود.
وی ادامــه داد :بــا دریافــت ایــن گواهینامــه،
این فروشــندگان تجهیزات شــبکه موبایل عمالً
بــه  NESASمتعهــد میشــوند و بــه اپراتورهای
تلفن همراه و سایر سهامداران و ذینفعان کمک
میکننــد تا در مورد توســعه محصول مطمئن و
امن ،تصمیماتی آگاهانه بگیرند .ما مشتاقانه در
انتظار مشارکت ســایر افراد در این طرح هستیم
تا بــا ترویج فرهنگ امنیت از طریــق طراحی در
صنعــت فناوری ،تعهــد خــود را در زمینه انجام
اقدامات امنیتی خوب اثبات کنند .گفتنی اســت
 NESASهــم یــک مکانیســم ارزیابــی امنیــت
ســایبری اســتاندارد اســت کــه توســط  GSMAو
تعداد زیادی از اپراتورهای جهانی ،فروشــندگان
و شــرکای صنعت و رگوالتورها تعریف میشود.
«دویــن دوان» رئیــس بخــش امنیــت ســایبری
هــوآوی نیز در ایــن باره گفــت :در عصراینترنت
نسل پنجم NESAS ،یک ارزیابی امنیت سایبری
مؤثر و اســتاندارد را ارائــه میدهد که به صنعت
ارتباطــات اجازه میدهــد تا از امنیــت اطمینان
حاصــل کند .وی ادامــه داد :ایــن ارزیابی درواقع
منبع خوبی برای ســهامداران ازجمله اپراتورها،
فروشــندگان تجهیزات شــبکه ،تأمیــن کنندگان

هشدار وزیر ارتباطات نسبت به کالهبرداری
با نام «شبکه شاد»

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات در حاشــیه جلســه هیأت دولت در پاســخ به ســؤال
خبرنگاران درباره اپلیکیشــن شاد گفت :سیم کارتی تحت عنوان سیم کارت شاد وجود
ندارد و تماس برای فروش یا پشتیبانی این سیم کارت صرفاً کالهبرداری است.
بــه گزارش ایرنا ،محمدجواد آذری جهرمی افزود :از آنجایی که هدف ما این اســت
کــه دانشآموز یا دانشــجویی برای هزینههای شــبکه از تحصیل جا نماند ،پس شــبکه
شاد بهصورت رایگان در اختیار دانشآموزان و معلمان قرار گرفت .جهرمی با تأکید بر
این که ســیم کارتی تحت عنوان سیم کارت شاد وجود ندارد ،خاطرنشان کرد :مردم به
کالهبرداریهای این حوزه توجه نکنند ،تماسهایی که از سرشماره ۹۰۹برای سیم کارت
شاد گرفته میشود صرفاً کالهبرداری است و نباید به آن توجه کرد؛ به خانوادهها توصیه
میکنم به تماسهایی که درباره فروش سیم کارت شاد است پاسخ ندهند .وی افزود:
اپراتور اول تا چند روز آینده یک مرکز تماس برای برنامه شاد راهاندازی خواهد کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به این که سیم کارتهای مخصوص کودک توسط اپراتورهای
اول و دوم ارائه میشــود و ســیم کارت «شاد» وجود ندارد ،گفت :سیم کارت کودک یک
لیست سفید دارد که تمام سایتها روی آن باز نیستند و صرفاً سایتهای مناسب روی
آن باز میشــوند؛ از ســال  ۹۶این امــکان فراهم بوده و اکنون به علــت آموزش مجازی،
استقبال از آن بیشتر شده است که همین مسأله ،نیاز به ارتقای سیستمهای زیرساخت
آن را چند برابر کرده است .وزیر ارتباطات تصریح کرد :اکنون بسته اینترنت هدیه برای
 ۷۰۰هزار معلم در نظر گرفته شده است و برای بسته رایگان استادان و دانشجویان نیز
هفته بعد با وزیر علوم جلسه داریم تا بستههای آموزشی را برای دانشجویان نیز در نظر
بگیریم .جهرمی اضافه کرد :تا سهشنبه هفته آینده سایت ثبتنام برای دریافت بسته
اینترنت آموزشی راهاندازی خواهد شد تا بعد از ثبتنام بتوانند بستهها را دریافت کنند.
وی ادامه داد :از ابتدای فروردین امســال سه هزار و  500روستا به شبکه ملی اطالعات
متصل شــدند و این امکان فراهم شــده که مردم مناطق روســتایی نیز بتوانند از ظرفیت
فضای مجازی استفاده کنند .وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی درباره ممنوعیت استفاده
از پیــام رســانهای خارجــی برای آمــوزش مجازی نیز گفــت :ممنوعیت اســتفاده از این
پیامرسانهاازسویمرکزملیفضایمجازیبهشکلرسمیاعالمشدهاست،اماباالخره
بهصورت غیررســمی در برخی مدارس استفاده میشود که هزینه استفاده از این بستر را
بایدخودشانمتقبلشوند.ویدربارهشبکهملیاطالعاتنیزگفت:طرحکالنومعماری
شــبکه ملی اطالعات یک بار در ســال  ۹۱در دولت نهم از طریق وزارت ارتباطات وقت به
دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارسال میشود ،بعد از آن یک بار در دولت یازدهم
و دو مرتبه در دولت دوازدهم ارســال شــده اســت .جهرمی گفت :بین وزارت ارتباطات و
مرکز ملی فضای مجازی همیشه درباره سند معماری بحث و اختالف نظر جدی وجود
داشــته است اما در این دوره و با هماهنگی خوبی که با مرکز ملی فضای مجازی داشتیم
توانستیم به یک محور مشترک برسیم .اکنون ابعاد و محورها و شاخصهای شبکه ملی
اطالعات مشــخص شده اســت .وزیر ارتباطات اشاره کرد :در کشور وقتی یک قتل هم رخ
میدهد میگویند بهدلیل ســامان نگرفتن شــبکه ملی اطالعات اســت چون این قتل به
واسطه استفاده از یک پیام رسان رخ داده است .پیام رسان داخلی هم باشد این قتل رخ
میدهد؛ راه حل تمام مشکالت فضای مجازی صرفاًشبکه ملی اطالعات نیست .شبکه
ملی اطالعات ،زیرساخت فضای مجازی است ،برخی از انتظارات خیلی فراتر از تکالیفی
استکهبرایشبکهملیاطالعاتتعریفشدهاست.جهرمیادامهداد:دستوریکهرهبر
معظمانقالبسالگذشتهدراینبارهدادند،فرمودندظرفدوهفتهبرنامهراارائهبدهیم
اما تدوین برنامه بیش از ســه هفته زمان برد و ســند را نهایی و ارائه کردیم؛نزدیک به سه
ماه مرکز ملی آن را بررســی کرد و طی ســه ماه درشورای عالی فضای مجازی بحث شد و
سرانجامسندمعمارینهاییدرجلسهشورایعالیبهتصویبرسیدهاست.

