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چند سایت و کانال متخلف انتخاباتی فیلتر شد

دسترسی به سامانه دسترسی آزاد
به اطالعات در آیندهای نزدیک

درحالیکه قرار بود سامانه دسترسی آزاد به
اطالعات در سال  95رونمایی شود ،معاون دولت
الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد
زودی اجرایی میشود.
این سامانه به
ایس��نا  -رضا باقری اصل با بی���ان اینکه
کارپوشه ملی ایرانیان در راستای دسترسی آزاد
به اطالعات است ،گفت :برای هر شخص ایرانی
طبق قانون دسترسی آزاد به اطالعات کارپوشه
ایجاد کردیم و پایلوتهایش را با چند دستگاه
کنیم .پ���س از تکمیل فرآیندها ،اعالم
اجرا می
نام کرده و
عمومی خواهیم کرد .مردم نیز ثبت
کنند.
سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می
مصوبه کارپوش���ه در جلسه ش���ورای اجرایی
سازمان فناوری اطالعات تصویب شده است.
وی ادامه داد :پایلوت سامانه دسترسی آزاد به
اطالعات اجرا شده که تحویل وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی میدهیم و فرآیندهایش را بررسی
میکنیم .در این سامانه ،کاربران در یک فرم
الکترونیکی احراز هویت میشوند و درخواست
های اجرایی میخواهند،
اطالعاتی که از دستگاه
ثبت میکنند.
به گفته او اعضای کمیس���یون انتش���ار و
دسترس���ی آزاد به اطالعات ،اقدامات مربوط
به پیگیری این درخواس���ت را انجام میدهند
و از دستگاه میخواهند اطالعات را وارد کند.
ترتیب یا در کارپوش���ه اطالعات به شما
بدین
داده میشودیا بهصورت فیزیکی پاسخ خود را
دریافت میکنید.
براساس این گزارش پیشتر نصراهلل جهانگرد،
رییس س���ازمان فناوری اطالعات در جلس���ه
شورای اجرایی سازمان فناوری اطالعات درباره
تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان گفته بود:
کننده زمینه تحقق ایجاد یک
این مصوبه فراهم
بس���تر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادالت
کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.
به گفته جهانگرد ،در این طرح که بر مبنای
قانون دسترسی آزاد به اطالعات و آییننامههای
اجرایی آن ایجاد شده اس���ت ،بستری فراهم
ش���ود تا در فاز اول ،دس���تگاههای اجرایی
می
بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی ،بازخوردهای
دولت از اطالعات ،اسناد و مدارک و همچنین
خروجی فعالیتها را ارس���ال کنند .همچنین
مردم میتوانند از کارپوشه خود ،نتیجه خدماتی
را که میخواهند از دستگاهها بگیرند ،مشاهده
کنند.

تفکیک ترافیک اینترنت
مخابرات در  15استان

فارس -محمد رضا بیدخام ،سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت :با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به سایتهای داخلی ،تفکیک ترافیک
بینالملل از ترافیک داخلی در  15منطقه از مناطق مخابراتی سراسر کشور کامل اجرایی شده و در مناطق باقیمانده در حال اجراست .با اجرای این مصوبه در مناطقی
که تفکیک ترافیک بینالملل از ترافیک داخلی صورت پذیرفته ،قیمت تعرفه داخلی  50درصد از تعرفه بینالملل ارزانتر محاسبه میشود.

های وضعی قوه قضاییه با بیان
مدیر کل پیش����گیر ی
ش����دن تعدادی س����ایت متخلف گف����ت :با وجود
فیلتر
های متخلف
ها و کانال
شده ،برخی سایت
هشدارهای داده
فیلتر شدند.
مهر  -علیرضا ساوری درباره جلسات ستاد پیشگیری
از تخلفات و جرائم انتخابات����ی گفت :این کمیته برای ۳
هایی
مقطع قبل ،حین و بعد از انتخابات دس����تورالعمل
داشته است.
با تخلفات و جرایم
رابطه
وی افزود :تاکنون این کمیته در
انتخاباتی بالغ بر  ۴۹مصوبه و همچنین یک دستورالعمل
 ۵۷بندی داشته اس����ت .در آخرین جلسه که در نوزدهم
اردیبهشت برگزار شد ،نکاتی در رابطه با جرایم احتمالی

مدیر کل
پیشگیریهای وضعی
قوه قضاییه:
در مرحله اول
هشدار و تذکر داده
شد ،عالوهبر این
تدکرها ،تعدادی
سایت،کانال ،وبالگ و
شبکههای مجازی به
دلیل رفتار مجرمانه
فیلتر شدند

حین و پس از انتخابات مطرح شد.
یکی از مسووالن ستاد پیش����گیری از تخلفات و جرایم
با میزان تخلف����ات انتخاباتی در فضای
رابطه
انتخاباتیدر
مجازی گفت :این تخلفات در کمیته بررس����ی جرائم در
فضای مجازی با حضور کارشناسان مربوطه در پنج جلسه
توانست منجر
بررسی شد .وی افزود :از هر فعالیتی که می
ها،
به تخلف شود ،جلوگیری ش����د و به تعدادی از سایت
های مجازی هشدار
های تلگرامی و شبکه
ها ،کانال
وبالگ
داده شد.ساوری با بیان اعالم تذکر و هشدار به برخی از
فعاالن فضای مجازی گفت :در مرحله اول هشدار و تذکر
بر این تدکرها ،تعدادی سایت،کانال ،وبالگ
داده شد ،عالوه
های مجازی به دلیل رفتار مجرمانه فیلتر شدند.
و شبکه

پیش از این محم����د جعفر منتظری ،رییس س����تاد
پیش����گیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی درباره تعداد
های واصله به دستگاه قضا و همچنین
تخلفات و شکایت
ها گفت :صرف
های وزارت کشور از رسانه
اعتبار شکایت
اعالم شکایت دلیل تحقق جرم نیست .هم شورای نگهبان
و هم ستاد پیش����گیری وظیفه دارند و گزارشاتی را هم
اعالم کردند.
شده انتخاباتی
های تشکیل
منتظری درباره میزان پرونده
ای
شده
جمهوری ،آمار ثبت
گفت :در انتخابات قبلی ریاست
که در گذشته س����تاد پیشگیری وجود
وجود ندارد؛ چرا
نداشته و آمار مقایسه تخلفات با دوره قبلی را نداریم؛ اما
در مقایسه با مجلس ،تخلفات کم شده است.

آمار

 27هزار روستا به اینترنت وصل شد

معاون توسعه مدیریت ،هماهنگی و امور پشتیبانی
وزارت ارتباطات با اعالم تجهیز  27هزار روس���تا به
اینترنت گف���ت :هزار  ATMدر روس���تاها برای ارایه
خدمات جدید بانکی راهاندازی شد.
فناوران  -مهدی راس���خ معاون توسعه مدیریت،
هماهنگی و امور پش���تیبانی این وزارتخانه در جلسه
توجیهی کنترل قرارداد ارایه خدمات پولی و بانکی از
طریق دستگاه خودپرداز  ATMدر دفاتر  ICTروستایی
گفـت :از ابتدای دولت توسعه یکپارچه کشور و کاهش
شکاف جامعه شهری و روستایی ،در اولویت برنامههای
وزارت ارتباطات بوده و اقدامات مهمی در این راستا
انجام شده است.
وی تجهیز  27هزار روس���تا به اینترنت را یکی از
برنامههای اجراشده در راستای کاهش شکاف جامعه
شهری و روستایی بیان کرد و افزود :همچنین  18هزار
روس���تای دیگر هم برای تجهیز به اینترنت در دست
اقدام است.

راسخ درباره خدمات جدید بانکی بهعنوان یکی دیگر
از برنامههای مربوط به توس���عه روستایی گفت :برای
اجرای این طرح مناقصهای برگزار شد که پستبانک
ایران بهعنوان برنده این مناقصه ،نصب و پش���تیبانی
هزار خودپرداز در هزار نقطه روستایی را عهدهدار شد.
همچنین خسرو فرحی ،مدیر عامل پستبانک ایران
نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه پستبانک بانک
تخصصی فاوای ایران است ،افزود :بر اساس سیاستهای
اقتصاد مقامتی اقدامات موثری در مناطق محروم انجام
شده است که نصب و راهاندازی هزار خودپرداز در هزار
نقطه روستایی یکی دیگر از این اقدامات است.
وی گفت :ما ت�ل�اش داریم بر اس���اس این طرح
بهترین و شایستهترین خدماتی که مورد انتظار وزارت
ارتباطات و مردم باشد ،در روستاها ارایه کنیم .مدیر
عامل پستبانک با بیان اینکه از زمان امضای قرارداد،
برنامهریزی برای اجرای آن انجام شده است گفت :با
برنامهریزی انجامشده امیدواریم ارایه بیشترین خدمت
به بیشترین افراد ساکن روستا را که یکی از اهداف این
طرح است ،بتوانیم انجام دهیم و بستری را نیز برای
برنامههای آینده در این حوزه فراهم کنیم.
وی گفت :بر اس���اس این ق���رارداد در هزار نقطه
روستایی کشور که فاقد  ATMهستند ،در ابتدای کار
به مدت  5سال این دس���تگاه را نصب و ارایه خدمت
میکنیم و در این نقاط تقریبا تمام سرویسهای بانکی
مانند حواله ،شارژ ،دریافتهای نقدی و غیرنقدی و
پرداخت قبوض از این طریق انجام میشود.

مرتض���ی براری ،مع���اون امور دول���ت ،مجلس و
اس���تانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هم
در س���خنانی یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در
استانها را توس���عه خدمات الکترونیکی در روستاها
اعالم کرد و افزود :با مجهز ش���دن  27هزار روستا به
شبکه باند پهن که از  4Gهم تکنولوژی باالتری دارد،
براساس برنامه ششم توسعه باید  4خدمت محوری در
روستاها توسعه پیدا کند.وی با بیان ارایه خدمات بانکی
توسط پستبانک بهعنوان یکی از مهمترین خدمات
ارایهشده در روستاها گفت :توس���عه زیرساختهای
ارتباطی کشور باید منجر به رونق اقتصادی و اشتغال و
باعث ارتقای شاخص آموزشی در روستاها شود.
براری گفت :البته بخش خصوصی هم با ایجاد این
زیرساختها برای س���رمایهگذاری در روستاها اعالم
آمادگی کرده است و مدلهای اقتصادی فعالیت این
بخش نیز برآورد شده است.
براری اظهار امیدواری کرد در سال اقتصاد مقاومتی
اش���تغال و تولید ،این اقدامات باعث اشتغال ،اقتصاد
پایدار ،تولید محتوا و توسعه بخش اقتصاد کشاورزی
در روستاها شود.
همچنین در این جلسه که برخی از مدیران ستادی
وزارت ارتباطات ،پستبانک و نیز مدیران کل ارتباطات
و فناوری اطالعات استانها بهصورت ویدیوکنفرانسی
حضور داشتند ،مباحثی درباره نحوه اجرای این قرارداد
و نصب و پشتیبانی دس���تگاههای  ATMمطرح و به
سواالت آنان پاسخ داده شد.

با حمایت وزارت ارتباطات

افزار
ماهر ،ضد باج
بومی WannaCrypt
تولید کرد

افزار
با توجه به اتفاقات اخیر و انتش����ار باج
افزار بومی با
افزار ضدباج
 ،WannaCryptنرم
مشارکت و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات توسعه یافته و در دسترس
عموم قرارگرفته است.
روابط عمومی سازمان  - ITابزار توسط
مرکز ماهر مورد ارزیابی امنیتی قرار گرفته و
افزارها از
در پیشگیری کامل از آلودگی به باج
افزار مذکور موثر شناخته شده است.
جمله باج
افزار
این گ����زارش حاک����ی اس����ت ،با ج
 ، wannacryptهمزم����ان با ش����یوع در
هایی از کش����ور ما
س����طح جهان ،در بخش
ها ش����د که
هم موجب آلودگی برخی رایانه
های صورت گرفته و افزایش س����طح
با اقدام
ه����ای مورد نیاز
آگاهی متقاضیان و فعالیت
برای پیشگیری و مقابله با این پدیده  ،روند
شیوع آن از ظهر روز گذشته با کاهش بسیار
چش����مگیری رو به رو بوده که بیانگر رعایت
های ارایه شده از سوی مرکز ماهر توسط
توصیه
های
ها و کاربران کش����ورمان و اقدا م
دستگا
پیشگیرانه در سطح شبکه زیرساخت ارتباطی
توانند از طریق
کشور بوده اس����ت.کاربران می
سایت مرکز ماهر نسبت به دریافت و استفاده
افزار بومی تولید شده اقدام کنند.
از نرم
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سهم همراهاول از بازار
به  60درصد رسید

همزمان با روز جهانی ارتباط���ات و روز ملی روابط
عمومی ،همراهاول آخرین دستاوردهای یک سال اخیر
خود را تشریح کرد.
شرکت ارتباطات سیار  -اپراتور اول تلفن همراه
کشور همزمان با  ۲۷اردیبهشت ماه ،روز جهانی ارتباطات،
مهمترین دستاوردهای خود را اعالم کرد.
بنابر این گزارش ،تعداد مش���ترکان همراهاول با 9/3
میلیون مش���ترک جدیدی که در سال  ۹۵جذب کرد،
به  86/3میلیون سیمکارت واگذار شده و ضریب نفوذ
این اپراتور در یک سال گذشته از  80/2درصد به 84/2
درصد رسید .عالوهبراین همراهاول در سال  ۹۵سهم بازار
خود را دو درصد و با احتساب مشترکین سایر اپراتورها
که با رومینگ ملی از شبکه همراهاول استفاده میکنند و
مشترکان  GSMروستایی ،حدود  ۳درصد افزایش داده
و به  ۶۰درصد کل بازار رسانده است که موفقیتی بزرگ
به شمار میرود.از مهمترین موفقیتهای همراهاول در
یک سال گذشته ،اجرای مناسب طرح ترابردپذیری و
درنتیجه مثبت شدن روند ترابرد به نفع این اپراتور است.
همراهاول در طرح ترابردپذیری شمارههای تلفن همراه که
از تیرماه سال گذشته آغاز شده است ،هماکنون «رتبه اول
در ترابرد» را داراست .وضعیت عملکرد اپراتورهای تلفن
همراه اینگونه است که تا  ۲۵اردیبهشت ماه تراز اپراتورها
به ترتیب ،همراهاول مثبت  ،۹۶۰۴رایتل مثبت  ۱۱۹و
ایرانسل منفی  ۹۷۲۳مشترک بوده است.
درباره توسعه شبکه باند پهن نیز همراهاول بهعنوان
اولین اپراتور ارایهدهنده نسل  ۴.۵تلفن همراه در کشور،
در سال  ۹۵حدود  ۱۷۵۰۰سایت و در مجموع بیش از ۲۵
هزار سایت نسل  ۴، ۳و  ۴.۵در  ۱۷۲۲شهر و دهستان
راهاندازی کرده اس���ت ،همچنین با رش���د  ۲۰برابری
مشترکان نسل  ۴و  ۴.۵در سال  ۹۵و نوسازی شبکه
نسل  ۲همراهاول ،هماکنون بزرگترین و گستردهترین
شبکه اینترنت همراه کشور در اختیار این اپراتور است.
همچنین با افزایش خدمات حضوری و غیرحضوری
به مشترکان ۳۵۰ ،میلیون پاسخگویی و خدمت ارایهشده
به مشترکان در  ۲۴ساعت شبانهروز در یکسال گذشته
صورت گرفته است .عالوهبر این ،براساس این گزارش،
رش���د  ۴۲۶برابری ترافیک دیتا ،رشد  ۱۰۰درصدی
در ارایه محصوالت و خدمات ،حمایت از ش���رکتهای
دانشبنیان و همکاری گس���ترده ب���ا مجامع علمی و
دانشگاهی ،کس���ب جوایز و تندیسهای متعدد طی
سالهای گذشته درباره حمایت از تولید داخلی ،کارآفرین
برتر ،حامی کار و س���رمایه ایرانی ،حمایت از راهاندازی
شبکه ملی اطالعات در راستای دسترسی به اطالعات،
سرعت بیشتر ،کیفیت بهتر و هزینه کمتر به مشترکان
از مهمترین دستاوردهای شرکت ارتباطات سیار ایران در
سالهای اخیر عنوان شده است.

