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 شرق :رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی بیان کرد :پیشبینیها نشان میدهد تعداد
مشــترکان تلفن همراه در ســال  ۲۰۲۰به بیش از
پنجمیلیاردو  ۴۰۰میلیون نفر رســیده و به موازات
آن مصرف داده نیز افزایش خواهد یافت تا آنجا که
سهم ویدئو از ترافیک داده دنیا از  ۶۴درصد در سال
 ۲۰۱۴به  ۸۰درصد در ســال  ۲۰۱۹خواهد رســید.
علیاصغر عمیدیان در نشســت »محتوا ،اقدامات
و دســتاوردها« ،گفت :درحالحاضر در حوزههای
بینالمللی دو رویکــرد  Sponsored dataیا محتوا
و اطالعات حمایتشده و رویکرد Net Neutrality
یا بیطرفی نسبت به محتوا در زمینه ارائه خدمات
محتوایــی وجــود دارد که در رویکــرد اول برخی
محتواهای خاص و پردرخواســت از ســوی برخی
اپراتورها ارجحیت داده شــده و حمایت میشوند
و در این رویکرد مشــتریان میتوانند بدون استفاده
از حجم ترافیک ماهانــه یا با نرخ ارزانتر از برخی
محتواها بهرهمند شــوند .او ادامه داد» :در کشــور
ضمن تأکید رویکرد یکســان بــه محتوا ،حمایت از
محتوای داخل و رویکــرد  Sponsored dataمورد
توجه قرار گرفته اســت؛ موضــوع محتوا در قالب
شبکه ملی اطالعات در کشــور دنبال شده است و
در این حوزه بر الزاماتی مانند توجه به رونق تولید
محتوای داخل متناســب با فرهنــگ ،دین و آداب
و ســنن کشــور ،تفکیک ترافیک داخــل از ترافیک
بینالملل ،توجــه به شــکلگیری صحیح زنجیره
تولید محتــوا ،توجه تولیدکننده محتوا و حمایت از
محتــوای داخل و توجه بــه مصرفکننده نهایی و
تعرفههای ترجیحی تأکید شده است« .او بیان کرد:
»مصوبه  ۲۳۷کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و
الزام به اضافهکردن حداقل یکســوم سقف حجم
ترافیک داخلی به ســقف حجم ترافیک بینالملل
تا زمــان اجرائیکــردن تفکیک ترافیــک داخل از
خارج ،کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت بینالملل
و تعرفــه انتقــال در الیههای دو و ســه به منظور
کاهش هزینههای اپراتور و درنتیجه کاهش تعرفه
داده بــرای کاربر نهایی ،از اقدامــات حمایتگرانه
در حوزه ارائه خدمات محتوای داخلی اســت« .او
الزام ســازمان فناوری اطالعات و شرکت مخابرات
ایران بــا همکاری شــرکت ارتباطات زیرســاخت
برای فراهمکردن امکان ارائه ترافیک تفکیکشــده
به ســایر اپراتورها و همچنیــن تغییر مدل دریافت
مبلــغ حقالســهم از ســهم دارنــدگان پروانه از
ارائــه خدمــات ارزش افزوده محتوایــی مبتنی بر
روش  Money Collectionو تعیین ســقف اتصال
اپراتورها به مراکز  IXPزیرســاخت به ازای ظرفیت
پورت و اتصال رایــگان مراکز داده غیردولتی مجاز
به مراکز  IXPزیرساخت را از جمله دیگر مصوبات
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای حمایت از
ارائه خدمات محتوایی در داخل کشور عنوان کرد.

»یاهو« تغییر نام میدهد
 ایســنا :یاهو اعــالم کرد نامــش را بــه آلتابا
) (Altaba Incتغییــر میدهــد و ماریســا مایــر،
مدیرعامل این شــرکت ،پس از نهاییکردن قرارداد
با شرکت وریزون از هیئتمدیره کنارهگیری خواهد
کرد .یاهو قراردادی با وریزون برای فروش کسب و
کار اینترنت خود شــامل تبلیغات دیجیتالی ،ایمیل
و داراییهای رسانهای به مبلغ  ۴٫۸۳میلیارد دالر
دارد .پــس از اینکه یاهو ســال گذشــته دو رخنه
اطالعاتی را فاش کرد ،شــرایط این قرارداد ممکن
اســت تغییر پیدا کند یا حتی این قــرارداد ممکن
اســت لغو باشــد .در جریان یکــی از این رخنهها
حساب  ۵۰۰میلیون کاربر هک و در دومی ،حساب
بیش از یک میلیارد کاربر هک شد .مدیران وریزون
اظهار کردهاند اگرچه تناســب استراتژیکی قوی با
یاهو میبیننــد ،همچنان دربــاره رخنه اطالعاتی
تحقیق میکنند .یاهو در یک اظهارنامه رگوالتوری
اعالم کرد پنج مدیر یاهو پس از نهاییشدن قرارداد
با وریزون اســتعفا خواهند کرد .ســایر مدیران در
آلتابا فعالیت خواهند کرد که یک شرکت هلدینگ
با داراییهایی شــامل  ۱۵درصد ســهم در شرکت
تجارت الکترونیکی چینی علی بابا و  ۳۵٫۵درصد
سهم در یاهوی ژاپن است .براساس گزارش رویترز،
شــرکت جدید اریک برنــدت را به عنــوان رئیس
هیئتمدیره انتخاب کرده است.

بیش از  ۹۰درصد آیفونها
قاچاق است
 ایســنا :بــه گفته رئیــس اتحادیــه تجهیزات
مخابراتــی ،بیش از  ۹۰درصد ایــن بازار در اختیار
کاالی قاچاق است .غالمحسین کریمی دراینباره
بیان کرد» :متأســفانه با وجود اینکه شــرکتهای
مجوزگرفته برای واردات رســمی این برند دست
به کار شدهاند ،اما حجم کاالی قاچاق در این بازار
هنوز بســیار باالست و فقط هفت تا هشت درصد
در اختیــار واردات این شــرکتها قــرار دارد« .او
افزود» :برای انجام واردات رســمی هزینه نهایی
حدود  ۱۰تا  ۱۲درصــد بیش از نمونههای قاچاق
تمام میشــود« .او بیان کــرد» :اکنون قیمت یک
آیفونی که از مبادی رســمی وارد شده و با فاکتور
رســمی و گارانتــی مناســب ارائه شــود ،حدود
ســهمیلیونو  ۴۰۰هزار تومان میشــود اما همین
کاال را میتــوان در بازار قاچــاق با قیمتی معادل
سهمیلیونو صد هزار تومان نیز تهیه کرد«.

مراسم تشــییع پیکر آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی در
حالی برگزار شد که به دلیل ازدحام جمعیت ،مشترکان
تلفن همراه بــرای برقراری مکالمه و اســتفاده از دیتا
بــا اختالالتی مواجه شــدند .این اختــالل در برخی از
مکانهای شــهر حتی به قطعشدن ارتباطات انجامیده
بود .به طور معمول در هنگام ازدحام جمعیت در یک
محدوده خاص ،ســرویسدهی اپراتورها با مشــکالتی
مواجه میشــود و مشــترکان در آن محــدوده امکان
دسترســی به خدمــات مطلوب را از دســت میدهند.
برهمیناســاس معمــوال در ایــن شــرایط اپراتورها با
اســتفاده از تجهیزات سیار تالش در سرویسدهی بهتر
به مشترکان دارند .اما صبح دیروز در مراسم تشییع پیکر
آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی با وجود پیشبینیپذیربودن
ازدحــام جمعیــت ،آنتندهــی موبایــل و اینترنت با
اختالالتی همراه بود .به گزارش ایسنا ،پیگیری موضوع
از اپراتورهــای تلفــن همراه نیز یک پاســخ واحد دربر
داشــت و شــرکتهای همــراه اول و ایرانســل هر دو
اینگونه توضیح دادند تا جایی که مجوزهای استفاده از
 BTSســیار صادر شده این تجهیزات مورد استفاده قرار
گرفته ،ولی بااینحال در مناطقی که امروز برای مراسم
تشــییع در نظر گرفته شــده بود ،پارهای از مشــکالت و
اختالالت بــه دلیل تراکم جمعیت رخ داده که طبیعی
اســت .پیش از این نیز هنگام حضور مردم در جماران
برای وداع با پیکر آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی ،رئیس
مرکز روابطعمومــی و اطالعرســانی وزارت ارتباطات
اینگونه عنوان کرده بود کــه احتمال کندی در منطقه
جماران وجود دارد و اپراتورهــای تلفن همراه درحال
ارســال آنتنهای ســیار برای رفع مشــکل هستند .در
اطالعیهای که روابطعمومی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات منتشر کرده بود ،وجود هرگونه اختالل ،شایعه
اعالم شده بود .در این اطالعیه آمده بود» :در پی ارتحال
آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی شایعاتی مبنی بر اختالل در
شبکه اینترنت کشــور مطرح شده که این شایعات قویا

تکذیب میشود و هیچگونه اختاللی در شبکه اینترنت
کشــور وجود ندارد ،اما به دلیل هجــوم کاربران برای
دریافت اخبار ،شــبکه اینترنت در حالت اشباع است و
ممکن اســت این امر در برخی مناطــق کندیهایی را
ایجاد کرده باشــد .احتمال کنــدی در منطقه جماران
وجــود دارد و اپراتورهای تلفن همراه درحال ارســال
آنتنهای ســیار برای رفع مشکل هستند« .با وجود این،
گزارشهای رسانهها حاکی از اختالالت گسترده در شهر
تهــران بود .اختالالت تلفن همــراه و اینترنت در حالی
روز گذشــته به حد بیش از معمول خود رسیده بود که
در روزهای گذشــته نیز مشــترکان اپراتور اول در برخی
از مناطق تهران برای برقراری ارتباط دچار مشــکالتی
شــدهاند کــه بنابر اعالم همــراه اول ،ایــن موضوع به
دلیل توسعه شبکه اســت .برخی مشترکان همراه اول
در نواحی شــرقی میدان انقالب تهران دچار مشکالتی
در برقراری ارتباط شــدهاند که بنابر اعــالم اپراتور ،این

موضوع به دلیل توســعه شــبکه همراه اول رخ داده
اســت .گرچه اعالم شــده بود این اختــالالت برطرف
خواهد شــد .البته گفته شده اپراتورهای مختلف تلفن
همراه برای ارائه خدمات نســل چهار ارتباطی در حال
ارتقای شبکه خود هستند .از سوی دیگر ،پس از رحلت
آیتاﷲ هاشــمي رفســنجاني شــبکههای اجتماعی
بهشــدت تحتتأثیر این موضوع قــرار گرفته و حتی در
چند ساعت ،هشتگ #هاشمی_رفســنجانی به دومین
هشــتگ پرکاربرد و اصطالحا »ترند« در فضای مجازی
و شبکه اجتماعی توییتر تبدیل شد.
از ســوی دیگر ،در شــبکههایی مانند اینســتاگرام
کاربــران پســتهای بســیاری را درباره ایــن موضوع
به اشــتراک گذاشــته و در شــبکه تلگرام نیز به غیر از
عکسهــا ،اخبار و فیلمهای متعددی که به اشــتراک
گذاشــته شــد ،بخش درخورتوجهــی از کاربــران از
عکــس آیــتاﷲ هاشمیرفســنجانی بــرای پروفایل

خود اســتفاده کردند .درنهایــت فعالیتهای کاربران
دربــاره این موضوع چنان وســیع بود کــه در کمتر از
چنــد ســاعت وزارت ارتباطات به انتشــار اطالعیهای
دراینباره پرداختــه و اعالم کرد در پی ارتحال آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی شایعاتی مبنی بر اختالل در شبکه
اینترنت کشور مطرح شده که این شایعات قویا تکذیب
میشــود .این وزارتخانــه همچنین با تأکیــد بر اینکه
هیچگونه اختاللی در شبکه اینترنت کشور وجود ندارد،
عنوان کرد :به دلیل هجوم کاربران برای دریافت اخبار،
شبکه اینترنت در حالت اشباع است و ممکن است این
امر در برخی مناطق کندیهایی را ایجاد کرده باشــد.
محمود واعظــی ،وزیر ارتباطات ،به ایســنا گفت» :در
شب رحلت ایشان به من مراجعه و اینگونه عنوان شد
که گویا پهنای باند اینترنــت کاهش یافته اما واقعیت
این بود که در این برهه زمانی تمام ظرفیت پهنای باند
موجود در کشــور مورد استفاده قرار گرفته بود .در این
مدت نهتنها پهنای باند اینترنت به هیچعنوان کم نشد،
بلکه بر این ظرفیت نیز افزوده شد اما با اینحال مردم
بسیار فعال هستند«.
طبق آمارهای رســمی ارائهشــده از ســوی وزارت
ارتباطات تا پایان خردادماه سال جاری میزان موفقیت
اپراتور اول یا همان شــرکت ارتباطات سیار در برقراری
مکالمــات  ۴۶٫۱۶درصــد و متوســط میــزان برقراری
موفقیتآمیــز مکالمه در شــبکه از ســوی همراه اول
 ۹۸٫۷۶درصد بوده اســت .در اپراتور دوم یا ایرانســل
نیــز میزان مکالمــات موفق  ۴۷٫۵۱درصد و متوســط
میزان برقراری موفقیتآمیز مکالمه در شــبکه ۹۸٫۶۷
درصد بوده است .همچنین براساس آمارهای ارائهشده
میزان موفقیت اپراتور ســوم یا رایتل در زمینه برقراری
موفقیتآمیز مکالمه در شــبکه  ۹۹٫۵۳درصد ،میزان
مکالمات موفق حین جابهجایی  ۹۹٫۹۱درصد و درصد
قطع مکالمات قطعشــده در شبکه ســیار  ۰٫۴۵درصد
اعالم شدهاست.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻗﺪرت ﺳﺎﯾﺒﺮى و ﺧﻄﺮات ﺟﺪﯾﺪ
شــیوع و شــدت عملیات سایبری در ســال  ،۲۰۱۶از گســترش خطرات
پیشــرفتهتر برای امنیت جهانی ،سیاست و زیرســاختهای حیاتی ،در سال
پیــشرو حکایت دارد .در ســال  ،۲۰۱۷فضای مجــازی ،در دامنه و مقیاس
بزرگتری ،نفوذ خود را گسترش خواهد داد .تقریبا نیمی از جمعیت جهان،
در این ســال ،به اینترنت دسترســی خواهند داشــت .هزینههــای فناوری
اطالعات در ســطح جهان ،با ســه درصد افزایش نسبت به سال گذشته ،به
سههزارو  ۵۰۰میلیارد دالر میرسد و مؤسسات خصوصی ،در کنار دولتها،
برای بهبــود تبادل اطالعــات و بازدهی عملیاتی انتقال دادههایشــان به
فضــای ابــری روی میآورند .افزایــش ارزش بازار خدمات ابری ،در ســال
پیــشرو ۲۲ ،درصد پیشبینی میشــود و به ارزشــی معــادل  ۱۴۶میلیارد
دالر خواهد رســید .همهروزه ،ابزار و وســایل بیشــتری ،با قابلیت اتصال به
شبکهها و اینترنت ،ســاخته میشوند و به طور کلی ،مؤلفههای هوشمند و
اتوماتیک بیشــتری مییابند .محققان معتقدند تعداد وسایلی که از اینترنت
اشیا بهره میبرند ،در سال  ،۲۰۱۷با رشدی ۳۰درصدی نسبت به سال ،۲۰۱۵
از مرز  ۲۰٫۳۵میلیارد دســتگاه عبور خواهد کرد .این پیشرفتهای سایبری،
تهدیدات ســایبری را نیز افزایش میدهد .حوادث ســایبری در ســال ،۲۰۱۶
در اقصــی نقاط دنیا به وقوع پیوســت .به عنوان مثال ،میتوان به ســرقت
۸۱میلیوندالری از یک بانک بنگالدشــی ،نفوذ به شبکههای سازمان امنیت
ملــی آمریکا ،حمله روسها به کمیته ملی حزب دموکرات و افشــای هک
 ۵۰۰میلیون حســاب کاربری شخصی یاهو اشــاره کرد .به گزارش سایبربان،
شیوع و شدت عملیات سایبری در سال  ،۲۰۱۶از گسترش خطرات پیشرفتهتر
و مکرر برای امنیت جهانی ،سیاســت ،صنعت و زیرســاختهای حیاتی در
سال پیشرو حکایت دارد.
دولتها رهبری میکنند
در سال جدید ،دولتها ،قدرت غالب در فضای سایبری باقی میمانند.
آمریکا ،روســیه ،چین ،انگلیس ،اسرائیل ،ایران و کرهشمالی ،پیشرفتهترین
توانمندیهای ســایبری را در اختیار خواهند داشــت .در بســیاری از این
کشورها ،نهادهای دولتی مخصوصی برای مدیریت توانمندیها و بودجه
حوزه ســایبری ،وجود دارند .قدرت ســایبری در جنــگ و نبرد ،همچنان
برای دولت در برابر دشــمنان سنتی قدرتمند ،مزایای نامتقارن به ارمغان
میآورد .سیســتمهای نظامی پیشرفته و بههمپیوســته ،عموما بر اتصال

مدار کوتاه مبتنی است .چین و روسیه ،در پی ایجاد اختالل در ماهوارههای
اطالعاتی ارتش آمریکا و ایجاد ازهمگســیختگی در فرماندهی و مدیریت
این کشور هستند .بسیاری از متخصصان ،علت این تالش را بهدستآوردن
مزیت نســبی در جنگ متعارف بعدی در مقابل آمریکا میدانند .خارج از
چارچوب منازعات نیز ،حمالت فیشینگ و جاسوسیهای سایبری دولتها
از هم ،در ســال آینده ،افزایش چشمگیری خواهد داشت .براساس برخی
آمارهای ارائهشــده ۸۵ ،درصد مؤسسات سطح جهان ،تا به حال ،حداقل
یک بــار ،از طریق ایمیلهای آلوده ،حمالت گســترده فیشــینگ را تجربه
کردهاند .این اتفاق ،گریبانگیر برخی نهادهای سیاســی نیز شــده اســت.
هک دفتر مدیریت نیروی انســانی دولت آمریکا ،اعضای نشســت جی ۲۰
و دفتر رئیس کمپین انتخاباتی هیالری کلینتون ،جان پدســتا مصادیق این
حمالت محســوب میشــود .با توجه به افزایش این دست فعالیتهای
مخرب سایبری در ســال  ،۲۰۱۶ادامه این روند روبهرشد ،در سال پیشرو
نیز قابل پیشبینی است .کشــورها ،برای نیل به اهدافی مانند جاسوسی
از اطالعات نظامی کشــورها ،ایجاد اختالل در زیرســاختهای دشمنان،
سرقت اطالعات تجاری شــرکتهای بزرگ و مؤسسات مالی بینالمللی
و نقــض مالکیت معنوی این شــرکتها ،به نفوذ در شــبکه کشــورهای
متخاصم عالقه بســیاری دارند .افزایش تمایل کشــورها و مؤسســات به
ذخیــره اطالعــات در فضای ابری ،مزیتهای جاسوســی ســایبری را به
شکل چشــمگیری افزایش داده است .تا زمانی که ذخیره ابری ،بهراحتی

شــرکت اپل اعالم کرده اســت کاربــران بالغ
بــر  ۲۴۰میلیون دالر در روز ســال نــوی میالدی
در اپاســتور اپل صرف کردهانــد .بهعالوه فصل
تعطیــالت نیز به نوبه خود دوران شــلوغی برای
اپاستور اپل بود .این شــرکت اعالم کرده در ماه
دسامبر بالغ بر سه میلیارد دالر در اپاستور هزینه
شده است .براساس گزارش تاپتکنیوز ،اپاستور
اپل که در ســال  ۲۰۰۸معرفی شد ،درحالحاضر
بیــش از  ۲.۲میلیــون اپلیکیشــن مجانی و پولی
داشته که روی آیفون ،آیپد ،آیپاد و اپلواچ قابل
اجرا هستند .ســازندگان اپلیکیشــنهای سیستم
عامل  iOSدر سال گذشته بیش از  ۲۰میلیارد دالر
از این راه کســب درآمد کردهاند که در مقایسه با
آمار سال  ۲۰۱۵دارای  ۴۰درصد افزایش است .این
اپلیکیشــنها از بازیها گرفته تا برنامههای کاری
مورد نیاز را شامل میشوند .بیشترین برنامهای که
در شــب سال نو و در دوران تعطیالت از اپاستور
دانلود شــده بود بازی سوپر ماریو ران )Ninten-
 (do’s Super Mario Runبود که در  ۱۵دســامبر
روی اپاســتور قرار گرفته بود .براساس گزارشی
از اپــل در چهــار روز ابتدایــی عرضه ایــن بازی،
کاربــران  ۴۰میلیونبار آن را دانلــود کرده بودند.

 همانطور که متخصصان امنیتی کسپرسکی در
سال گذشته پیشبینی کرده بودند ،انواع گستردهای
از باجافزارها در طول ســال گسترش یافتند .به طور
کلی در ســال  ،۲۰۱۶تعداد نمونههای باجافزارها و
حمالت به طور درخورتوجهــی افزایش پیدا کرد .با
این حال تنها کاری که میشــد علیه آنها انجام داد،
مبــارزه با آنها بود .در ســال  ،۲۰۱۶پــروژه قدرتمند
 No More Ransomبــه میان آمد .در ســال ،۲۰۱۶
دراپباکس ،توییتر ،یاهو و بســیاری از سرویسهای
دیگر در معرض خطر قرار گرفتند .هک ماشــینهای
هوشــمند هم جزء پیشبینیهای ما بود که در سال
 ۲۰۱۶بــه آرامی شــتاب گرفت .در این ســال جیپ،
یکی از هوشــمندترین ماشــینها ،دوباره هک شــد.
همانطــور کــه پیشبینی شــده بود ،در این ســال
بدافزارهای تخصصی و سفارشــی شرکتها را کمتر
مورد حمله قرار دادند؛ اما مجرمان بهطور روزافزونی
نرمافزارهــای قانونی را به عنوان بخشــی از کمپین
بدافزارها به کار بردند .حمالت گســترده بیشــتر در
بانکها و ســرویسهای مالی رخ مــیداد .عالوه بر
این در سال گذشــته ،مجرمان با استفاده از SWIFT
به حمــالت خــود میپرداختند و مبالــغ هنگفتی
را از ایــن راه به جیب میزدنــد .این اتفاق مهمترین
رخــدادی بود کــه در بانک مرکــزی بنگالدش روی
داد .این ســرقت بزرگ حــدود  ۸۱میلیون دالر برای
دولت هزینه در بر داشت .کارشناسان امنیتی بر این
باورند کــه تهدیدات مداوم پیشــرفته ) (APTکمتر
خواهند شــد زیراکه آنها بهتازگی سیاســی شدهاند.
اما اگر به طور مثال هکری از شــهر یک به شــهر دو
حمله کند ،اتفاق خیلی خاصی رخ نخواهد داد ،اما
اگر این حمله وابســته به دولت باشد و هکر زیر نظر
دولت مشغول به کار شــود ،چه اتفاقی رخ خواهد
داد؟ ایــن امــر میتواند یــک جنگ ســایبری به راه
بیندازد که شاید در ابتدا یک جنگ سایبری محسوب
شــود ،اما در انتها به یک جنگ واقعی تبدیل خواهد
شد .همچنین نشت دادهها شــایعتر خواهد شد .در
ســال  ،۲۰۱۶فعالیتهــای هکرها در زمینه نشــت
دادهها زیاد بود .نشــت و ریــزش اطالعات میتواند
بحثبرانگیز باشد و رســوایی بزرگی محسوب شود.
در ســال  ۲۰۱۷بــه احتمال زیاد در زمینــه انتخابات
فرانسه و آلمان رسوایی بزرگی به وجود خواهد آمد.
بحثهای داغ درباره مسائل خصوصی ادامه خواهند
داشــت .دادههای ما میتواند به وسیله هر شخصی
جمعآوری شود ،بهتر است امسال امنیتی فراتر از سال
گذشــته برای دادههای شخصی خود در نظر گرفت.
کریپتوکارنسیها افزایش خواهند یافت .چندیپیش
تنها یک کریپتوکارنسی و بیتکوین وجود داشت ،اما
درحالحاضر حدود  ۵۰تــا از آنها وجود دارند .حتی
بانکها و دولتها هم مجبورند کریپتوکارنســیها را
قبــول کنند و بانکها با توجه به توســعه بالک چین
به آن نیــاز دارند ،اما فناوریهــای جدید تهدیدات و
آســیبپذیریهای زیادی هم دارند .کریپتوکارنسیها
در ســال  ۲۰۱۷خیلی بیشتر از سال  ۲۰۱۶مورد توجه
مجرمان سایبری قرار خواهد گرفت .هکرها حمالت
کوتاهمدت را انتخاب میکنند .نویســندگان بدافزارها
درحالحاضر با استفاده از  PowerShellمایکروسافت،
یک نرمافزار کامال مشروعی ایجاد میکنند که به ایجاد
برنامههای کوچکی که در حافظه سیستم ماندگار و با
ریبوتکردن حذف میشوند ،کمک میکند .چه کسی
بــه جز یک مجــرم میتواند ایــن کار را انجام دهد؟
البته کــه این کار به مجرم اجازه میدهد دادهها را از
یک سیســتم آلوده بدون گذاشــتن هیچگونه رد پایی
به ســرقت ببرد .همانطور که گفته شد ،مجرمان در
ســال گذشته توانستند حملهای موفق در شبکههای
بانکی  SWIFTداشته باشند .اما این فهرست حمالت
تنها خدمات مالــی  SWIFTرا هدف قرار نمیدهد،
در مبادالت ســهام و صندوقهای سرمایهگذاری هم
امکان هدفگیری وجود دارد .متخصصان پیشبینی
کردهاند در ســال  ،۲۰۱۷بردار حمله به سمت انواع
دیگری از شرکتهای مالی تغییر خواهد کرد.
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درآﻣﺪ  240ﻣﯿﻠﯿﻮندﻻرى اﭘﻞ در ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮى ﻣﯿﻼدى
پرفروشتریــن اپلیکیشــنهای اپل در اپاســتور
مانسر استرایک ) ،(Monster Strikeفانتزی وست
لنــد ) ،(Fantasy Westlandکلش رویال )Clash
 (Royaleو پوکمونگو ) (Pokemon Goبودهاند.
میزان تولید اپلیکیشــن در اپاستور اپل نسبت به
سال گذشته  ۲۰درصد افزایش داشته و بزرگترین
بازارهای موجود برای این شــرکت آمریکا ،چین،
ژاپن و بریتانیا هســتند .با وجود این ،کشــورهایی
ماننــد چیــن محدودیتهایــی را بــرای دانلود
اپلیکیشــن روی اپاستور قرار دادهاند .یکی از این
موارد درخواست مقامات کشور چین از اپل مبني
بر حذف برنامه نسخهچینی روزنامه نیویورکتایمز
از روی اپاســتور بود .فرد ساینز ،نماینده روزنامه
نیویورکتایمــز اعالم کــرده :به دلیل مشــکالت
موجود حال حاضر ،این اپلیکیشن باید از اپاستور
حذف شود .این اپلیکیشن پس از تغییرات اوضاع
موجود و روبهراهشدن آن ،بار دیگر روی اپاستور
قــرار خواهد گرفت .تغییــرات بهوجودآمده روی
اپاستور شرکت اپل در ســالهای گذشته باعث
شــده این بازار نرمافزار سیســتمهای هوشــمند،
به بلوغ خود رســیده و درآمد گستردهای را برای
شرکت اپل به همراه داشته باشد.

در دســترس و قابل اشتراکگذاری باشــد ،نمیتوان انتظاری جز افزایش
جاسوسیهای اینترنتی داشت.
بازیگران غیردولتی ،پیروی میکنند
فعالیتهای بازیگران غیردولتی قدرتمند سایبری در سال  ،۲۰۱۷پیچیدهتر
خواهد شد .گروههای سازمانیافته هکری ،همچنان یک تهدید اساسی برای
جهان خواهند بود .پلیس اروپا مدعی اســت مسئول وقوع  ۸۰درصد جرائم
سایبری در سطح جهان ،همین گروههای سازمانیافته هستند .سلسلهمراتب
فراملی پیچیده شــبکههای خالفکار ،همکاریها و عملیات تهاجمیشــان،
هدفقراردادن آنها را به امری دشوار بدل کرده است .از سوی دیگر ،مجرمان
سایبری ،با افزایش قدرت و پیچیدگی حمالت خود ،دست به عرضه عمومی
خدمات خود در سطح جهان زدهاند .این امر ،سبب گسترش همکاریهای این
هکرها با گروههای تروریستی ،کشورهای فاقد توانمندی سایبری و کشورهایی
که با حمالت سایبری در پی ناشناسماندن هستند ،میشود .ابزارهای موجود
در دسترس مجرمان سایبری ،فعالیتهای این گروهها را مخرب و خطرناکتر
از گذشته کرده اســت .ارتقای مداوم ابزارهای حمله این گروهها ،به خدمات
پایهای مانند فلشپلیر و ویندوز مایکروســافت را میتوان به منزله وسیلهای
برای غلبه بــر واحدهای پولی نامتعارف پروتکلهای امنیتی سیســتمها در
نظر گرفت .تولید ابزار پنهانســاز ایپی مانند تور ) (torو بیتکوین نیز توان
مراجع قضائی برای ردیابی این تشــکیالت را محدودتر از گذشته کرده است.
جایگزینی بیتکوین با واحدهای مالی غیرقابل ردیابی و پیچیدهتر ،در ســال
جاری میالدی ،از جمله مواردی اســت که کارشناسان بر احتمال باالی وقوع
آن تأکید بسیار دارند .طبق پیشبینی بسیاری از محققان امنیت سایبری ،رواج
واحدهای پولی متنوع ،زمینه مســاعدی برای گســترش فعالیت باجافزارها
را نیز فراهم کرده اســت .امری که خطر دیگری برای سیســتمهای دولتی و
خصوصی محسوب میشود.
نتیجه
بهطورکلی ،میتوان ســال  ۲۰۱۷را آبســتن بســیاری از حــوادث ناگوار
ســایبری دانســت .آمارها حاکی از آن اســت که جرائم و حمالت سایبری،
در تمــام ابعاد و حوزههای مختلف ،بــا افزایش همراه خواهد بود .با وجود
تالشهای بسیار از سوی دولتها و مؤسسات امنیتی ،جهان در حال تجربه
فضای سایبری ناامنتر از هر زمان دیگری در گذشته است.
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ﴍﮐﺖ ﮔﺎزاﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﴍﮐﺖ ﮔﺎزاﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان درﻧﻈﺮداردﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮروﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات وﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺎز
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ واﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ۷ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان راازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿامﻧﮑﺎرواﺟﺪﴍاﯾﻂ واﮔﺬارمنﺎﯾﺪ.
-۱ﻧﺎم وﻧﺸﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬار:ﴍﮐﺖ ﮔﺎزاﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮان ﺷﻬﺮﺷامﻟﯽ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن اراک ،ﺳﺎﺧﺘامن ﺷامره  ،۱۶۰ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم  ،ﺑﻠﻮک  ،۷اﻣﻮرﻗﺮدادﻫﺎ

 -۲ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

 واﮔﺬاری ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪﺗﻌﻤﯿﺮات ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ. اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ واﺟﺮای ﺣﻔﺮات ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻤﻊ آوری  ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﻮﻻدی وﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ. ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری  ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ،ﻧﺼﺐ وﺗﻐﯿﯿﺮﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﺘﻮرورﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎدرﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ.-۳ﻣﺪت اﺟﺮای ﭘﺮوژه :ﻣﺪت اﺟﺮای ﭘﺮوژه ) ۷۳۰ﻫﻔﺘﺼﺪوﺳﯽ (روزﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-۴منﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬار :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری.
-۵ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﴍﮐﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿامﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ/ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  )۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردوﺷﺸﺼﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن( رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-۶ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﭘﺮوژه :ﻣﻨﻄﻘﻪ ۷ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-۷زﻣﺎن ﻋﻮدت اﺳﻨﺎدارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ :ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری روزﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۹۵/۱۱/۶ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-۸ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی ارزﯾﺎﺑــﯽ ﮐﯿﻔــﯽ :ﺗﺠﺮﺑــﻪ وداﻧــﺶ درزﻣﯿﻨــﻪ ﻣﻮردﻧﻈــﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮐﺎرآﻣﺪوﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘــﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ  ،ﺣﺴــﻦ ﺳــﺎﺑﻘﻪ درﮐﺎرﻫــﺎی ﻗﺒﻠــﯽ ،ﺗــﻮان ﻣﺎﻟــﯽ ،ﺗــﻮان ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗــﯽ،
ﺗــﻮان ﻓﻨــﯽ وﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی .
-۹ﴍاﯾــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ :آﮔﻬــﯽ ﺛﺒــﺖ ﴍﮐــﺖ ﻫﻤ ـﺮاه ﺑﺎروزﻧﺎﻣــﻪ رﺳــﻤﯽ -داﺷــنت ﺷــﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗــﯽ -داﺷــنت رﺗﺒــﻪ  ۵ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎرﺗﺒــﻪ  ۵ﻧﻔــﺖ وﮔﺎز از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
وﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی ﮐﺸــﻮر).اﻧﺠﺎم ﺣﺪاﻗــﻞ دوﮐﺎرﻣﺸــﺎﺑﻪ درزﻣﯿﻨــﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ﮔﺎزرﺳــﺎﻧﯽ( -داﺷــنت ﮐﺪاﻗﺘﺼــﺎدی ازوزرات اﻗﺘﺼــﺎدی وداراﯾــﯽ -ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم واﺧﺬﮐﺪاﻃــﻼع رﺳــﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼــﺎت
ازﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی ﮐﺸــﻮر -اراﯾــﻪ ﺻــﻮرت ﻫــﺎی ﻣﺎﻟــﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﯽ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﯽ ﯾــﺎ اﻋﻀــﺎی ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺪاران رﺳــﻤﯽ.
اﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺲ ازارﯾﺎﺑﯽ واﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ دراﺧﺘﯿﺎر آن دﺳﺘﻪ ازﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮدﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ راﮐﺴﺐ منﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ دارای ﴍاﯾــﻂ ﻣﺬﮐــﻮر درﺑﻨﺪﻫــﺎی  ۸و ۹ﻓــﻮق ﺑــﻮده وآﻣﺎدﮔــﯽ اﺟـﺮای ﭘــﺮوژه رادارﻧﺪﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ درﯾﺎﻓــﺖ اﺳــﻨﺎدارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔــﯽ ﻣﺬﮐﻮرﺑﺼــﻮرت اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑــﯽ
ازﺳــﺎﯾﺖ ﴍﮐــﺖ ﮔﺎزاﺳــﺘﺎن ﺗﻬـﺮان www.tehrangazco.irاﻗــﺪام ودرﻣﻬﻠــﺖ ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺷــﺪه ﻓــﻮق اﻟﺬﮐﺮﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻋــﻮدت ﻣــﺪارک ﺑــﻪ اﻣﻮرﻗﺮدادﻫــﺎ ﴍﮐــﺖ ﮔﺎز اﺳــﺘﺎن ﺗﻬـﺮان
ﻣﺮاﺟﻌــﻪ منﺎﯾﻨــﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﴍﮐﺖ ﮔﺎزاﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

