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در حمله سایبری که هکرهای روسی مظنونان اصلی آن به شمار میروند و با
استفاده از وارد کردن یک کد مخرب به آپدیت نرم افزار «سوالر ویندز» انجام
شــده اســت ،حداقل  ۲۰۰سازمان شــامل ســازمانهای دولتی و شرکتهای
خصوصی در سراسر جهان هک شدهاند.
بــه گــزارش ایســنا ،حداکثر  ۱۸هزار مشــتری «ســوالر وینــدز» آپدیت نرم
افــزاری آلــوده بــه کد مخــرب را دریافــت کردهاند اما شــمار کســانی که هک
شــدهاند یعنی هکرها از َبک دور برای نفوذ به شــبکه رایانهای آنها اســتفاده
کردهاند ،احتماالً بسیار کمتر است .آلن لیسکا ،تحلیلگر تهدید گفت :شرکت
«ریکــوردِد فیوچــر» در ماساچوســت  ۱۹۸قربانی را که با اســتفاده از َبک دور
ســوالر ویندز هک شــدهاند ،شناســایی کردهاند .ســه مقام مطلــع هم اظهار
کردهاند که هکرها حداقل  ۲۰۰قربانی داشــتهاند اما آمار نهایی ممکن است
افزایــش پیــدا کند .هیچ کس نام قربانیــان را اعالم نکرده امــا انتظار میرود
بــا ادامــه تحقیقات ،شــمار آنهــا افزایش پیــدا کند .انگیــزه ایــن هکرها هنوز
معلوم و مشــخص نیســت چه اطالعاتی را از شــبکههای رایانهای که به آنها
رخنه کردهاند مشــاهده کرده و به ســرقت بردهاند .سخنگوی «سوالر ویندز»
اعالم کرد که این شرکت به همکاری با مشتریان و کارشناسان برای در اختیار
گذاشتن اطالعات و کار برای درک بهتر این وضعیت متمرکز شده است.
امــا دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا روز شــنبه در توئیتر این حمله
ســایبری را کم اهمیت شــمرد و گفت :این حمله کار چین بوده نه روسیه اما
مارک روبیو ،رئیس موقت کمیته اطالعات ســنا اظهــار کرده که کامالً واضح
اســت که ســرویس اطالعاتی روسیه چنین نفوذ سایبری جدی در تاریخ ما را
انجام داده است.
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کارشناسان فاوا در گفتوگو با «ایران»:

آذریجهرمی :برای رفع مشکالت اینترنت
در سیستان و بلوچستان مستقر میشوم

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت که از هفته آینده به مدت ١٠روز
شــخصاً در سیستانوبلوچســتان مســتقر میشــوم تا مشــکالت ارتباطی
روستاهای این استان رفع شود.
«محمدجواد آذریجهرمی» در برنامه زنده اینستاگرامی خود وضعیت
ارتباطات و اینترنت روســتاهای سیســتان و بلوچستان و برنامههای ویژه
دولت برای پیشــرفت ارتباطات در این اســتان را تشــریح کرد .وی گفت:
تصمیــم گرفتــهام برای اینکه اتصال روســتاهای سیســتان و بلوچســتان
کــه پــروژه بزرگــی اســت روی ریل بیفتــد و کار خــوب پیش برود از شــنبه
هفتــه آینــده (ششــم دیمــاه) به مــدت  ۱۰روز در اســتان مســتقر شــوم.
آذریجهرمــی ادامهداد:پس از بازگشــت نیز یکی از معاونــان وزراتخانه
بهطور دائم تا اتمام پروژه در استان مستقر خواهد بود.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :با یــک برنامه عملیاتــی بتوان کاری کــرد که تا
پایان اردیبهشــتماه کل محرومیت در حوزه ارتباطی اســتان سیستان و
بلوچستان از بین برود .وزیر ارتباطات گفت :مطابق سرشماری سال ،۹۵
سیســتان و بلوچستان هفت هزار و  ۱۴۸روســتا دارد؛ از این تعداد روستا،
ســه هزار و  ۴۴۲روســتا باالی  ۲۰خانوار بوده و جمعیت ۳۴۵هزار و ۵۰۰
خانوار معادل یک میلیون و  ۳۳۶هزارو  ۵۰۳نفر در این روســتاها ساکن
هستند .وی افزود :برنامه ششم توسعه تکلیف کرده تا پایان سال اجرای
این برنامه  ۸۰درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار به شبکه ملی اطالعات
متصل شوند.
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رشد کاربران اینترنت در کشور با توسعه زیرساختها محقق شد
سوسن صادقی
خبرنگار

«به تازگی وب سایت بیناللملی Internet world
 statsکه آمار مربوط به فعالیت دیجیتال کاربران
در جهــان (از جمله تعداد کاربران اینترنت ثابت
و همراه ،تعداد کاربران شبکههای اجتماعی و)...
را در بیــش از  200کشــور رصــد میکند ،آمــاری از
تعــداد کاربــران اینترنت از ســال  2000تــا  2020را
منتشــر کرده اســت .طبق گزارش این وب ســایت
کشورمان با 67میلیون و 603هزار کاربر اینترنت و
با رشد  27هزار درصدی در 20سال گذشته در رده
شــانزدهم جهان جای گرفته است ».در پی اعالم
این خبر به ســراغ کارشناســان حوزه فاوا رفتیم تا
نظــر آنهــا را درباره دالیل رشــد کاربــران اینترنت
جویا شویم
ëëپیشرفتباتوسعهزیرساخت
داوود زارعیــان کارشــناس حــوزه فــاوا اعتقــاد
دارد چند عامل مهم مانند توسعه زیرساختها،
شــبکههای اجتماعی و هزینه ارزان نقش مهمی
در رشد چشمگیر کاربران اینترنت کشورمان دارد.
زارعیــان گفــت :در مــدت  20ســال،
زیرســاختهای ارتباطــی توســعه یافتــه اســت
بخصــوص که دولت در  8ســال اخیر نســل ســوم
و چهــارم تلفــن همــراه در کشــور را توســعه داد و
همیــن موضوع باعث شــد تا ضریــب نفوذ تلفن
همــراه در کشــور به بــاالی عدد  100برســد .این به
این معناســت کــه نه تنهــا تمام جمعیت کشــور
دارای ســیمکارت ارتباطــی هســتند ،بلکــه برخی
افــراد بیش از یک ســیمکارت در اختیار دارند و به
اینترنت متصل میشوند.
وی افــزود :در بخــش تلفــن ثابت هــم تقریباً
تمام شــهرهای ایران زیرپوشش( ADSLاینترنت
ثابت) قرار دارند و حدود  8میلیون خانوار و مکان
بــه اینترنت ثابــت متصل هســتند ،بنابراین یکی
دیگر از عوامل مهم در توسعه اینترنت و افزایش
تعداد کاربران همین اینترنت ثابت است.
ایــن کارشــناس فــاوا بــه اســتقبال مــردم از
شــبکههای اجتماعــی نیز اشــاره کــرد و گفــت :از
آنجایی که روزنامهها و رادیو و تلویزیون انحصاری
بوده و یکصدایی اســت ،بنابراین بسیاری از اخبار
مــورد نیــاز مــردم در رســانهها منتشــر نمیشــود

به همیــن دلیل مــردم بــه شــبکههای اجتماعی
عالقهمنــد شــده و بهدنبــال انتشــار اخبــار بــرای
اطالعرســانی به دیگران در این شــبکهها هستند،
از ایــنرو بــه شــبکههای اجتماعــی روی آوردهاند
بنابرایــن بــا ایــن اقــدام کاربــران ،اینترنــت در
کشورمان افزایش چشمگیری یافته است.
زارعیــان بــا بیــان اینکــه هزینــه اینترنــت نیــز
در کشــورمان ارزان اســت ،افــزود :براســاس
گزارشهایــی کــه ســازمان بینالمللــی مخابرات
منتشــر میکنــد ،ایــران در حــوزه تلفــن ثابــت و
خدمات ارتباطات و فنــاوری اطالعات ارزانترین
کشــور دنیاســت و هر فرد ایرانی میتواند براحتی
یک تا دو دالر برای اینترنت مصرفی خود بپردازد.
وی اعتقــاد دارد عوامــل دیگری مانند مهارت
ایرانیهــا در اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی،
افزایــش کاربــرد خدمــات از طریــق اینترنــت در
ســالهای اخیر و بخصوص در  10ماه اخیر شــیوع
بیمــاری کرونا خــود نیز باعث شــده بــا دورکاری،
آمــوزش آنالیــن و ...اســتفاده از اینترنــت در بین
کاربران افزایش یابد.
ëëاستقبالازشبکههایاجتماعی
قاســم مجــدی کارشــناس اینترنــت و فضــای
مجــازی نیز اعتقاد دارد زیرســاختهای کشــور از
ســال  2000تا  2020بــا ســرمایهگذاریهایی که در
این حوزه انجام شده ،توسعه یافته است.
مجــدی به راهانــدازی اپراتورهای تلفن همراه
(همــراه اول ،رایتــل و ایرانســل) در کشــور اشــاره
کــرد و به «ایران» گفت :نه تنها با همکاری بخش
خصوصی پوشــش تلفن همراه در سراســر کشــور
بهصورت گســترده وجــود دارد ،بلکه تلفن همراه
و تلفــن ثابــت و بهدنبــال آن اینترنت تا روســتاها
هم رفته و این اتفاق بهدلیل همان سرمایهگذاری
در حوزه زیرســاخت ارتباطات در کشــور روی داده
است.
وی دلیــل دیگــر رشــد کاربــران اینترنــت در
کشورمان را رشد و تحول در دنیای دیجیتال در 20
سال گذشته عنوان کرد و افزود :با گسترش فناوری
در دنیای امروز و بر بســتر اینترنت ،کسبوکارها و
خدمــات ،آموزش آنالیــن و ...در بســتر دیجیتال
شکل گرفته است.
مجــدی نیــز عامــل دیگــر افزایــش کاربران
اینترنــت را اســتقبال مــردم از شــبکههای

اجتماعــی عنــوان کــرد و گفــت :شــبکههای
اجتماعــی در بین مــردم مقبولیت دارند و اکثر
مردم بخصوص نوجوانان و جوانان کشــورمان
برای سرگرمی ،تجارت ،ارتباطات ،آموزش و...
از آن اســتفاده میکننــد به همین دلیــل با این
شــاخص هم کاربــران اینترنت در کشــور رشــد
پیدا کرده است.
وی افــزود :بــرای اینکــه بتوانیــم در ایــن حوزه
هم پیشــرفت کنیم ،باید با داشتن برنامه خوب و
مدونــی نواقص زیرســاختی را رصد و رفع کنیم تا
کســبوکارهای حوزه دیجیتالی در این فضا رشــد
کنند و مردم به آنها دسترســی داشته باشند .باید
ســرمایهگذاریها در بخش توســعه زیرساختها
افزایش یابد.
این کارشناس اعتقاد دارد برای اینکه رتبههای
بهتــری را در گزارشهــای جهانی از آن خود کنیم
و به کشــورهایی ماننــد چین نزدیک شــویم ،باید
با توســعه زیرســاختها و ســرمایهگذاری بیشــتر
کســبوکارها را بــه ســمت فضــای مجازی ســوق
دهیم .از سوی دیگر باید دولت بهعنوان قانونگذار
و تنظیمگــر ورود کند تا بتــوان با برنامهریزی بهتر
و دقیقی و با بــهروز کردن تکنولوژی و ورود بخش
خصوصی ،به رتبههای بهتری دستیابیم.
ëëتوسعه اینترنت با اینترنت ارزان
علــی توســلی دیگــر کارشــناس اینترنــت نیــز
اعتقاد دارد دولت در این مدت طبق سیاستهای

خود توسعه اینترنت را در کشور تسهیل کرده و به
آن سرعت بخشیده است.
توســلی بــه «ایــران» گفــت :توســعه ســریع
ارتباطــات تلفن همراه در سراســر کشــور و ارائه
ســرویس ارزان اینترنــت تلفن همــراه از جمله
عوامــل رشــد و توســعه اینترنــت و کاربــران آن
در کشــور اســت .هرچنــد این سیاســت خود نیز
باعث شــد شــبکههای اینترنت ثابت در کشــور
رشــد پیدا نکند ،از اینرو ایــن خود نیز در آینده
کیفیــت و ســرعت اینترنــت را تحــت تأثیر قرار
خواهد داد.
وی افــزود :راه حفــظ موقعیــت فعلی و رشــد
آتــی آن بایــد بــا فرآیندهــای تکنولــوژی جدیــد
ارتباطــات(از جملــه  5Gو VDSLوفیبــر نــوری)
و همچنیــن حوزههــای جدیــد همــراه باشــد .از
ســوی دیگر باید در آینده به چند و چون اســتفاده
از اینترنــت در کشــور نیــز توجــه شــود و بهگونهای
جهتگیری شــود که میزان استفاده مفید علمی
و ...بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
توســلی اعتقــاد دارد تجــارب ســایر کشــورها
نشــان میدهد توسعه ارتباطات نه تنها به بهبود
و کاهــش هزینــه و ایجــاد کســبوکارهای جــاری
کمــک کــرده ،بلکــه امــکان گســترش آمــوزش از
طریق فضای مجازی را نیز فراهم خواهد کرد چرا
که واقعیت این اســت وقتی زیرســاخت مناســبی
فراهم باشد و روابط با کشورهای همسایه توسعه

یابــد ،کشــورمان بهصــورت بالقــوه امــکان تبدیل
شدن به هاب منطقه را خواهد داشت.
ایــن کارشــناس اینترنــت در ادامــه گفــت:
پارامترهای متعدد دیگری نیز در توســعه و رشــد
کاربران اینترنت کشور مؤثر بودهاند که شاید بتوان
به جوان بودن جمعیت ایران در دوره مورد بحث
اشــاره کرد ،چرا که طبق آمارهای موجود در دوره
 2000تا  2020نزدیک به نصف جمعیت کشــور را
سنین  15تا حدود  40سال تشکیل میدهند.
توســلی افزود :از سوی دیگر میزان تحصیالت
را هــم میتوان از دیگر عوامل مؤثر دانســت ،چرا
که طبــق گفته وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری (در
نشســت تخصصی جمعیت و منابع سیزدهمین
مجمــع جهانــی علــم و فنــاوری در شــهر کیوتــو
ژاپــن) کشــورمان حــدود  11میلیــون تحصیلکرده
دانشــگاهی و حــدود  5میلیــون دانشــجو دارد و
همین عاملی اســت تا کاربران به سمت استفاده
از اینترنت بروند.
وی گفــت :فرهنــگ ایرانی ،فرهنگی بــا روابط
عمومــی باالســت و در ایــن راســتا از شــبکههای
اجتماعــی بخوبی اســتفاده میکنــد .وجود حجم
باالی کاربران کشــورمان در این شــبکهها بویژه در
تلگــرام ،نشــان از عالقه مردم بــه ارتباطات دارد.
از ســوی دیگر نبــود یا کمبود در ســایر عرصههای
ســرگرمی و اطالعرســانی در کشــور در مقایســه
بــا دیگــر کشــورها ،اینترنت را بــه وســیلهای برای
سرگرمی کاربران کشورمان تبدیل کرده است.
محمدرضا کریمــی دیگر کارشــناس اینترنت
نیــز اعتقــاد دارد در کل د و عامــل بســیار مهم در
رشد کاربران اینترنت کشورمان نقش داشته است
کــه یکــی آزادســازی اینترنــت تلفن همــراه برای
تمــام اپراتورهــا در زمان تصــدی محمود واعظی
در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات و دیگری
همهگیر شدن استفاده از تلفن همراه هوشمند در
کشور است.
کریمــی همچنیــن معتقــد اســت کــه شــیوع
بیمــاری کرونــا از اواخــر ســال گذشــته مصــرف
اینترنــت و کاربــران آن را افزایــش داده اســت ،از
ایــنرو میتوان گفت یکی دیگــر از دالیل افزایش
کاربــران اینترنــت بــه علــت آمــوزش آنالیــن،
دورکاری و ارائــه خدمــات آنالیــن دولت و بخش
خصوصی است.

