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رویداد

وبسايتهاي واتيكان هك شد

فارس :گروه هكري ناشناس چندين وبسايت وابسته
به دولت واتيكان را از دس��ترس خ��ارج كردند .از جمله
وبس��ايتهايي كه مورد هدف قرار گرفتهاند ميتوان به
وبسايت كليساي كاتوليك واتيكان اشاره كرد .هكرهاي
ناش��ناس اسقفهاي اين كليسا را فاسد توصيف كرده و
ميگوين��د پيامها و ايدههايي كه توس��ط آنها در جهان
تروج ميشود ،غيرمفيد و گمراهكننده است .آنها تصريح
كردهاند اين حمالت بر ضدآيين مسيحيت انجام نشده و
هدف از آن آزردن افراد مذهبي هم نيست .اين حمالت
كليساي فاسد وابسته به پاپ را هدف قرار داده است .در
كنار هك كردن سايت  ،vatican.vaهكرهاي ناشناس
به سايت روزنامه واتيكان هم حمله كردهاند.

اولويتهاي واگذاري
سيمكارتهاي رايتل بعد از تهران

به گفته مديركل برند و ارتباطات رايتل ،اولويت اول
براي واگذاري سيمكارتها بعد از تهران ،شهرهاي قم،
مشهد و اهواز است و بعد از آن سه كالنشهر ديگر شامل
شيراز ،تبريز و اصفهان در اولويت هستند كه اميدواريم
در ش��ش ماهه اول سال  91بتوانيم اين شش شهر هم
پوش��ش داده ميشود .شاهين آرپناهي در اينباره بيان
كرد برنامه ما اين است كه از ميان افرادي كه در تهران
و كرج پيشثبتنام كردند؛ آنهايي كه س��يمكارتهاي
دايم��ي ثبتن��ام كردن��د ،در اولوي��ت اول باش��ند و
س��يمكارتهاي ديتا در اولويت بعدي واگذار شوند .به
گفته او ،نرخ مكالمه با س��يمكارتهاي رايتل براي هر
دقيقه  555ريال در اين شبكه و  625ريال براي ارتباط
با ساير شبكهها خواهد بود.

نسل جديد آيپد اپل رونمايي شد

ش�رق :آيپد جديد اپل كه صفحه نمايش��ي با
وض��وح تصويري باالتر دارد و در س��اخت آن از يك
پردازنده سريعتر بهره گرفته شده ،توسط تيم كوك،
مديرعامل اين شركت در مراسمي در سانفرانسيسكو
رونمايي شد .نسل جديد آيپد ويژگيهاي جديدي
يافته اما برخالف آنچه پيش از اين تصور ميشد ،نام
جديدي مانن��د «آي پد  »3يا «آيپد اچدي» ندارد.
ضخامت آيپد جديد  9/4ميليمتر يا  0/37اينچ در
مقايسه با ضخامت  8/8ميليمتر يا  0/34اينچي آيپد
 2است .قيمت آيپد جديد نسبت به مدلهاي قبلي
تغييري نكرده اس��ت و از  499دالر آغاز ميش��ود.
آيپ��د جديد از  16ماه مارس در آمريكا ،كانادا و 10
كشور ديگر و يك هفته پس از آن در  25كشور ديگر
به فروش گذاشته ميشود.
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دیدگاه

اظهارات كارشناسان پس از دستور تشكيل شورايعالي فضاي مجازي

تبيين استراتژيهاي فناورانه در اولويت قرار گيرد

بازيگران اصلي حوزه
ارتباطات و فناوري اطالعات
جمال صوفيه

معصومه بخشيپور
روز چهارش��نبه  17اسفندماه جاري ش��ورايعالي فضاي
مجازي با حكم رهبر معظم انقالب تش��كيل ش��د و ايش��ان
ضمن دس��تور براي تش��كيل ش��ورايعالي فضاي مجازي به
رياس��ت رييسجمهور ،اعضاي حقوقي و حقيقي اين شورا را
تعيين كردند .رهبر انقالب اسالمي آثار چشمگير شبكه جهاني
اينترنت در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي ،لزوم برنامهريزي و
هماهنگي براي صيانت از آسيبهاي ناشي از آن و بهرهگيري
حداكثري از فرصتها در جهت ارايه خدمات گسترده و مفيد
به مردم را از داليل اصلي ضرورت تشكيل شورايعالي فضاي
مجازي برش��مردند و تاكيد كردند كه اين ش��ورا وظيفه دارد
مركزي بنام مركز ملي فضاي مجازي كشور ايجاد كند .كاميار
ثقفي در راستاي حكم رهبري به عنوان يكي از اعضاي حقيقي
ش��ورايعالي فضاي مجازي به جزييات و اهداف مدنظر براي
تشكيل اين ش��ورا ميپردازد و ميگويد :فرمايش حضرت آقا
به نكاتي اش��اره دارد كه اولويت آن مربوط به بحث گسترش
فناوري اطالعات و ارتباطات با نگاه سرمايهگذاري هدفمند در
اين بخش اس��ت به نحوي كه ايش��ان اين موضوع را به عنوان
يك فرصت تلقي فرمودند تا به عنوان ابزاري براي پيش��رفت
همهجانبه كشور مورد استفاده قرار گيرد .همچنين در كنار اين
بحث ،موضوع صيانت از آس��يبهاي ناشي از فضاي مجازي را
هم مطرح كردند كه در اين راس��تا نياز دارد سياس��تگذاري،
تصميمگيري و هماهنگيهاي الزم وجود داش��ته باش��د .وي
معتقد اس��ت كه بحث فناوري اطالعات و ارتباطات مانند هر
موضوع ديگري داراي يكس��ري فرصتها و تهديدات اس��ت
و در اين راس��تا ميافزايد :نگاه غالب در تش��كيل شورايعالي
فضاي مجازي با توجه به س��وابقي كه در اين موضوع اس��ت
نگاه فرصتي اس��ت تا اس��تفاده از آن به عنوان يك ابزار براي
پيش��رفت كشور مدنظر قرار گيرد .رييس دانشگاه شاهد اصل
موضوع در تش��كيل ش��ورايعالي فضاي مجازي را به لحاظ
اجرايي كه در حكم مقام معظم رهبري هم آمده اس��ت بحث
تشكيل يك مركز ميداند كه به لحاظ عملياتي و اجرايي حوزه
فضاي مجازي را در كش��ور مديريت كند .بنا بر اظهارات عضو
ش��ورايعالي فضاي مجازي مالحظه بسيار مهم در اين حكم
آن است كه تمام كس��اني كه در حوزه فناوري اطالعات طي
س��الهاي سال و از زماني كه بحث فناوري اطالعات در كشور
مطرح شده تا به امروز دستاندركار بودند در اين شورا حضور
خواهند داش��ت چرا كه به دليل فرابخشي بودن اين موضوع
كه در يك حوزه خاص خالصه نميش��ود اين ش��ورا ميتواند
بخش فناوري اطالعات را متمركز كند و بايد توجه داشت كه
فناوري اطالعات تابع يك وزارتخانه نبوده و فرابخشي است و
براين اساس نياز به هماهنگي در اين بخش با نگاه مقتدرتر و

جامعتر احس��اس ميشد كه با تدبير مقام معظم رهبري اين
قانون شكل گرفت .يكي از چالشهاي اساسي در توسعه فناوري
اطالعات و ارتباطات در كش��ور ما نبود يك باني مشخص در
طول سالهاي گذشته بوده و براين اساس كارشناسان معتقدند
كه شورايعالي فضاي مجازي اگر بتواند يك مرجع مشخص و
مسووليتپذير در مقابل سياستگذاريهايي كه در اين بخش
انجام ميشود ،باشد ميتواند نقش موثري در توسعه ارتباطات
و فناوري اطالعات ايفا كند و حتي بسياري از مشكالتي كه در
اين بخش با آن مواجه هستيم را برطرف كند .علياكبر جاللي
استاد دانشگاه و كارشناس فناوري اطالعات با اشاره به سالهاي
گذشته كه معموال سياستهاي توسعه فناوري اطالعات كشور
براساس دانش مسووالني كه در راس آنها وزارت ارتباطات قرار
داشت اعمال ميشد ،ميگويد :براي مثال طرح سياستهايي
مانند اينترنت ملي در حدود پنج سال و مجددا با تغيير مسوول
ديگر ،سياست جديد ديگري به نام اينترنت پاك و نيز محدود
كردن اينترنت به  128كيلوبيت بر ثانيه براي كاربران حقيقي،
سياس��تهايي بودهان��د كه عمال بدون وجود يك اس��تراتژي
مشخص در جامعه مطرح شده و بدون اينكه مسووليتي براي
آگاهي اذهان عمومي داش��ته باشد بدون برنامه مشخصي در
حد يك ش��عار باقي ماندند .به گفت��ه او هماكنون دولت دهم
خود را دولت الكترونيك ناميده و به صورت پراكنده در سطح
كشور نيز اقدامات نسبتا خوبي در اين زمينه انجام داده است؛ با

اين وجود پتانسيل فناوري اطالعات و كاربردهاي آن به حدي
زياد اس��ت كه ميتواند بسياري از مشكالت امروز كشور را در
حوزههاي مختلف به ويژه اقتصاد اشتغال حل كند .بنابراين به
طور قطع شورايعالي فضاي مجازي كه مسووالن ارشد نظام
در آن حضور دارند ،ميتواند با توليد يك استراتژي درازمدت،
اقدامات موثري را انجام دهد كه نقش بانيگري توسعه ارتباطات
و فناوري اطالعات يكي از آنها ميتواند باشد.
شورايعالي فضاي مجازي و چشمانداز ايران 1404
بنا بر اظهارات عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت از
جمله استراتژيهايي كه ميتواند در طول برنامههاي پنجساله
پنجم ،شش��م و هفتم كشور ما را به چش��مانداز ايران 1404
برساند به ترتيب دولت الكترونيكي ،ايران الكترونيكي و ايران
همراه اس��ت .جاللي اينطور ارزيابي ميكند از آنجا كه دولت
دهم خود را دولت الكترونيك نام نهاده اين شعار بايد براي برنامه
پنجم توس��عه هم استفاده شود؛ براي برنامه ششم توسعه هم
بايد به دنبال يك سيستم يكپارچه براي تبادل اطالعات و ارايه
خدمات در كل كش��ور و در ميان همه نهادها و مردم تا بخش
خصوصي و دولتي باشيم كه شعار ايران الكترونيكي ميتواند ما
را به اين هدف برساند .در همين راستا از آنجا كه سرعت توسعه
ارتباط��ات و فناوري اطالعات و كاربردهاي آن به اندازهاي زياد
اس��ت كه اگر فاصله خود را در طول برنامههاي پنجم و ششم
جبران نكنيم عاقبت خوبي نخواهيم داش��ت از اين رو با شعار
افقي:
جدول
 -1 1461آزردهخاط��ر -نويس��نده كارخان��ه
مطلقس��ازي  -2ج��اي خ��وش آب و
هوا -بيدين -جمله دس��توري  -3اعالن -كش��يده
ش��ده -مترس��ك  -4مادر وط��ن -از اص��ول دين-
دش��من -ش��اخ شكس��ته!  -5گذرنامه -تاريخنويس
صادق  -6ش��وريدن -جداكننده خ��وب و بد -اندوه،
غصه  -7پس��وند فاعلي -گردنكش��ي كردن -كارها
 -8ش��هري در آذربايجان شرقي -دوستي  -9پمادي
مسكن است -حامي مالي تيمهاي ورزشي -خطكش
مهندسي  -10اسب بيس��ر! -طحال -بخت و اقبال
 -11رس��انه پرحرف -ن��وار كاغذي دور بس��تههاي
اسكناس -12قبيله حاتم -مسابقه اتومبيل راني -نامي
دخترانه -ناحيه  -13التماسكننده -سركش -آنست
كه شاعر دو كلمه را در يك شعر بياورد  -14ابزار اضافه
الزم -س��نجيدن -درازي راه  -15مخالف -نمايش��ي
مركب از كنسرت ،تئاتر ،رقص...

دولت همراه در برنامه هفتم اقتصادي بايد بستر الزم را از نظر
سختافزاري و نرمافزاري و منابع انساني به گونهاي فراهم كنيم
كه همراه با جهان باشيم .او ادامه ميدهد :در كشور استراتژي
توس��عه فناوري اطالعات و ارتباط��ات و كاربردهاي آن وجود
ندارد .از اين رو پيشنهاد ميشود كه تهيه اين استراتژي حداقل
تا پايان برنامه چش��مانداز  1404جزو اولين كار ش��ورايعالي
فضاي مجازي كشور باشد.
شورايعالي فضاي مجازي و شايستهساالري
برخي بر اين عقيدهاند كه تجربيات گذش��ته نش��ان داده
كه بيشتر مسووالني كه مسووليت توسعه ارتباطات و فناوري
اطالعات را بر عهده داش��تهاند به جز تعداد معدودي مابقي از
نظر تخصصي تسلطي در اين حوزه نداشتهاند .جاللي نيز جزو
مدافعان اين ديدگاه بوده و ميافزايد :مركز ملي فضاي مجازي
اگر ميخواهد باني و پاس��خگو باشد بايد در انتخاب مسووالن
ارش��د حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات شايستهس��االري را
در اولوي��ت كار خود قرار دهد .به گفته او تجربه عقبماندگي
چند س��ال اخير در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نشان
ميدهد كه بايد با مسايل مرتبط با فناوري و كاربردهاي آن به
ص��ورت باز اقدام كرد و در عين حال مباحث امنيتي به عنوان
يكي از اليههاي تاثيرگذار بتواند به توسعه كاربردهاي فناوري
و باالبردن ريسك مردم منجر شود؛ نه اينكه بحثهاي امنيتي
باعث محدودسازي و جلوگيري از خالقيت و نوآوري در توسعه
اين پديده ش��ود .او ميگويد :در اين حوزه در طول س��الهاي
گذشته همواره براي رفع مشكل امنيت ،صورتمساله پاك شده
و به همين دليل در حاليكه نزديك به  65درصد مردم بسياري
از كشورهاي توسعهيافته از اينترنت سرعت باال استفاده ميكنند
در كش��ور ما هنوز اين رقم نزديك به دو درصد اس��ت و با اين
وجود نگراني زيادي در بين مس��ووالن وجود دارد كه اگر اين
نگرانيها ادامه يابد قطعا ديگر اقدامات تاثير زيادي در توسعه
نخواهد داشت و همچنان عقبمانده در فناوري باقي ميمانيم.
كارشناسان براين باورند كه ماده  46قانون برنامه پنجم توسعه
برنامههاي نس��بتا خوبي را در حوزه توسعه دولت الكترونيك
تبيين كرده و در كنار آن سياستهاي كلي نظام اداري ابالغي
مقام معظم رهب��ري در  26بند كه بند  15و  16آن به دولت
الكترونيك اشاره داشته و بر مبناي آن ،يكي از  10برنامه اصلي
دولت الكترونيك تبيين شده و در نهايت مواد  36تا  40قانون
خدمات كش��وري در حوزه توسعه فناوريهاي اطالعات همه
زمينه مس��اعدي را براي ش��ورايعالي فض��اي مجازي ايجاد
كردهاند تا با س��رعت بتواند فضاي جديدي در كش��ور تبيين
كند تا فناوري اطالعات از سردرگمي و نامناسب بودن وضعيت
موجود خالص شود.
عمودي:
 -1شاعر نيش��ابوري -نويسنده فرانس��وي طاعون -آرام و
آسوده خاطر  -2كشيدني -سرپرست -شب اول زمستان -3
كتابي از آگاتا كريستي -بزرگتر -هسته انگور  -4در جواب
هوي -ارفاق -پيامبر بني اسراييل  -5مردن از غصه -محل
كسب علم ودانش -از قاريان قرآن  -6زندگاني -گاو مقدس
مصري��ان قديم -حيوان وف��ادار  -7از نوش��تافزار -غذاي

بسيار دشوار است كه به همه بازيگران و فعاالن حوزه
ارتباطات و فناوري اطالعات كشور اشاره كرد چرا كه هر
نهادي در هر جايي به تناسب سمت خود نقشي در حوزه
ارتباطات و فناوري اطالعات دارد.
دول�ت :دولت نه با پ��ر كردن جاي بخش خصوصي،
بلكه ب��ا كمكهاي مالي ،پش��تيباني از پروژههاي ملي،
تصويب و اجراي قوانين تسهيلكننده توسعه و در نهايت
ايجاد فضايي مناس��ب و س��الم براي شكلگيري و رشد
اكوسيستم ارتباطات و فناوري اطالعات ميتواند نقشي
هدايتكننده در اين عرصه ايفا كند.
نهاده�اي مقرراتگ�ذار ،تنظي�م مقررات و ش�وراي

رقابت :روح حاكم بر اصل  44قانون اساسي ،ايجاد رقابت
است .بدون وجود رقابت سالم ميوههاي آن ،كه توسعه و
گسترش خدمات ،افزايش كيفيت و كاهش قيمت است به
بار نخواهد نشست .در ضمن ايجاد زيرساختهاي حقوقي
براي حفظ حقوق مالكيت معنوي بسيار حياتي است.
شركت مخابرات ايران :بدون شك شركت مخابرات
اي��ران يك��ي از بازيگران كلي��دي در عرص��ه فناوري
اطالعات و ارتباطات كش��ور اس��ت .ش��ركت مخابرات
خود عرضهكننده مستقيم خدمات تلفن ثابت با سهم
بازار حدود صددرصد ،خدمات تلفن همراه با سهم بازار
60درصد و خدمات اينترنت پرس��رعت با س��هم بازار
حدود 35درصد اس��ت .اهميت خدم��ات ارتباطي كه
ش��ركت مخابرات ايران اراي��ه ميكند ،هنگامي مهمتر
جلوه ميكند كه به اين نكته توجه كنيم كه اين خدمات
خود زيرس��اخت و زمينهس��از و محرك توس��عه ساير
بخشهاي ارتباطات و فناوري اطالعات است (هر چند
اين اثرگذاري دوطرفه است).
صدا و س�يما :محتوا پاشنه آش��يل توسعه خدمات
ارتباطات و فناوري اطالعات در كش��ور اس��ت و سازمان
صدا و س��يما متولي اصلي در اين زمينه است .بنابراين
پويايي اين سازمان ،ميتواند نيروي محركه ساير بخشها
نيز باشد .به ويژه در بخش محتواي ديجيتال و الكترونيكي
ميتواند بسيار تاثيرگذار باشد.
شركت ارتباطات زيرس�اخت :اين شركت شبكه پي
بس��تر ( )Backboneبين اس��تاني را در اختيار دارد و
كيفيت خدمات ارتباطي كشور را تعيين ميكند چرا كه
ساير ارايهكنندگان خدمات ارتباطي از خدمات اين اپراتور
براي خدمات كشوري خود استفاده ميكنند .همچنين
بس��تر اصلي فيبر نوري كش��ور و درگاههاي اصلي ورود
اينترنت به كشور و خدمات تلفن اينترنتي و بينالملل در
اختيار اين شركت است.

بس��تهبندي شده -شهري در آلمان  -8بازكننده قفل-
تكبر ،غرور -افاده ،فيس -بازرگان  -9جنگ صدر اسالم-
باقي ماندهها -خالص  -10جاي پا -ميزان سنجش طال-
آدرس  -11مرغ س��ليمان -هادي الكتريكي -من و تو
 -12كفش چرمي -ش��كوه -پل  -13وليكن -تاراج -از
حلقوم تا معده  -14سوال -غيردايمي -نرمي  -15سپهر
نيلگون -جانوري با زهر كشنده -مركز اتم

حل جدول
1460

سودوكو
سودوكو  Sudokuيك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است
و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج
در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.
سودوكو
464

قانونهاي حل جدول سودوكو:
 -1در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا  9نوشته شود .بديهي است كه هيچ عددي
نبايد تكرار شود.
 -2در هر مربع  3×3اعداد يك تا  9بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
سودوکو سخت

حل سودوكو
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حل
سودوکو سخت
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