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درپی غیرفعال شدن سامانه بهین یاب

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات خبرداد

«ماینرها» در انتظار مساعدت دولت
خبرنگار

چنــدی پیــش وزارت نیرو اعــام کرد که بــا پایان
یافتــن پیــک مصــرف بــرق ،فعــاالن صنعــت
اســتخراج رمــز ارز (ماینرها) میتواننــد با تأمین
بــرق خودتأمیــن کار خــود را از ســر بگیرنــد امــا
بــه گفتــه فعــاالن ایــن صنعــت بهدلیــل اینکــه
هنــوز ســامانه بهین یــاب فعــال نشــده ،ماینرها
نتوانستهاند با گذشت دو ماه دستگاههای خود را
روشــن کنند و در انتظار مساعدت دولت هستند،
البتــه در پیگیــری روزنامه ایــران از وزارت صمت
آنهــا اعالم کردند که طبق دســتور رئیسجمهور
سابق و وزارت کشور در پیک مصرف برق سامانه
بهیــن یاب بــرای ماینرهــا غیرفعــال شــد از این
جهت منتظر اســتعالم از وزارت کشور هستیم تا
دوبــاره این ســامانه را فعال کنیم تــا آنها بتوانند
فعالیت خود را از سر بگیرند.
غیرفعالبودنسامانهبهینیاب
امیــد علــوی رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن
بالکچیــن بــه «ایران»گفــت :دو مــاه قبــل وزارت
نیــرو اعــام کــرد کــه فعــاالن صنعــت ماینینگ
(اســتخراج رمــزارز) بــا پایــان پیک مصــرف برق
میتواننــد فعالیــت خود را از ســر گرفتــه و مزارع
خود را روشــن کنند اما از آنجایی که هنوز ســامانه
بهین یاب غیرفعال است ،امکان فعالیت دوباره
صنعتگران صنعت استخراج رمزارز وجود ندارد.
علوی افــزود :پیــش از این امــکان فعالیت با
جواز تأســیس بــرای فعــاالن صنعت اســتخراج

اخبار

سوسن صادقی

رمــزارز نیــز مهیــا بــود امــا طبــق مصوبــه جدید
وزارت صمت ،فعاالن صنعت اســتخراج رمزارز
بدون داشــتن پروانه بهرهبرداری امکان فعالیت
قانونــی ندارنــد بنابرایــن تــا ســامانه بهیــن یاب
بــرای این صنعت فعال نشــود ،امــکان دریافت
پروانه بهرهبرداری و فعالیت دوباره وجود ندارد.
بهگفتــه وی بعد از اینکه تعداد زیــادی از فعاالن
اســتخراج رمــزارز جــواز دریافت کردنــد با صرف
هزینه و ســرمایهگذاری مــزارع خــود را راهاندازی
کردند ،این درحالی است که دیگر امکان فعالیت
بــا جــواز وجــود نــدارد از ســوی دیگر طبــق روال،
وزارت صمت وقتی به هر فعالیت صنعتی جواز
تأســیس ارائــه میدهــد ،بعــد از  6ماه تا یکســال
فعالیــت در بنــگاه صنعتــی بــا بازدیــد و تأییــد
فعالیــت صنعتگــر پروانــه بهرهبــرداری برایش
صادر میکند ولی هنوز این کار انجام نشده است.
به اعتقاد علوی ،هیچکدام از ماینرهای قانونی
کــه در انتظــار جــواز تأســیس بودنــد ،نمیتوانند
اقــدام به دریافت پروانه بهرهبرداری کنند این در
حالی است که فعاالن بخش خصوصی بهمدت
 6ماه ( 4ماه را به علت پیک مصرف برق و  2ماه
هم به علت غیرفعال بودن ســامانه بهین یاب)
نتوانســتهاند فعالیت کنند و سرمایههای آنها در
حال هدررفت است.
بــه باور علوی متأســفانه ایــن تأخیرها تنها به
فعالیــت قانونــی ایــن صنعــت ضربــه میزند و
فعــاالن را به ســمت فعالیــت غیرقانونی ســوق
میدهد .این فعال در ادامه گفت :از دولت انتظار

داریــم هر چه ســریعتر به این صنعت رســیدگی
کنــد و بگوید چنانچه ما مجاز بــه فعالیت در این
صنعت هســتیم ،حــق مان اســت که ســاختاری
قانونمند و بستری ســالم فراهم کنند و در مقابل
بــرای آنهایی هم که غیرقانونی فعالیت میکنند
تنبیهات و جرایمی در نظر بگیرند.
 100صنعتگربهدنبالپروانهبهرهبرداری
علی بابک نیا دبیر انجمن بالکچین ایران نیز
گفــت :طبق آخریــن پیگیریهــا از وزارت صمت
قرار بود هفته گذشته سامانه بهین یاب بازگشایی
شــود تا فعاالن صنعت ماینینگ کار خود را آغاز
کننــد ،ولی هنوز ایــن اتفاق نیفتاده اســت .بابک
نیــا افزود :طبق مصوبه دولت مقرر شــده بود که
در شــرایط بحرانــی ماینرها دســتگاههای خود را
خامــوش کنند که این اتفــاق هم افتاد .همچنین
قرار شــد با پایــان یافتن محدودیتهــای انرژی،
فعاالن مزارع خود را روشن کنند و با اینکه وزارت
نیرو بهعنوان بزرگترین درگیر در اســتخراج رمز
ارز برخــاف دورههــای قبلی و شــفاف و رســمی
اعــام کرد کــه از پایان شــهریورماه و آغاز مهرماه
فعالیــت رمــزارز مشــابه گذشــته برقــرار اســت و
فعــاالن میتوانند بــه فعالیت خــود ادامه دهند
ولــی متأســفانه وزارت صمــت بهعنــوان وزارت
متولــی هنوز ســامانه بهین یــاب را فعــال نکرده
اســت .به عقیده دبیر انجمــن بالکچین ،با اینکه
در ایــن ســامانه بــرای  4هزار صنعتگر اســتخراج
رمــزارز جواز تأســیس صادر شــده و باید در مدت
 6ماه تا یکســال با گزارش پیشرفت کار جواز آنها

ورود نخستین استارتاپ به بورس

به پروانه بهرهبرداری تبدیل شــود ولی این کار به
تأخیر افتاده است.
به گفته بابک نیا ،طبــق گزارشهای دریافتی
 100صنعتگر دارای جواز با سرمایهگذاری و خرید
دســتگاه ،دریافــت انشــعاب بــرق و گاز و ...آماده
دریافــت پروانــه بهرهبــرداری هســتند و تأخیر به
صالح نیست ،چون کســب درآمدهای ارزی آنها
نیز عقب میافتد.
ایــن فعــال اســتخراج رمــزارز در ادامه گفت:
طبــق مصوبه ســوم هیأت وزیــران اگــر دارندگان
پروانه بهره برداری اســتخراج رمــزارز درآمدهای
ارزی خــود را به ســامانههایی کــه وزارت اقتصاد،
دارایــی و بانــک مرکــزی اعــام میکنــد ،تحویل
دهند و کشــور را از درآمدهای ارزی بهرهمند کنند
و در عــوض از معافیتهای مالیاتی با نرخ صفر
بهرهمند شوند ،این فرصتی مضاعف برای کشور
و فعاالن صنعت است.
به اعتقاد این فعال ،عدم صدور جواز تأسیس

ســامانههای مربوطــه باعــث میشــود افــرادی
کــه بهدنبــال فعالیت قانونی هســتند به ســمت
زیرزمینی شدن این فعالیت سوق یابند از اینرو از
دولت تقاضا داریم این مشکل را زودتر حل کنند.
گفتنی است روزنامه ایران در زمینه فعال نشدن
سامانه بهین یاب با محمد آرامون ،مسئول دفتر
امــور طرحهــای وزارت صمــت تمــاس گرفــت.
آرامون گفت :از آنجایی که این ســامانه با دســتور
رئیسجمهور سابق و وزارت کشور غیرفعال شده
اســت از اینرو باید روند قانونی آن طی شود .وی
افــزود :وزارت صمــت بایــد اســتعالمات الزم را
دریافت کند به همین دلیل منتظر دستور وزارت
کشور مبنی بر بازگشایی این سامانه هستیم.
وی در پاســخ به این ســؤال که چــه زمانی این
ســامانه فعــال خواهــد شــد ،افــزود :بــه محــض
اســتعالم نامــه از وزارت کشــور ســامانه فعــال
خواهد شد تا صنعتگران استخراج رمز ارز بتوانند
دستگاههای خود را روشن کنند.

شکایت اپل علیه سازنده جاسوس افزار «پگاسوس»
اپــل شــکایتی علیه شــرکت صهیونیســتی NSO
 Groupو همچنین  OSY Technologiesشرکت
مادر آن ب ه دلیل جاسوسی از کاربران امریکایی با
استفاده از جاسوس افزار پگاسوس تنظیم کرد.
بــ ه گــزارش ایســنا ،اپــل اعــام کــرد درصــدد
اســت اســتفاده از هر گونه نــرم افــزار ،خدمات یا
دســتگاههای ایــن شــرکت را بــرای NSO Group
ممنــوع کنــد تــا از سوءاســتفاده بیشــتر جلوگیری
شــود .اپــل جدیدتریــن شــرکتی اســت کــه علیــه
 NSO Groupکــه ســازنده ابــزار هــک پگاســوس

اســت و فعــاالن حقوق بشــر و روزنامه نــگاران را
هــدف قرار داده اســت ،دســت به اقــدام میزند.
مقامــات امریکایی اوایل ماه میــادی جاری ،این
شــرکت را در فهرســت ســیاه تجاری قــرار دادند.
همچنین  NSO Groupبا اقدام حقوقی یا انتقاد
شرکتهای مایکروســافت ،فیسبوک ،آلفابت و
سیسکو روبهرو است.
شرکت اپل در شکایتی که در دادگاه منطقهای
منطقه شــمالی کالیفرنیا تنظیم کــرد ،اعالم کرد
ابزارهــای  NSO Groupدر ســال  ۲۰۲۱بــه منظور

حمله به مشتریان اپل استفاده شده و شهروندان
امریکایی توسط جاســوس افزار  NSO Groupدر
دستگاههای موبایلی شنود شدند .اپل اعالم کرد
این شرکت سازنده جاسوس افزار بیش از  ۱۰۰اپل
آی دی جعلی ساخته تا بتواند حمالتش را انجام
دهد .ســرورهای اپل هک نشده اما NSO Group
از سرورهای اپل برای انجام حمالت علیه کاربران
اپل سوءاستفاده کرده است .همچنین اپل مدعی
شــد این شــرکت خدمات مشــاوره برای حمالت
را فراهم کرده اســت ،البته اپل تا کنون شــواهدی

نخســتین گام مؤثر دولت برای شــکوفایی اقتصاد دیجیتال ،هموار کردن مسیر
ورود استارتاپها به بازار سرمایه بود که با پیگیریهای وزرای ارتباطات و فناوری
اطالعــات ،اقتصــاد و دارایی ،معاون علمــی و فناوری رئیسجمهور و ریاســت
ســازمان بــورس ب ه ثمــر نشســت.ب ه گزارش«ایران» ،وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعات با اعالم خبر عملی شدن وعده ورود استارتاپها به بازار سرمایه ،تأکید
کرد که در آســتانه صدمین روز اســتقرار دولت ،ســرانجام یک استارتاپ تاکسی
اینترنتــی (تپســی) ،مجــوز ورود به بــازار ســرمایه را دریافت کرد و نام نخســتین
استارتاپ ایرانی بر تابلوی فرابورس نقش میبندد .عیسی زارعپور با اعالم این
خبر گفت :پس از ســالها ،دولت ســیزدهم بــه وعده ورود اســتارتاپها به بازار
سرمایه جامه عمل پوشاند .در هفتههای آتی با نقش بستن نام این استارتاپ در
تابلوی فرابورس ،عمالً سد ورود استارتاپها به بازار سرمایه شکسته خواهد شد
و انتظار میرود موج تازهای از ورود شرکتهای فناورپایه به این بازار برای تأمین
مالی بیشتر و درنتیجه ،بزرگتر شدن اندازه بازارهای مرتبط به حوزه ارتباطات
و فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد.

از ابزارهــای  NSO Groupعلیــه دســتگاههایی با
سیستم عامل جدید  ،iOS ۱۵نیافته است .سازنده
آیفــون  ۱۰میلیون دالر و همچنین خســارتی را که
ازطریق این شکایت دریافت میکند به گروههای
تحقیق جاسوسی سایبری از جمله ،Citizen Lab
گروه دانشگاه تورنتو که برای نخستین بار حمالت
 NSO Groupرا شناســایی کــرد ،اهدا خواهد کرد.
شــرکت  NSO Groupظاهــراً در دور زدن امنیت
محصوالت ســاخت این شــرکتها و فــروش آن
در قالــب ابزارهــای هــک به دولتهــای خارجی

فعالیت داشــته اســت .این درحالی است که این
شــرکت مدعی اســت ابزارهای هک خــود را تنها
بــه دولتهــا و ســازمانهای اجرایــی میفروشــد
و در بیانیــهای اعــام کــرد کــه هــزاران زندگــی را
بــا اســتفاده از ابزارهای این شــرکت نجــات داده
اســت .ســخنگوی این شــرکت در بیانیهای گفت:
تروریســتها و مجرمــان میتواننــد آزادانــه در
بهشــتهای فنــاوری فعالیــت کننــد و مــا بــرای
دولتهــا ابزارهــای قانونــی جهت مبــارزه با آنها
فراهم کردیم.

معاونوزیرارتباطات:

وضعیت اینترنت ثابت مطلوب نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :امکان دارد ســال آینده سرعت
حداقلــی مصــوب در پروانه اپراتورهــا را از  ۲مگابیت بر ثانیه بــه  4یا  ۶مگابیت
برثانیه برسانیم ،چراکه برای استفاده بهینه از حوزه فناوری باید سرعت اینترنت
ارتقا پیدا کند.
بــه گزارش ایرنا« ،صادق عباســی شــاهکوه» رئیس ســازمان رگوالتــوری افزود:
ســرعت اینترنت ثابت ،یکی از مسائلی است که عموماً جزو عقبماندگیهای
حوزه ارتباطات به حســاب میآید .عدم سرمایهگذاری در زمینه اینترنت ثابت
باعث شــده این حوزه نه تنها پیشــرفتی نداشته باشــد که حتی از کیفیت آن نیز
کاســته شود .اکنون در کشــور بیش از  ۱۲درصد مردم به اینترنت پهنباند ثابت
متصل هســتند در حالی که طبق ســند مرکز ملی فضای مجازی ،این عدد باید
افزایــش یابــد .وی اضافــه کرد :مــا اکنون حــدود ۱۰میلیون و ۶۰۰هزار مشــترک
اینترنت ثابت داریم که با تکنولوژی  ،ADSLبرخی به وسیله فیبر نوری ،تعداد
اندکی VDSLو بخشی نیز با وایرلس به اینترنت دسترسی دارند .اینترنت ثابت را
باید به نسبت خانوار درنظر گرفت .ما حدود ۲۵میلیون خانوار و ۵میلیون کسب
وکار داریم که از این تعداد ،تقریباً۱۰میلیون نفر به اینترنت ثابت متصل هستند.
وی افزود :حداکثر ســرعت ( ۱۶ )ADSLمگابیت بر ثانیه است که جوابگوی نیاز
مردم نیســت و در ســرویسهای جدید و حجیم نمیتواند نیاز کاربر را برطرف
کند.البته این سرعت هم درحالی برای کاربر قابل دسترس است که نزدیک به
مرکز مخابرات و ســیم مســی باشــد .در حالی که تکلیف ما در ســند شبکه ملی
اطالعات این است که  ۸۰درصد خانوارها و کل کسبوکارها (حدود  ۲۵میلیون
خانوار) به اینترنت با سرعت متوسط ۲۵مگابیت و در حالت مطلوب به 40-50
مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند اما در حوزه اینترنت ثابت ،فاصله ما با
میزان مطلوب بسیار زیاد است .اگر بخواهیم در یک مقایسه بگوییم چقدر برای
رسیدن به تکلیف قانونی اتصال  ۸۰درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت ثابت
راه داریم ،حقیقتاً در این حوزه صفر هستیم .وی تصریح کرد :در مصوبه شورای
عالی فضای مجازی ،تکلیف شده که این اتفاق تا افق  ۱۴۰۴نهایی شود .اما نظر
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات این اســت که تا پایان ســال  ۱۴۰۳برنامههای
خود را به نتیجه برسانیم .برنامهریزی ما نیز بر همین اساس است.

