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یادداشت
 سعید    طباطبایی

باج افزار ها در کشور زیاد شده اند

شـدن  الکترونیـک  تمـام  سـمت  بـه  جهـان  کشـور های  تمامـی  کـه  شـرایطی  در 
پیـش می رونـد، مـا هـم تـا حـدی کـه برایمـان امکان پذیـر بـوده اسـت خودمـان را با 
سیسـتم  های یکپارچـه دیجیتـال وفق داده ایم. خوشـبختانه چند سـالی اسـت که دیگر 
خبـری از صف  هـای طوالنـی بانکـی نیسـت و بیشـتر کار هـای همـه افراد بـه صورت 
اینترنتـی و یـا از طریـق اپلیکیشـن  های تلفن همراه انجـام می گیرد. در چنین شـرایطی 
امنیـت حـرف اول را می زنـد و بایـد بیـش از هـر چیـز حواسـمان بـه ایـن باشـد کـه از 
نظـر امنیتـی در سـطحی قرار داشـته باشـیم کـه اطاعـات محرمانه مان به سـادگی در 
اختیـار دیگـران قـرار نگیرد. سـید ابوالحسـن فیروزآبادی - دبیر شـورای عالـی و رئیس 
مرکـز ملـی فضای مجـازی کشـور - در همایش چالش  هـا و راهکار هـای امنیت فضای 
تبـادل اطاعـات در حـوزه تامیـن اجتماعـی اظهار کـرد: حوزه تامیـن اجتماعـی از نوع 
زیرسـاختی اسـت و در صورتـی کـه در آن خللـی ایجـاد شـود بـر روی کل جامعـه تاثیر 
می گـذارد. همچنیـن بـا توجه به میـزان گردش مالی آن در کشـور یک حـوزه اقتصادی 
بـزرگ هماننـد حوزه مالیاتی محسـوب شـده و به لحـاظ اقتصـادی نیـز از اهمیت ویژه 
برخـوردار اسـت، بنابرایـن بایـد امنیـت آن در فضـای مجـازی در اولویـت قـرار گیـرد. 
دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی بـا تعریـف امنیـت در فضـای مجـازی بـه عنوان 
دفـع تهدیـد و حفاظـت از دارایی هـا، ارزش هـا و منافـع یـک سـازمان، تاکیـد کـرد: بـا 
توسـعه فضـای مجـازی دارایی های بسـیار بزرگی در این فضا شـکل گرفتـه و بر همین 
اسـاس تهدیداتـی کـه در این فضا وجـود دارد نیز بسـیار بزرگ اسـت و در واقـع نه تنها 
دارایی هـای فیزیکـی و مـادی بلکـه دارایی هـای معنوی نیـز در این فضا مـورد تعرض 
و تهدیـد قـرار می گیـرد. وی تصریـح کـرد: در اکثـر سـازمان های کشـور متناسـب بـا 
تهدیداتـی کـه در فضای مجـازی وجـود دارد، تدابیر و تمهیـدات مقابله با آن اندیشـیده 
نمی شـود و هـر فـردی، در هـر جایـی و در هـر زمانـی می توانـد بـا اتصـال بـه فضای 
مجـازی دارایی هـای یک سـازمان را به خطـر بینـدازد و تهدیدات در این فضـا می تواند 
سـازمان یافتـه، غیر متمرکز و ناشـناس باشـد. رئیس مرکـز ملی فضای مجازی کشـور 
بـا اشـاره بـه افزایـش تهدیداتـی از نـوع بـاج افزار هـا در کشـور اظهـار کـرد: حمات و 
تهدیـدات فضـای مجـازی می توانـد از ارائـه خدمت رسـانی جلوگیـری کند و یـا حریم 
خصوصـی افـراد را مورد هجـوم قرار دهـد. بنابراین در حـوزه تامین اجتماعـی که مردم 
محـور اسـت، ایجاد پایـداری عملکرد، حفـظ حریم خصوصـی و نظام اعتمـاد از اهمیت 
ویـژه ای بر خـوردار اسـت. وی افـزود: نظـام اعتمـاد از دو رکـن اساسـی حفـظ حریـم 
خصوصـی و برخـورداری از نظـام پایـدار احـراز و تصدیـق هویـت برخـوردار اسـت کـه 
البتـه در کشـور به دلیـل فعالیت هـای جزیـره ای فاقد یک نظـام یکپارچه احـراز هویت 
هسـتیم و بر همیـن اسـاس زمانـی می توانیـم بـا کمتریـن دغدغـه بـه توسـعه فضـای 
مجـازی و اقتصـاد خدماتـی در آن بپردازیـم که نظام اعتمـاد را در آن پیاده سـازی کرده 
باشـیم. فیروزآبـادی گفـت: باید طراحی و معماری یک سـازمان متناسـب بـا تکنولوژی 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات آن باشـد و در صورتـی که می خواهید سـازمانی توسـعه 
یافتـه داشـته باشـید بایـد بـرای حفـظ امنیـت نزدیـک به پنـج درصـد بودجـه فناوری 
اطاعـات و ارتباطـات خـود را در حـوزه امنیت فضای مجازی سـازمان سـرمایه گذاری 
کنیـد. وی بـا اشـاره بـه این کـه دفـع حمـات سـایبری در طـول میکروثانیـه صورت 
می پذیـرد و صحبـت از دقیقه و سـاعت در آن نیسـت، تصریح کرد: عـاوه بر تخصیص 
بودجـه بـه حـوزه امنیـت، ایجاد زیرسـاخت های مناسـب نظیر نظـام تشـخیص و احراز 
هویـت و رعایـت حداقـل پیوسـت های امنیتـی در سـازمان بایـد سـواد دیجیتالـی و 
خودآگاهـی در حـوزه امنیت سـایبری میـان کارکنـان، مشـتریان و مردم افزایـش یابد.

ملی  شرکت  به  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  نام  تغییر 
جمله  از  تابعه،  شرکت  سه  ایجاد  و  ایران  ارتباطات 
برنامه  در  ارتباطات  وزارت  برای  که  است  تکالیفی 
گذشته  هفته  از  است.  شده  گرفته  نظر  در  توسعه  ششم 
وزارت  مقامات  سوی  از  جدی  صورت  به  خبر  این  که 
در  مختلفی  نظرات  و  تحلیل ها  شد  اعام  ارتباطات 
حساس ترین  و  بزرگترین  از  یکی  در  تحول  خصوص 
زیرمجموعه های وزارت ارتباطات منتشر یا شنیده شده 
بخش های  شدن  تکه  تکه  با  کارشناسان  برخی  است. 
و  بوده  مخالف  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مختلف 
زیرساخت  شرکت  در  زیرمجموعه  ایجاد  که  معتقدند 
باید به شکل یک قانون مجزا در مجلس تصویب و نباید 
دیده  کشور  توسعه ای  برنامه  در  تکلیف  یک  به عنوان 
بر این  که  هستند  افرادی  گروه  این  مقابل  در  اما  شود 
باورند شرکت ارتباطات زیرساخت برای مدیریت بهتر و 
کارایی باالتر نیاز مند جداسازی واحد های خود و تبدیل 

آن ها به شرکت های قدرتمند است.

در فکر مأموریت های جدید
در آخرین ماه های فعالیت وزارت ارتباطات دولت یازدهم، 
توسعه  ششم  برنامه  براساس  جدیدی  مأموریت های 
این  از  یکی  که  شده  گرفته  نظر  در  وزارتخانه  این  برای 
به  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  نام  تغییر  مأموریت ها، 
شرکت ملی ارتباطات ایران و تفکیک آن به سه شرکت 
تابعه شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل (با مأموریت 
حضور مؤثر در بازار های منطقه ای و بین المللی)، شرکت 
فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی (با مأموریت تأمین 
صدور  و  مخابراتی  مادر  زیرساخت  فناورانه،  نیاز های 
زیرساخت  توسعه  شرکت  و  مهندسی)  و  فنی  خدمات 
نظارت  و  مدیریت  توسعه،  مأموریت  (با  ارتباطی 
بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات 
پست های  سقف  در  و  مأموریت ها  تفکیک  و  موجود 
به  زیرساخت،  ارتباطات  شرکت  است.  موجود)  سازمانی 
دلیل تأیید نشدن این مأموریت ها توسط شورای نگهبان 
نشد  خصوص  این  در  بیشتر  اطاعات  ارائه  به  حاضر 
ارتباطات  شرکت  مدیرعامل  جهرمی،  جواد  محمد  اما 
صبحانه  برنامه  حاشیه  در  و  گذشته  زیرساخت، هفته 
وزارت ارتباطات با مسئوالن اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
«براساس  کرد:  اعام  توسعه،  ششم  برنامه  ماده83  به 
این ماده وزارت ارتباطات مکلف به افزایش 60 برابری 
برای  بنابراین  است.  شده  بین الملل  باند  انتقال  ترانزیت 
رسیدن به این هدف دو ابزار الزم بود و اکنون براساس 
که  است  داده  ما  به  را  اجازه  این  قانون  مجلس  مصوبه 
بخش  مشارکت  از  سرمایه گذاری  بحث  در  اول  گام  در 
خصوصی برای امور بین الملل برخوردار شویم، چرا که در 
گذشته چنین مجوزی نداشتیم.» وی در ادامه به دریافت 
سه  تشکیل  و  خود  ساختار  چابک سازی  برای  مجوز 

شرکت تابعه اشاره کرده و گفته است: چنین چابک سازی 
پیش از این نیز در بسیاری از کشور ها تجربه شده است.

تغییرات تاریخی در زیرساخت
شرکت ارتباطات زیرساخت روند های تاریخی گوناگونی 
را سپری کرده و این نخستین باری نیست که این شرکت 
قرار است دچار تغییر و تحوالت در ساختار خود شود. این 
زیرمجموعه حساس وزارت ارتباطات در تیرماه سال 68 
تحت عنوان «شرکت طرح و توسعه تلفن ایران» با سپری 
پس از  اما  شد  تشکیل  اساسنامه  قانونی  مراحل  کردن 
ارتباطات  و  مخابرات  عرصه  در  فعالیت  سال   10 حدود 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در دی 
ماه سال 78 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به 
این  یافت.  تغییر  مخابراتی  شبکه های  توسعه  و  طرح 
آخرین تغییرات در نام و ساختار این شرکت نبود چرا که 
در نهایت هیئت وزیران دولت هفتم در یکی از جلسه های 
خود در مرداد ماه سال 83 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه 
ایران  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم 
شورای   190/76016 شماره  مصوبه  و   1379 مصوب 
مذکور  قانون  یک  ماده  ب  اجرای بند  در  اداری  عالی 
شرکت  اساسنامه  اصاح  و  نام  تغییر  سازمان،  تجدید  با 
طرح و توسعه شبکه های مخابراتی (ثبت شده به شماره 
کرد.  موافقت  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  به   (18347
توجه  راستای  در  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  اساسنامه 
و  اساسی  قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  و 
خصوصی  بخش  به  ایران  مخابرات  شرکت  واگذاری 
وزارت  نظر  زیر  و  مستقل  شرکت  صورت  به  و  تغییر 
 87 سال  ماه  آبان  در  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات 

ارتباطات  رسید.شرکت  نگهبان  شورای  تصویب  به 
زیرساخت وظایف گوناگونی برعهده دارد اما اکثر کاربران 
در کشور این شرکت را به عنوان نهادی می شناسند که 
به صورت انحصاری پهنای باند را وارد کشور و آن را در 
همچنین  می کند.  توزیع  کشور  اینترنتی  بازیگران  بین 
سیاست های  دلیل  به  گذشته  سال های  در  شرکت  این 
اختال  اصلی  عامل  به عنوان  گذشته  دولت   2 مدیران 
شده  شناخته  نیز  کشور  اینترنت  سرویس  در  گرانی  و 
از  اینترنتی  شرکت های  نارضایتی  اوج  واقع  در  است. 
ریاست جمهوری  دوران  به  شرکت  این  سیاست های 

دولت هشتم و نهم باز می گردد.
نشان  هم  شده  منتشر  گوناگون  گزارش های  و  اسناد   
وزیران  باور  عدم  دلیل  به  دوران  این  در  که  می دهد 
فناوری  به  نهم)  و  (هشتم  دولت    2 این  ارتباطات 
اطاعات به عنوان عاملی برای رشد اقتصادی کمترین 
توسعه در زیرساخت های ارتباطی کشور صورت گرفته 
است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب محمود 
و  تغییر  دولت،  این  ارتباطات  وزیر  به عنوان  واعظی 
تحوالت گوناگونی در بخش های مختلف این وزارتخانه 
است.  داده  رخ  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  جمله  از 
هرچند هنوز گایه ها از سرعت و کیفیت پایین اینترنت 
شنیده می شود اما به باور بسیاری از مدیران شرکت های 
شرکت  فعالیت های  اصلی  منتقد  زمانی  که  اینترنتی 
زیرساخت  ارتباطات  شرکت  بودند،  زیرساخت  ارتباطات 
در سه سال گذشته و به خصوص از زمان روی کار آمدن 
محمد جواد آذری جهرمی به عنوان جوان ترین مدیر این 
شرکت، دچار تحوالت مثبت و کارآمدی شده و توانسته 
عاوه بر ایجاد تغییر در ساختار خود، شبکه ارتباطی کشور 

را نیز با پیشرفت و توسعه قابل توجهی همراه کند.

 تغییر در شرکت زیرساخت 
و ماموریت های جدید وزارت ارتباطات

در زیر ساخت ها تحول ایجاد خواهد شد


