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تازهترین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات نشان میدهد

جاسوسافزارصهیونیستی
آیفونهای  ۹مقام امریکایی را هک کرد

میترا جلیلی

خبرنگار

رومینگ ملی هزینهای برای مشترکان ندارد

یک مقام مســئول در ســازمان رگوالتــوری گفت:
کیفیت ســرویس رومینــگ ملی برای مشــترکان
میهمــان مشــابه کیفیــت خدماتــی اســت کــه
مشــترکان اپراتور میزبان دریافــت میکنند و این
سرویس هزینهای برای مشترکان ندارد.
بهگــزارش «ایــران» ،محمــد امامــی مدیرکل
دفتــر نظــارت بــر خدمــات ارتباطــی رگوالتــوری
افزود :بر اساس مصوبه  1-۱۸۳کمیسیون تنظیم
مقــررات ارتباطــات ،اپراتورهــا ملــزم هســتند در
صورت داشــتن شــبکه ،خدمات خود را در اختیار
اپراتــور متقاضی قرار دهند از اینرو در بســیاری از

روستاها ،جادهها و برخی شهرهای کشور خدمت
رومینگ فعال اســت اما چون مشترکان خدمات
را بــدون تغییــر تعرفه دریافــت میکنند ،متوجه
فعالســازی آن نمیشوند.امامی گفت :در بحث
رومینگ ملی هم هنگامی که مشترک یک اپراتور
از محدوده پوشــشدهی شبکه اپراتور خود خارج
میشود ،یک اپراتور دیگر دارای پوشش ،خدمات
شــبکه خود را در اختیار مشــترک اپراتور میهمان
قــرار میدهــد.وی دربــاره اســتفاده از رومینــگ
بینالملــل نیز گفــت :رومینگ بینالملــل برای
زمانی اســت که مشــترک از کشــور خارج میشود

گاردین

تازهتریــن گــزارش ســازمان ملل از یک شــکاف
دیجیتالــی بــزرگ در جهــان خبــر میدهــد بــه
گونهای که باوجود افزایش تعداد کاربران آنالین
در جهــان بــه دنبــال شــیوع کرونا ،همچنــان در
بعضــی نقاط جهان شــاهد نابرابری دسترســی
بــه دنیــای دیجیتال هســتیم .طبق ایــن گزارش
حدود 3میلیارد نفر معادل 37درصد جمعیت
جهان هرگز به اینترنت دسترســی نداشتهاند که
البته بخش عمده این افراد در کشورهای فقیر و
توسعهنیافته سکونت دارند.
دردسرهای دسترسی به اینترنت
اتحادیه بینالمللی مخابرات ســازمان ملل
( )ITUوابســته به ســازمان ملــل در این گزارش
آورده اســت کــه حــدود 96درصــد از جمعیــت
2.9میلیــارد نفــری جهان کــه هرگز بــه اینترنت
دسترسی نداشتهاند ،در کشورهای فقیر و درحال
توسعه زندگی میکنند .این اتحادیه البته یادآور
شده است که پاندمی کووید  19تأثیری مثبت در
افزایش تعداد کاربران آنالین در سراســر جهان
داشــته و بســیاری از کشــورها همه تالش خود را
بــه کار گرفتهانــد که تا حــد امکان اینترنــت را در
دســترس مردم خــود قرار دهند چراکــه با توجه
به بحران کرونا ،مردم مجبور هستند از امکانات
دنیــای دیجیتــال بــرای خریــد آنالیــن ،آموزش
آنالین ،مراجعه آنالین به پزشــک و ...اســتفاده
کنند.
ایــن اتحادیــه همچنیــن تخمیــن زده اســت

مجمــوع افــرادی که در ســال  2021بــه اینترنت
دسترســی دارنــد بــه 4.9میلیــارد نفــر معــادل
63درصــد جمعیــت دنیــا رســیده ،درحالی که
این رقم در دوران پیش از کرونا یعنی سال 2019
حدود 4.1میلیارد نفر بوده است .البته این بدان
معنا نیست که همه این کاربران میتوانند بدون
هیــچ تأخیر و به آســانی بــه اینترنت دسترســی
داشــته باشــند .طبق گــزارش ایــن اتحادیــه ،در
میان این کاربران اینترنت ،ممکن اســت صدها
میلیون نفر به ندرت آنالین شوند و برای اتصال
بــه اینترنت با مشــکالت فراوانی مواجه باشــند.
یکــی از مشــکالت را میتــوان گرانــی اینترنــت
و عــدم تناســب بهــای آن با میــزان درآمــد این
کاربــران عنــوان کــرد .برخــی از ایــن کاربــران که
عموماً در کشــورهای فقیر زندگی میکنند نیز به
دلیل عدم توانایی برای خرید کامپیوتر ،لپتاپ،
گوشــی هوشــمند و ...مجبورنــد از دســتگاهها و
مودمهــای مشــترک اســتفاده کننــد کــه بــه این
ترتیب نمیتوانند به سرعت باالی اینترنت هم
دسترسی داشته باشند.
افزایش تعداد کاربران جهانی اینترنت
بــه دنبــال ایــن گــزارش« ،هولیــن ژائو»دبیر
کل اتحادیــه بینالمللــی مخابــرات( )ITUاز
تالش برای اتصال جمعیــت 2.9میلیارد نفری
جامانده از فضای آنالیــن به اینترنت خبر داد و
البته یادآور شــد که برخی از این تالشها نتیجه
داده اســت .به گفته وی ،تعداد کاربران اینترنت
در سراســر جهــان در ســال اول بحــران کووید19
بیش از  10درصد افزایش یافت که طبق گزارش

اتحادیــه جهانی مخابــرات ،این رقم بیشــترین
افزایــش ســاالنه در یــک دهــه اخیــر محســوب
میشــود چراکــه رشــد تعــداد کاربــران جهانــی
اینترنــت بــه طــور معمــول حــدود 4.8درصــد
بــوده اســت .وی تعطیلی مــدارس و محلهای
کار و همچنیــن نیــاز بــه دسترســی بــه خدماتی
ماننــد بانکداری از راه دور را در این زمینه بســیار
تأثیرگــذار دانســت .اتحادیــه جهانــی مخابرات
افزایش تولید گوشــیهای هوشــمند و باال رفتن
اســتفاده از آن را یکــی از دالیــل اصلــی افزایش
تعــداد کاربــران اینترنــت در جهــان میدانــد و
در گــزارش خــود آورده اســت کــه 90.9درصد از
کاربــران اینترنــت برای آنالین شــدن ،بیشــتر از

و میخواهد در کشــور مقصد از خدمات اســتفاده
کنــد .تعرفههــای ایــن رومینــگ بیشــتر از تعرفه
خدمات اپراتورهای ایرانی است چون در این نوع
رومینگ مشــترک ایرانــی از خدمــات اپراتورهای
خارجیاستفادهمیکند.
امامــی رومینگ ناخواســته در مناطــق مرزی
را یــک موضــوع مهــم دانســت و افــزود :بهدلیل
مجاورت با کشــورهای همســایه ،شاهد تداخالت
فرکانســی مــرزی رادیویی در این نواحی هســتیم
و براحتــی از مرزهــای جغرافیایــی عبــور میکند.
ایــن موضوع باعث رومینگ ناخواســته میشــود

گوشــی هوشــمند اســتفاده میکننــد .طبــق این
گــزارش ،تعــداد کاربــران شــبکههای اجتماعی
در جهان نیز به 4.55میلیارد نفر رســیده اســت
که معــادل 57.6درصــد از کل جمعیت جهان
میشــود و البتــه ایــن رقم در یک ســال گذشــته
افزایش 9.9درصدی داشــته است .همچنین در
ایــن گزارش آمده اســت کاربــران جهانی بهطور
متوسط روزانه به مدت  7ساعت آنالین هستند
که البته این رقم در کشورهای مختلف میتواند
متفاوت باشد.
نبود توازن جنسیتی در فضای دیجیتال
گــزارش  ITUهمچنیــن بــه رشــد نابرابــر
تعــداد کاربــران اینترنــت در گوشــه و کنــار

و در مواردی هزینههای ســنگینی برای مشــترکان
مناطــق مــرزی بــه همــراه دارد.مدیــرکل دفتــر
نظارت بر خدمات ارتباطی رگوالتوری با اشاره به
اینکــه رومینگ بینالملل بهصــورت پیشفرض
بــرای تمــام ســیمکارتهای دائمــی و اعتبــاری
فعال اســت ،افــزود :بــرای جلوگیــری از رومینگ
ناخواسته ،سازمان رگوالتوری از اپراتورها خواسته
اســت شــبکه را طــوری تنظیــم کننــد که تــا جای
ممکن جلوی رومینگ ناخواســته گرفته شود.وی
بیــان کرد :اپراتورها نیز برای جلوگیری از رومینگ
ناخواسته در مناطق مرزی ،اطالعرسانیهایی را از

جهــان اشــاره کــرده و یــادآور شــده دسترســی
بــه اینترنت اغلــب در کشــورهای فقیرتر کمتر
اســت .تقریبــاً ســهچهارم مــردم در  46کشــور
کمتــر توســعهیافته ،هرگــز آنالیــن نبودهانــد.
همچنین در این گزارش آمده که جوانان بیش
از افراد مســنتر آنالین هســتند و از سوی دیگر
شــکاف جنسیتی در کشــورهای در حال توسعه
بارزتــر اســت و تــوازن جنســیتی رعایت نشــده
اســت چراکه مــردان بیش از زنان بــه اینترنت
دسترســی دارنــد .شهرنشــینان هــم بیشــتر از
ســاکنان مناطــق روســتایی در جهــان آنالیــن
هســتند ،گــزارش اتحادیــه جهانــی مخابــرات
همچنیــن فقر ،بیســوادی ،دسترســی محدود
بــه بــرق و فقــدان مهارتهــای دیجیتــال را از
دالیــل کــم بــودن میــزان دسترســی مــردم به
اینترنت در برخی نقاط جهان دانســته اســت.
در این گزارش به کشورهای با کمترین ضریب
نفوذ اینترنت اشــاره شده و البته کره شمالی به
دلیــل در اختیار نبودن دیتای مــورد نیاز ،مورد
بررســی قــرار نگرفته اســت .طبق ایــن گزارش
کمتریــن میزان ضریــب نفــوذ اینترنت جهان
بــا 6.9درصد بــه اریتره مربوط میشــود و پس
از آن ســودان جنوبی و ســومالی قرار گرفتهاند.
همچنیــن در بخــش دیگــری از گــزارش آمده
است که آسیا 54.9درصد از جمعیت جهان و
 53.4درصــد از کاربران اینترنت دنیا را درخود
جــای داده اســت ،درحالــی کــه این رقــم برای
اروپــا با  10.6درصــد از جمعیت دنیــا به 14.3
درصد میرسد.

طریق ارســال پیامک به مشترک انجام میدهند
و ســعی میکننــد تــا جــای ممکــن از رومینــگ
ناخواسته مشترک روی شبکه اپراتورهای خارجی
جلوگیری شود.بهگفته امامی مشترکان میتوانند
با استفاده از کدهای دستوری ( )USSDیا مراجعه
بــه نرمافزارهای اپراتور من ،رومینگ بینالمللی
را بــرای ســیمکارت خود غیرفعال کنند .از ســوی
دیگر اگر مشترکان روی گوشی موبایل خود تماس
از دســت رفته با پیش شماره کشــورهای خارجی
داشــتند ،بــا آن شــماره تماســی برقرار نکننــد ،تا
متحملهزینههایسنگینینشوند.

اخــــبار

سهم اندک کشورهای فقیر از اینترنت

بهگفتــه منابــع آگاه یــک مهاجــم ناشــناس بــا اســتفاده از جاســوس
افــزار شــرکت صهیونیســتی  NSOآیفونهــای حداقل  ۹مقــام وزارت
امورخارجــه امریــکا را هــک کرده اســت.بهگزارش مهر ،ایــن عملیات
چنــد مــاه قبل انجام شــده و هــدف آن مقامــات امریکایی مســتقر در
اوگاندا یا مقاماتی بود که در امور مرتبط با این کشور آفریقایی فعالیت
داشتهاند.
ایــن گســتردهترین عملیات هــک مقامــات امریکایی فاش شــده با
فناوری  NSOاست .هنوز مشخص نیست این حمله سایبری توسط چه
افرادی انجام شــده است.شرکت صهیونیســتی NSOدر بیانیهای اعالم
کرد هیچ نشــانهای مبنی بر
استفاده از ابزارهایش ندارد
اما دسترسی برای مشتریان
مرتبــط را قطــع کــرده و
تحقیقاتــی در ایــن زمینــه
انجام میدهد.این شــرکت
ادعــا میکنــد محصوالتش
را بــه مجریــان قانــون و
ســازمانهای اطالعاتــی
دولتی میفروشــد و به آنها
کمــک میکنــد تهدیدهای امنیتی را بررســی کنند ،امــا در عملیاتهای
نظارتی بهطور مستقیم دخالتی ندارد.
ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا از اظهــار نظــر دربــاره ایــن هــک
خودداری و در عوض به تصمیم اخیر وزارت بازرگانی مبنی بر قرار دادن
این شرکت صهیونیستی در فهرست سیاه خود اشاره کرد.

قیامکارگرانفناوریدرامریکا

لیــز شــولر ،دبیــر خزانــهداری فدراســیون کار امریــکا و ســخنگوی کنگره
ســازمانهای صنعتــی از افزایــش انســجام اتحادیههــای کارگــری
شرکتهای فناوری برای احقاق حق خودشان خبر داده است.
بهگزارش مهر ،وی تصریح کرده که بخش فناوری در ایاالت متحده
حوزه بعدی برای سازماندهی مسائل کارگری است و کارگران این بخش
درک توانایی اتحادیههای جمعی را آغاز کردهاند.
شــولر افزود :فدراســیون کارگــران امریکا کــه متشــکل از  ۵۶اتحادیه
همســو و  ۱۲.۵میلیون کارگر اســت خواستار ســازماندهی بیشتر کارکنان
حوزه فناوری تحت رهبری این فدراســیون اســت تــا آنها بتوانند حقوق
خود را به دست آورند.
شرکتهای فناوری در امریکا بخصوص آمازون به علت بیتوجهی
به حقوق کارگران و کارکنان خود با انتقادهای گستردهای مواجه بودهاند
و این انتقادها در دوره شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است.
شــولر گفت :چیزی کــه ما در بخش فناوری میبینیــم ،قیام کارگران
است .شما به شرکتهایی مانند یوتیوب ،گوگل ،اپل نگاه کنید .کارگران
آنهــا بارها اظهارنظــر و صحبت کردهانــد .آنها در اعتراض به مســائلی
مانند عدم رعایت عدالت نژادی و آزار جنسی دست از کار کشیدهاند.
شــما بدون وجود اتحادیه ،قدرت جمعــی ندارید و من فکر میکنم
کارگران فناوری شروع به اتصال نقطهها کردهاند تا توانمند شوند.

