ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﺣﻤﻠـﻪ ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﺑـﻪ
ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری
ﺟﻬﺮﻣﯽ اﻣﺮوز در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه ارﺗﻘﺎی ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺴﺘﻪ  Ipﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اداﻣﻪ داد :ﻣﺮاودات ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ
و ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﯾﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﺒﮑﻪ ای ﭘﯽ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻇﺮﻓﯿﺖ آن در ﻃﯽ  ۸ﻣﺎه ﺗﻼش ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ از  ۶۰۸ﺗﺮاﺑﯿﺖ ﺑﻪ  ۱۸.۵ﺗﺮاﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در آن
ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻃﺒﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ داداﯾﻢ

ﮐﻪ ﮔﺎم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۸اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ .آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
ﺛﺎﺑﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺛﺎﺑﺖ از ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎر ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮاﺳﺮی
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻂ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻫﻤﺮاه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده و
ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮاﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم از  ۷۶۰ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰۰ﺷﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ وای ﻓﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﻞ  ۴ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﯿﻞ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﻞ  ۴رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ در
ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺑﻼغ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮاق،
روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮات در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
اﺳﺖ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﮑﺎر
وی درﺑﺎره اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ اﺣﺮاز دﻗﯿﻖ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺎﻫﺮ اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان رﺻﺪی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﺣﻤﻼت از
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۳۱ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺪاﻓﺰار را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺳﺎل  ۹۷ﮔﻔﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ در
ﺳﺎل  ۹۷ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان ﻫﮏ و ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﺣﻤﻠﻪ  DDOSﺳﺎﯾﺖ در ﺳﻪ ﻫﺰار وب ﺳﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺑﺮی ﮔﻔﺖ :در دو ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺳﺮوی  CO_Locationﺑﺎ  ۵درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ارزی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮔﻔﺖ :ﺗﻼﻃﻤﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و واردات دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ روی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺻﻮع زﯾﺎد دل ﻧﺒﺴﺘﻪاﯾﻢ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﻤﺎن ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،روﺳﯿﻪ و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮ و ورود ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی
دﺳﺘﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺬف ﺷﺪه؛ از ﻫﻤﻪ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ را وارد ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮑﻨﻨﺪ،
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪارد.
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