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فعاالن بازار موبایل در گفتوگو با «ایران»:

سوسن صادقی
خبرنگار

تلفــن همــراه با ســود متفــاوت در بــازار
بــه فــروش میرســد و رونــد فــروش آن
بــرای مصــرف کننــده شــفاف نیســت.
بــه گفتــه برخــی از فعــاالن ایــن بــازار،
«طــرح افــق» (استانداردســازی فاکتــور
و نظــارت بــر قیمــت) طرحی اســت که
باعث شفافســازی در روند واردات کاال
تــا رســیدن آن به دســت مصــرف کننده
بــا قیمــت مشــخص میشــود و بــه نفع
مصــرف کننــده نهایی اســت امــا برخی
دیگر از فعــاالن معتقد هســتند با اینکه
طــرح افق ،طــرح خوبی اســت امــا باید
مشــکالت پیش پــای فروشــندگان خرد
بــا تعامل حل شــود در ایــن خصوص از
فعاالن ایــن حوزه نظرخواهــی کردهایم
که در ادامه میخوانید.
ëëشفافیت در بازار تلفن همراه
امیــر اســحاقی دبیــر انجمــن
واردکننــدگان موبایــل ،تبلــت و لــوازم
جانبی اعتقاد دارد اگر خواهان شفافیت
در فرآیند واردات تا رسیدن کاال به دست
مصرف کننده نهایی هستیم ،طرح افق،
طــرح خوبــی اســت و میتوانــد در ایــن
فرآیند کمک کننده باشد.
اســحاقی بــه «ایــران» گفــت :طــرح
افــق بــرای کنتــرل قیمــت تلفــن همراه
شــکل گرفتــه و نظارتی بر قیمــت کاالها
در تمامــی نقــاط مختلــف دارد .تمامی
فروشــندگان تلفــن همراه بایــد کاالهای
خــود را در ســامانه افــق ثبتنــام کننــد
تــا قیمــت آنها بــا قیمــت تعیین شــده
برابــر باشــد و شــخص فروشــنده نتواند
در شــهری دیگــر یا در فروشــگاهی دیگر
ایــن کاال را بــا قیمت بیشــتری به فروش
برســاند .بــه عبارتی ســامانه نظــارت بر
شبکه فروش از واردکننده شروع میشود
و تا مصرفکننــده در زنجیره فروش کاال
را دربرمیگیــرد .در این ســامانه ،قیمت
کاال از فروشــنده تا خریدار ثبت میشــود
و پــس از اجــرای نهایــی طــرح ،خریــدار
میتوانــد کــد فعالســازی را از ســامانه
همتا دریافت کند و رجیستر شود.

وی افزود :از آنجایی که قیمت خرید
کاال از ســوی شــرکتها و قیمــت خریــد
ارز و زمــان حمــل و هزینههــای جانبــی
برای شــرکتها متفاوت است ،نرخهای
محاســبه قیمت تمامشــده بــرای تلفن
همراه هم بســیار متغیر اســت بنابراین
با طــرح افق واردکننــده ،عمده فروش و
خرده فروش بهصورت قانونی بیشــتر از
حداکثر ســود مجاز نمیتواننــد کاال را به
مصــرف کننده بفروشــند .از ســوی دیگر
نهادهــای نظارتــی میتواننــد بــه دقت
بــر فرآینــد واردات کاال از واردکننــده بــه
مصرف کننده را رصد کنند.
ایــن فعــال واردکننــده تلفــن همراه
بــا بیان اینکه تنها مســیری کــه میتواند
شــفافیت ایجاد کند ،فعالسازی «طرح
افــق» اســت کــه مطالبــه ســتاد مبــارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز و ســامانه همتــا نیــز
اســت ،گفت :نمیدانیم چرا اجرای این
طــرح خــوب در وزارت صمــت در حوزه
تلفــن همــراه معطــل مانده اســت ولی
این طرح که زیرمجموعه ســامانه جامع
تجــارت کشوراســت ،صددرصــد به نفع
مصرفکننــده اســت چون با اجــرای آن
تمــام مراحــل عرضــه و تقاضــا شــفاف
میشــود که بــا وجود موافقــت اصناف و
آمــاده بــودن تمام زیرســاختهای فنی
طــرح ،هنــوز بهصــورت کامــل اجرایــی
نشــده اســت .اســحاقی معتقد است اگر
بهدنبــال تعــادل در بــازار تلفــن همــراه
هســتیم و میخواهیــم بــه واردکنندگان
قانونــی ،فرآیندهــای ثبــت ســفارش،
مشــکل تخصیــص ارز و ...اعتمــاد شــود
باید شــفافیت ایجــاد کرد و بــا طرح افق
میتوان به این موضوع دست یافت.
ëëکد جواز مشکل فروشندگان
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه
موبایل نیز معتقد است که «طرح افق»،
طــرح خوبی به جهــت ایجاد شــفافیت
در حــوزه تلفن همراه اســت ولی به نظر
میرســد که این طرح برای اجرا حداقل
در حــوزه فروشــندگان با مشــکل مواجه
اســت .ناصری به «ایــران» گفت :یکی از
شرایط اجرایی شدن طرح افق داشتن کد

جواز برای فروشندگان خرد است این در
حالی است بســیاری از فروشندگان خرد
در کشــور کد جواز ندارند و این کد را باید
صاحب ملک داشــته باشــد کــه معموالً
به دالیل مختلف و مشــکل با شهرداری
و دارایــی و ...دارای کــد جــواز نیســتند.
وی بــا بیــان اینکه در قزویــن حداقل 50
فروشــنده و در اصفهــان  400فروشــنده
دارای کــد جــواز نیســتند ،افــزود :این دو
شهر نمونهای از شهرهای بسیاری است
که فروشــندگان آنها با مشکل داشتن کد
جواز مواجه هســتند .چــون آنها صاحب
ملک نیســتند و فروشنده مغازه را اجاره
کرده اســت بنابراین با اجــرای این طرح
بسیاری از فروشــندگان در کشور بهدلیل
نداشتن جواز بیکار میشوند.
این فعــال بــازار تلفن همــراه گفت:
یکــی از اشــکاالت ایــن طــرح این اســت
کــه قیمت فروش کاال بــه مصرف کننده
ارســال میشــود و بــرای خــرده فروشــی
کــه در طــول روز بــه زحمــت آن هــم در
شــرایط کنونــی اقتصــادی نهایــت 5
دستگاه تلفن همراه میفروشد ،مقرون
به صرفه نیســت .شــاید این طــرح برای
واردکننــدگان که بهصورت عمــده کاال را

کامپیوتر خود را امن کنید

حمله دوباره هکرها به قربانیان حمالت سایبری

از نوع دیگر

نرم افزار آنالین
قاب فناوری

میتــرا جلیلــی -مؤسســه پژوهشــی Crowdstrike Services Cyber Front Lines
در تازهترین گزارش خود آورده اســت کمپانیها ،مؤسســات و کســب و کارهایی که
مورد یک حمله هکری موفق قرار گرفتهاند باز هم هدف این حمالت سایبری قرار
خواهند گرفت .این گزارش نشــان میدهد حتی اگر این مؤسســات گامهای بلندی
هم برای تأمین امنیت ســایبری خود برداشــته باشــند باز هکرها به آنها توجه ویژه
دارند تا از هر طریق ممکن به سیســتمهای آنها نفوذ کنند .این مؤسســه در گزارش
خود وضعیت کمپانیهایی که مورد حمله سایبری قرار گرفتهاند را آنالیز و بررسی
کرده و نشان داده است در دوسوم این موارد که حمالت خارجی به شبکههای آنها
صورت گرفته ،مجرمان سایبری تالشی مضاعف دارند تا در طول یک سال باز هم
آنها را هدف حمالت خود قرار دهند و اطالعات بیشتری به سرقت ببرند.
طبق گزارش این مؤسسه68 ،درصد از کمپانیها و کسب و کارهای مورد مطالعه،
در طول 12ماه عالوه بر حمله اول ،هدف حمله پیچیده هکری دوم نیز قرار گرفتهاند
کــه البته حمله دوم گاه نــاکام باقی مانده ،چراکه ایــن کمپانیها برای تأمین امنیت
ســایبری و حفاظت از شبکهها و زیرساخت خود هزینههای زیادی انجام دادهاند .اما
در مواردی نیز بهدلیل نفوذپذیری شبکه و زیرساخت آنها ،این حمالت موفقیتآمیز
بــوده و بــرای بار دوم ،اطالعات این شــرکتها به ســرقت رفته اســت .بدافزارها ،باج
افزارها،فیشینگ،اسپمایمیلو...هریکمیتوانندباروشیمتفاوت،شبکهزیرساخت
کمپانیها را هدف قرار دهند و دردســر ایجاد کنند .مجرمان ســایبری احتماالً به این
دلیــل دوباره به ســوی اهداف پیشــین خود بــاز میگردند که امیدوارند این ســازمان،
شرکت یا کسب و کار از حمله نخست
درس نگرفتــه و همچنــان آســیب
پذیر باقی مانده باشــند .ایــن گزارش
میافزاید :ســازمانهایی کــه ازحمله
نخســت درس نگرفتــه و فرصــت را
بــرای امنتر کردن سیســتمهای خود
غنیمت نشــمردهاند یا تــاش زیادی
بــرای توســعه امنیــت ســایبری آن
نکردهانــد احتمــاالً در دومیــن حمله
هدف هکرهای قویتری قرار گرفتهاند و اطالعات باارزش تری از آنها به سرقت رفته
است .برخی از این شرکتها و مؤسسات نیز هدف حمله باج افزارها قرار گرفتهاند و
هکرها برای آزادسازی اطالعات و دادههای آنها تقاضای باجهایی با مبالغ بسیار باال
کردهاند .البته بیشتر این باجها بهصورت رمزارز باید پرداخت شود تا اطالعات و دیتای
بلوکه شــده آزاد شــود .گاه نیز ســرقت اطالعات کمپانیها و انتشــار آن در فضای وب
تاریک( )Dark Webبرای این کمپانیها درسرساز میشود .اطالعات سرقت شده در
فضای وب تاریک به فروش گذاشته میشوند و گاه خریداران از آنها سوءاستفادههایی
کالن میکنند و عمالً شــرکت یا مؤسســه با زیانهای اقتصادی باالیی مواجه میشود
که گاه جبرانناپذیر است .گاه نیز این مشکالت سبب میشود تا آینده یک مؤسسه یا
شرکت با مشکالت جدی مواجه شود.
در این گزارش به کمپانیها یا مؤسســاتی که مورد حمله سایبری قرار گرفتهاند
توصیه شــده اســت عالوه بر اســتفاده از آپدیتهایی کــه برای وینــدوز و نرمافزارها
ارائه میشــود ،این مؤسســات و شرکتها بهتر است از پسوردهایی قویتر و سختتر
اســتفاده کننــد کــه ترکیبی از حــروف کوچک و بــزرگ ،اعداد و عالئم اســت تا هک
کردن آن برای مجرمان سایبری سختتر شود .همچنین در این گزارش آمده است
کمپانیها یا مؤسساتی که هدف حمالت سایبری قرار گرفتهاند باید از متخصصان
امر بخواهند که دائم آسیبپذیری شبکه خود را مورد بررسی قرار دهند تا اگر حفره
امنیتی جدیدی یافت شــود نســبت به وصله آن اقدام شــود و مورد حمله سایبری
قرار نگیرد« .شاون هنری» دبیر ارشد امنیت مؤسسه  CrowdStrikeگفت :همکاری
جامع و هوشیاری در شناسایی حفرههای نفوذپذیر کلید اساسی و حیاتی در مقابله
با حملههای سایبری بهشمار میرود .از اینرو با نظارت مداوم تالش میکنیم تا با
شناسایی آسیب پذیریها راه را بر هکرها سد کنیم.

وارد می کنند و میفروشند ،فروش کاال با
حداقل ســود مقرون به صرفه است ولی
بــرای خرده فروش آن هــم با اجارههای
ســنگین و تورم مقرون به صرفه نیســت
از ایــنرو باید به فکر خــرده فروشها در
سراسر کشور هم بود.
ناصری افزود :در بخش پتروشــیمی
طــرح افــق اجرا شــده و موفق هــم بوده
اســت ولــی نمیتــوان پتروشــیمی و
تلفــن همــراه را بــا هــم مقایســه کــرد.
بایــد پروتکلهــای طــرح افــق در بخش
تلفــن همــراه متناســب بــا ایــن صنف و
کاال تنظیــم شــود .نمیتــوان گفت چون
اجــرای این طــرح در بخش پتروشــیمی
موفــق عمل کرده ،در ســایر کاالها مانند
تلفــن همــراه هم موفــق عمــل خواهد
کرد بنابراین اجــرای کامل آن نیاز به کار
کارشناسی دقیقی دارد.
وی با اشــاره به اینکــه باید در صورت
اجرایــی شــدن نهایــی طــرح را کامل به
صنف فروشــندگان اطالعرســانی کنند،
گفــت :از اینرو بایــد پروتکلهــای آن با
حضور نمایندگان صنف بازبینی و مزایا
و معایب آن مشخص شود دقیقاً اتفاقی
که در حوزه رجیستری تلفن همراه افتاد.

ایــن طــرح با همفکــری نماینــدگان این
صنــف توانســت شــکل اجرایی بــه خود
بگیرد از اینرو پیش از اجرایی شــدن آن
باید کارگروهی تشکیل شده و جلساتی با
نمایندگان صنف برگزار شود تا مشکالت
رفع و سپس اجرایی شود.
ëëتشکیلکارگروهیازمتولیان
افشار فروتن الریجانی رئیس انجمن
فروشندگان موبایل و سیم کارت و لوازم
جانبــی نیز اعتقاد دارد طــرح افق ،طرح
خوبی اســت و زیرساختهای آن فراهم
شــده و میتوانــد از مبدأ تــا مقصد تلفن
همــراه را نشــان داده و شــفافیت ایجــاد
کنــد .فروتن الریجانی بــه «ایران» گفت:
متأســفانه بخش تلفن همــراه ،متولیان
زیــادی دارد و به نوعی هــر بخش دارای
یک متولی اســت بهعنــوان مثال بخش
واردات یــک متولــی دارد ،خدمات پس
از فروش یک متولی دارد و ...و نمیتوان
بــا نظــر یــک بخــش از وزارت صمــت
خواســت تــا طــرح را اجرایــی کنــد .ایــن
فعــال بازار تلفن همراه افزود :این طرح
زمانی میتواند به نتیجه برســد که تمام
متولیــان تلفن همــراه با هــم کارگروهی
تشــکیل داده و دربــاره موانــع ایــن طرح

یکــی از بهتریــن راهکارهــا بــرای
محافظــت از کامپیوتر و ...اســتفاده از
نــرم افزارهــای ضد ویــروس و بدافزار
اســت که یکــی از نمونههــای موفق را
میتــوانUVK Ultra Virus Killer
دانســت؛ یک نرم افزار حرفهای برای
حــذف و پاکســازی وینــدوز از وجــود
ویروسهــا و بد افزارها که با اســتفاده
از ظاهر ســاده و کاربرپسند آن براحتی
میتوانیــد سیســتم تــان را از وجــود
بدافزارها پاکسازی کنید.
از ویژگیهــای ایــن نــرم افــزار
میتوان به فیلتر تمامی پردازشهای
در حــال اجــرا بــرای بررســی احتمال
وجــود بدافزارهــا اشــاره کــرد .قابلیت
انتخاب و پــردازش چندیــن پردازش
در یــک زمــان و همچنیــن قابلیــت
از کار انداختــن چندیــن پــردازش در
یــک دســتور از دیگــر قابلیتهای این
نرمافــزار به شــمار مــیرود .بــا کمک
این آنتی ویروس همچنین میتوانید
تمامــی پردازشهــای ناشــناخته و
فولدرهای مشکل دار را از کار بیندازید
و آنهــا را پــاک کنیــد .امــکان توقــف یا
اســتارت پردازشهای در حال انجام،
قابلیت وریفای کــردن امضای انتقال

فایلهــا و نیــز پشــتیبانی از نمایــش
پردازشهــای مرتبــط بــه اینترنــت از
دیگر توانمندیهای این آنتی ویروس
به شــمار میرود .از دیگر قابلیتهای
این نرم افزار امکان نمایش فایلهای
پردازشهای در حــال انجام ،قابلیت
برنامهریــزی کــردن بــرای انجــام و
مدیریــت پردازشهــا و نیــز امــکان
متوقــف کــردن تمامی نــرم افزارهای
غیــر مایکروســافتی در حــال انجــام
است .با کمک این نرم افزار همچنین

میتوانیــد فایل و فولدرهایی که شــما
امــکان پاکســازی آن را نداریــد  ،پــاک
کنیــد و جایگزینی یا کپــی فایلها هم
از دیگــر امکانات آن بهشــمار میرود.
نمایــش الگهــای سیســتم بــرای
پردازشهــای صــورت گرفته ،اســکن
و ایجــاد الگهــای برنامهریــزی شــده
و دقیق طبق خواســتههای شــما و نیز
نمایــش فایل و فولدرهــای تازه ایجاد
شــده بهمنظــور شناســایی احتمالــی
ویروسهــا از دیگــر برنامههای جالب

طراحی حلقه هوشمند بسکتبال

علیرضــا احمــدی  -ایــن روزهــا کــه
بــ ه دلیــل کرونــا فعالیــت باشــگاهها
در بســیاری از کشــورهای جهــان بــا
محدودیتهایی همراه اســت فناوری
میتوانــد بــه مــردم کمــک کنــد تــا از
تمرینات ورزشــی خــود عقب نیفتند؛
یکی از این فناوریها یک حلقه جدید
بسکتبال هوشمند اســت که میتواند
بــه مــوازات رشــد مهارتهــای فردی
شــما تغییر ســایز دهد ،یعنی به مرور
زمان و بر اساس میزان پیشرفت فرد،
قطــر دهانــه ایــن حلقــه کمتر شــده و
ارتفاع میله بســکتبال بیشــتر میشود
تا تمرینات ســخت تری برای وی رقم
بخورد .این حلقه بسکتبال از  20تا 40
سانتیمتر تغییر قطر میدهد و ارتفاع
میله بســکتال نیز از  180سانتی متر تا
270سانتی متر قابل تغییر است.
دانشــــــــمندان مؤسســــــــه MIT
معتقدنــد ممکــن اســت افــراد از

تواناییها و استعدادها یا پیشرفتهای
ورزشیشان چندان آگاه نباشند و خود
را موفقتــر از آنچــه کــه هســتند تصور
کننــد یــا برعکــس خــود را دســتکم
بگیرنــد ،بــه همیــن دلیل هــم اطالع
درســت از میــزان توانمنــدی و انجــام
چالشهایی برای تقویت مهارتهای
آنهــا اهمیــت زیــادی دارد؛ در حلقــه
بسکتبال هوشــمند که بتازگی طراحی

شده است از سنسورهای فیزوالکتریک
در صفحــه پشــت حلقــه بســکتبال
استفاده شده است و در حلقه بسکتبال
نیز یک کلید الکتریکی قرار داده شــده
اســت .بــه ایــن ترتیــب هرگونــه تــوپ
که بــه صفحه پشــت حلقه بســکتبال
برخــورد کند یــا توپی کــه از حلقه و تور
بســکتبال عبور کند کامــاً اندازهگیری
میشود .این حلقه بسکتبال هوشمند

توگو کرده سپس از وزارت
برای اجرا ،گف 
صمت بخواهند آن را اجرایی کند.
وی معتقد است اگر این طرح تنها با
نظر یک بخش مانند واردکنندگان تلفن
همراه اجرایی شود ،ممکن است نظرات
دیگــر بخشهایی که در این زمینه درگیر
هســتند مانند فروشــندگان تلفن همراه
در نظر گرفته نشود بههرحال این بخش
هم دارای مشــکالتی است که باید دیده
شــده و رفع شــود به هر حــال انجمن ما
رابــط بیــن فروشــنده و مصــرف کننــده
هاست باید در این زمینه نظرات خود را
ارائه دهند .این فعــال بازار تلفن همراه
در ادامــه گفــت :هیــچ کس با شــفافیت
مخالف نیســت ولــی باید حــرف بخش
فروشــندگان خرد را هم کــه در این طرح
درگیر هســتند  ،شــنید تا به نتایج خوبی
دست یافت .به هرحال این طرح بخش
ســاماندهی و نظارت را در پی دارد چون
بخشهایــی ماننــد واردات کــه قابــل
ردیابی و کنترل است و این بخش فروش
و مصرف کننده است که در ابهام است و
این مسیر هم باید روشن شود.
رضا علیــاری فروشــنده تلفن همراه
نیــز معتقد اســت یکی از مشــکالت این
طرح برای بخش فروشندههای خرد کد
جواز اســت و خیلی از فروشــندهها چون
ملک از آنها نیســت و اجارهای اســت کد
جواز ندارند و اکثر صاحبان ملکها نیز با
شهرداری و دارایی مشکل دارند.
علیــاری بــه «ایــران» گفت :شــاید به
نظر برســد ایــن طــرح همه رونــد تلفن
همــراه را از واردکننــده کاال تــا اینکــه بــه
دســت مصــرف کننــده برســد  ،شــفاف
خواهد کرد ولی باز راه سوءاستفاده برای
برخی باز خواهد بود.
وی افزود :باز در این میان کســانی که
متمول هســتند ،به عدهای پول خواهند
داد تــا بــرای آنهــا مجــوز بگیــرد ،مغازه
اجــاره کنــد و چندماهــی فعــال باشــد و
ســپس مغازه را ببندد ،ولی در این میان
آن فــرد بهعنــوان فروشــنده نــه تنهــا در
سیستم وجود دارد بلکه خود را بهعنوان
فروشنده نهایی جا خواهد زد.

این آنتی ویروس محسوب میشود .از
دیگر توانمندیهای این نرم افزار هم
آنالیــز ویروسهــای یافت شــده برای
شناســایی نقاط آســیب پذیر سیستم،
تنظیم و بررســی رجیســتری سیســتم
بــرای یافتــن ویروسهــا و بدافزارها و
نیز قابلیــت فعال یا غیرفعالســازی
ریســتور فایلهــا و سیســتم اســت.
تعمیــر و بهبــود کارایــی وینــدوز بعد
از ارتقــای آن ،ایجــاد نقــاط ریســتور
دقیــق برای ویندوز ،نمایش اطالعات
ضــروری سیســتم و وینــدوز و قابلیت
خروجــی گرفتــن از اطالعــات ویندوز
و سیســتم هــم بخشــی دیگــر از ایــن
توانمندیهاست.
ایــن آنتی ویــروس به شــما امکان
ریســتور ســریع بکاپ رجیســتری را در
مواقــع ضــروری میدهــد و درنهایت
زمینــه ســاز بهبــود کارایــی اســتارت
آپ وینــدوز و همچنیــن نمایــش و
مدیریــت پردازشهــای اســتارت آپ
ویندوز میشــود .اگر شــما هــم عالقه
مندیــد ایــن نــرم افــزار را در اختیــار
داشــته باشــید میتوانیــد آن را از
 WWW.P30world.comبــه رایــگان
بارگذاری کنید.

به یــک کامپیوتر متصل اســت و با هر
ضربه درســت وعبــور تــوپ از حلقه و
تــور بســکتبال نیــم امتیاز به ورزشــکار
تعلــق میگیرد .هــرگاه ورزشــکار طی
 4پرتــاب بتواند یک امتیاز کســب کند
بــه طور اتومات میله بســکتبال بلندتر
و حلقــه بســکتبال تنگتــر میشــود
به ایــن ترتیب کار ورزشــکار ســختتر
خواهد شــد چراکه چالشــی سنگینتر
پیــش رو دارد .ایــن عمل بارهــا و طی
روزهــای تمریــن انجــام میشــود و
درنهایــت ورزشــکار کامــاً مســلط به
بســکتبال خواهد شــد .مؤسســه MIT
پیــش از ایــن نیــز دوچرخههایــی بــا
چرخهــای تاشــونده یــا بازوبندهایــی
خــاص بــرای بازیکنــان بــازی گلــف
ارائــه داده بود که میتوانســتند میزان
پیشــرفت ورزشــکاران را اندازهگیــری
کننــد یا به آنهــا کمک میکردنــد تا بر
ضعفهایشان غلبه کنند.

اخبـــــار

شفافیت قیمت تلفن همراه با طرح «افق» امکانپذیر است

وجوه دریافتی از ماینرها به حساب خزانه میرود

رونــد اجرایــی مصوبــه هیــأت دولــت در مــورد طــرح خوداظهــاری
دستگاههای استخراج رمز ارز به مرحله پایانی خود رسید.
بــه گــزارش «ایــران» ،محمدرضــا شــرفی رئیــس کارگروه اســتخراج
رمــزارز انجمن زنجیره بلــوک (بالکچین) ایران با اعــام این خبر گفت:
پــس از پیگیریهای صورت
گرفته از ســوی ایــن انجمن،
طبق دســتورالعمل مصوب
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،حساب خزانه برای واریز
وجــوه دریافتی از متقاضیان
طــرح خوداظهــاری تعییــن
شد .شرفی افزود :با این اقدام اخیر ،اکنون در انتظار شروع به کار سامانه
بهیــن یاب اســت که البته هنــوز دفتر آمار وزارت صمــت (متولی اجرای
ســامانه) زمان مشــخصی برای شــروع بــکار ســامانه بهین یــاب تعیین
نکــرده ولی این موضوع نیز در دســت پیگیری اســت از اینرو امیدواریم
در هفته آتی شاهد آغاز به کار سامانه مذکور باشیم.
وی در ادامــه گفــت :وجوه دریافتی از ماینرهــا بهعنوان عوارض ورود
تمــام دســتگاههای اســتخراج رمــز ارز که پیــش از این قاچاق محســوب
میشدند ،به خزانه واریز میشود.
گفتنی است با طی این روند طبق دستورالعمل قانونی ستادمبارزه با
قاچاق کاال وارز دســتگاههای خوداظهار شــده قاچاق محسوب نمیشود
ولــی بهرهبــرداری از دســتگاهها منــوط بــه اخــذ مجوزهــای مربوطــه از
دستگاههای وزارت صمت و وزارت نیرواست.

تبعات نفوذ هکرها به فایرآی
برای شرکتهای ایرانی

مهاجمــان توانســته انــد بــه شــرکت امنیــت شــبکه  FireEyeنفــوذ کننــد و
ابزارهای این شرکت اکنون در دست مهاجمان است .بنابراین ضروری ست
ســازمانها و شــرکتهای دولتی و خصوصی کشــور در آمادگی کامل باشند،
مدیران شــبکه ،سیســتمهای خود را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که
تاکنون مورد حمله واقع نشده باشند.
ب ه گزارش ایسنا ،شرکت  FireEyeیکی از بزرگترین نامهای دنیا در عرصه
امینت شــبکه و فضای سایبری است که با بســیاری از شرکتهای مهم دنیا
همکاری دارد و امنیت شــبکه آنها را تأمین میکند ،اما بنابر اطالعات مرکز
ماهــر (مدیریت امداد و هماهنگــی رخدادهای رایانهای) این شــرکت اخیراً
اعــام کرده که توســط یک تیم بســیار قدرتمنــد مورد تهاجم ســایبری قرار
گرفته اســت .در نتیجه این حمله ،برخی از خطرناکترین ابزارهای امنیتی
دنیا به ســرقت رفته اســت .مدیر عامل  FireEyeدر بیانات خود اظهار کرد:
با توجه به  ۲۰ســال حضور در امنیت ســایبری و پاســخگویی بــه حوادث ،به
این نتیجه رســیدهام که شــاهد حمله یک کشــور با باالترین سطح تهاجمی
هســتیم .این حمله متفاوت از دهها هزار حملهای اســت که در طول سالها
به آنها پاســخ دادهایم .مهاجمان تواناییهای خود را بهطور مشخص برای
هدف قرار دادن و حمله به  FireEyeتقویت کردهاند.
آنهــا در زمینــه امنیــت بســیار آموزشدیده هســتند و حمله را بــا نظم و
تمرکــز اجرا میکنند .مهاجمان از روشهایی اســتفاده کردهاند که ابزارهای
امنیتــی و ابزارهــای  forensicرا مخفیانه دور میزننــد .همچنین مهاجمان
از روشهای جدیدی اســتفاده کردهاند که ما ،یا شــرکای مان در گذشــته این
روشها را مشاهده نکرده بودیم .هکرها موفق به سرقت ابزارهای دیجیتال
 Team Redشدهاند که به منظور شناسایی آسیبپذیری سیستمها در شبکه
مشــتریان اســتفاده میشــد .با وجود اینکه هیــچ یک از ابزارهای به ســرقت
رفته آسیبپذیری روز صفر را اکسپلویت نمیکنند اما احتمال اینکه هکرها
بخواهنــد از ابزارهــای سرقتشــده سوءاســتفاده کننــد وجــود دارد .بنابراین
شرکت  FireEyeمجموعهای از قوانین  Yara، Snort، clamAV، HXIOCرا
منتشر کرده تا سایرین آمادگی مقابله با حمالت احتمالی مبتنی بر ابزارهای
سرقتشده  Team Redرا داشته باشند.
توصیه میشــود مدیران شــبکه این قوانین را در سیســتمهای تشخیص
نفــوذ خــود اعمال کننــد ،همچنین بــا توجه به اینکــه احتمال بهروزرســانی
ایــن قوانین وجود دارد ،بهصــورت مداوم قوانین بهروزشــده را اعمال کنند.
شــرکت  FireEyeمجموعهای از آسیبپذیریها را منتشر کرده است که رفع
ایــن آســیبپذیریها میتواند بــرای مقابله بــا اثرات جانبی دزدیده شــدن
ابزارهای این شــرکت مفید باشــد .لیســت آســیبپذیریهای مذکور در این
لینک آمده است .مدیران شبکه با مشاهده این لیست میتوانند در صورتی
که آسیبپذیری مذکور را رفع نکردهاند ،اقدام به رفع آن کنند.
اکنــون که شــرکت  FireEyeمورد نفوذ قرار گرفته و ابزارهای این شــرکت
اکنون در دست مهاجمان است ،ضروری ست تا مدیران شبکه ،سیستمهای
خود را بررسی و اطمینان حاصل کنند که تاکنون مورد حمله واقع نشدهاند.
همچنین باید براســاس قوانین ارائهشــده توســط این شــرکت سیستمهای
تشــخیص نفوذ خــود را قدرتمند ســازند و بهصورت مــداوم پیگیر خبرهای
این شــرکت باشــند تــا در صــورت هرگونــه اعالم هشــدار یا راهــکار جدیدی
سیستمهای خود را بهبود ببخشند.

تشدید استفاده از رمز ارز
با گسترش نسل پنجم تلفن همراه

بررسیهای مؤسسه تحقیقاتی دیلوت نشان میدهد همزمان با افزایش
استفاده از شبکههای نسل پنجم تلفن همراه در جهان ،استفاده از انواع
رمز ارز نیز رو به افزایش است
بهگــزارش مهــر ،اگر چــه هنوز اســتاندارد نســل چهارم تلفــن همراه،
اســتاندارد غالــب در دنیــای گوشــیهای هوشــمند اســت .امــا رفتهرفته
کشــورهای بیشــتری در جهان به اســتفاده از اســتاندارد پرسرعتتر نسل
پنجم عالقه نشــان میدهند .شبکههای نسل پنجم عالوه بر پشتیبانی از
ارسال پیامک و تماس میتوانند خدمات متنوع چندرسانهای و اینترنتی
را در دســترس عالقهمندان قرار دهند و البته اســتفاده از آنها هزینههای
بیشتری نیز دارد .با توجه به اینکه انجام تراکنشهای مربوط به استخراج
رمــز ارز بــه پهنــای باند و ســرعت اینترنــت زیادی نیــاز دارد ،اســتفاده از
اســتاندارد نسل پنجم تلفن همراه یک گزینه مناسب محسوب میشود.
زیــرا از ایــن طریق تراکنشهای مربوط به رمز ارزها با ســرعت مناســب و
بــدون تأخیر و مشــکالت فنی صورت میگیرد و در نتیجه زمان بیشــتری
برای خرید ارزرمز در اختیار عالقهمندان قرار میگیرد.
ســرعت شــبکههای نســل پنجــم تــا صــد برابــر بیشــتر از شــبکههای
نســل چهارم اســت .راهانــدازی ایــن شــبکهها بخصوص در کشــورهایی
ماننــد هند و برخی کشــورهای آفریقایی میتواند موجب رشــد انفجاری
اســتفاده از رمز ارزها شــود .این شــبکهها میتوانند از طیف گسترده تری
از اپلیکیشــنهای تلفن همراه و بخصوص نرم افزارهای تجاری و پخش
ویدیویی آنالین و باکیفیت پشتیبانی کنند.
تمامی این تحوالت روی استقبال از ارزمزها تأثیر مثبت دارد .زیرا برای
استخراج آنها هر میلی ثانیه نیز اهمیت شایانی دارد .این شبکهها حتی از
شــبکههای وای فای نیز که بین  ۵۰تا  ۱۰۰مگابیت بر ثانیه ســرعت دارند،
سریعتر هستند و سرعت آنها به چند گیگابیت بر ثانیه میرسد .البته باید
توجه داشت که در زمینه استفاده از این شبکهها نگرانیهایی در ارتباط با
حفظ امنیت و حریم شخصی وجود دارد .اما امید میرود این نگرانیها تا
قبل از راهاندازی شبکههای نسل پنجم تا حدی برطرف شوند.

