ورزشــي

شريک دزد يا رفيق قافله؟

راز تو در بند توست ،اگر آن را فاش کردی تو در بند آنی  .امام علی
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صفحه2

قفلبيتدبيري
بر در کتابفروشيها

گــروه فرهنگي :وزيــر فرهنگ و ارشــاد
اسالميچند روز پيش کتابفروشيها را سرمايه
کشور دانست و از تالش براي رونق آنها...
صفحه10

«عصرايرانيان»درگفتگوباعضوکميسيونعمرانوعدهجديددولتبرايتکميلمسکنمهررابررسيکرد

وعدههايبیفرجاممسکنمهر
افضلی :زمان انتقاد گذشته است ،اکنون موقع عمل است

حمالت به شبکه
ملی اطالعات
ناکام ماند

«حق بازگشت» کابوس صهیونیستها

گروه جهــان :در آخریــن تحوالت
سرزمینهای اشغالی وزارت بهداشت
فلســطین دیروز شنبه اعالم کرد که
یــک خبرنگار فلســطینی به ضرب
گلولــه نظامیان رژیم صهیونیســتی
به شهادت رســیده است .به گزارش
مهر ،بر اساس این خبر این خبرنگار
فلســطینی در جریان حمله نظامیان اسرائیلی به غیرنظامیان فلسطینی در
منطقه مرزی نوار غزه و اراضی اشــغالی زخمی شــده بود و امروز در پی
شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است...

متهمراشناساييکنيد

کالهبرداريسروانقالبي
به بهانه «صفر کردن خالفي»

گــروه حــوادث  :کالهبردار حرفــهاي که
در پوشــش لبــاس پليــس کالهبــرداري
ميکرد،شناســايي و دستگير شد .به گزارش
ميزان  ،در پي شکايت تعدادي از...

ماندن یا رفتن شهردار تهران؛ مسأله این است

صفحه7

قهرمان لیگ برتر

صفحه4

دولت روحانی پس از  6ماهپیبرد

نگرانیهای مردم از آینده اقتصادکشور

صفحه5

تقويت توليد ملي راه گذر از شرايط سخت اقتصادي
ادامه از همين صفحه

...مختص به يک فرد خاص نيست و سياست کلي
اين کشور اعمال فشار عليه جمهوري اسالميايران
است .در روزهاي گذشته هم تالشهايي از طرف
تروئيکاي اروپايي صــورت گرفته تا ترامپ راضي
شــود در ضرباالجل بعدي تحريمهــاي ايران را
تعليــق کند اما نبايد اين واقعيــت را فراموش کرد
که حتي اگر ترامــپ تحريمها را تعليق کند بازهم
کشورمان نفعي از برجام نخواهد برد چرا که همين

ادامه از همين صفحه

حاال هم بانکها و شــرکتهاي معتبر دنيا از بيم
بازگشت تحريمها ارتباطي با تهران برقرار نميکنند
و غالبا اظهار ميکنند شــايد تحريمها روي کاغذ
برداشــته شده باشــد اما در عمل به محض انجام
معامله با ايران توسط واشنگتن مجازات خواهند شد.
به اين ترتيب بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که راه
چاره براي گذر از چنين شرايطي بکارگيري عملي
اقتصاد مقاومتي است که تکميل کننده آن حمايت
از توليد کاالهاي ايراني است؛ نبايد اين رهنمود مهم

رهبر معظم انقالب را ناديده گرفت چراکه معظمله
از ابتدا فرمودند به مذاکرات خوشبين نيستند و نتيجه
آن مشــخص شد و اگر درباره اقتصاد کشور مجددا
اهمال صورت بگيرد اين بار کشور با خسارتي مواجه
ميشود که شايد هيچگاه جبران پذير نباشد ،امروز
نقشــه راه مشخص و معلوم اســت :آمريکا و اروپا
بدنبال فشار بر ايران هســتند و مسئوالن اجرايي
کشور بايد با توجه به اسناد باالدستي و سياستهاي
نظام بدنبال تقويت اقتصاد ملي باشند.

تلگرام؛ اشتغالسوز  یا اشتغالساز؟

 ...شکل نگیرد؟ دوم اینکه آیا کسبوکارهای ایجاد
شده در فضای مجازی موجب اشتغالزایی شده
اســت یا برخالف گزارشهایی که داده میشود،
در جهت خالف اشــتغالزایی عمل کرده است؟
به نظر میرسد که این کسبوکارها اشتغالسوز
بودند تا اشتغالزا .برای مثال نرمافزارهایی مانند
اسنپ به جای صدها آژانس تلفنی و تاکسیهای
درونشهری با نیروی کار کمتر فعالیت میکند؛
کاال یا مسکن به جای آنکه در مغازهها و بنگاهها
مورد معاملــه قرار گیرد در ســایتهای فروش
کاال و پیامرسانهایی مانند تلگرام خریدوفروش
میشــوند .یکی از مزایای استفاده از تکنولوژی،
کاهش هزینه انجام آن فعالیت اســت و طبیعی
است که اشــتغال کل را کاهش دهد .همچنین
این خدمات ایجاد شده در فضای مجازی موجب
میشــود که مقیاس فعالیت اقتصادی آن واحد
افزایــش یابد و با توجه به صرفههای ناشــی از
مقیاس با نیروی کار متوســط کمتری بتواند به
حیــات خود ادامه دهد .نمیتوان جامعه را از این
مزایای اســتفاده از تکنولوژی بیبهره نمود ولی
بیان این ادعا که کســبوکارهای ایجاد شده در
فضای مجازی موجب افزایش اشــتغال کشــور
شده است غیرکارشناسی است .همچنین وزارت
ارتباطات باید پاســخ دهد در کنار اشغال حجمی
از کسبوکارهای موجود چه میزان اشتغال جدید
تولید کرده اســت؟ اینکــه در جامعه برای کاال
میزان مشخصی از تقاضا وجود دارد و این حجم
از تقاضای کاال صرفــ ًا به جای مغازه در فضای

صفحه3

شهر در تنگناي ناكارآمدي نجفي!

پرسپولیس

بي توجهي «توتال» به مفاد
قرارداد توسعه پارس جنوبي

صفحه6

راهپیمایی گسترده در سرزمینهای اشغالی فسطین ادامه دارد

همین صفحه

صفحه11

مجازی پاســخ داده شود ،رضایتبخش نیست و
یک رشد کاریکاتوری در عرصه فضای مجازی
است .وزارت ارتباطات در گزارش خود در رابطه
به تولید بر ســه محور تمرکــز نماید؛ اول اینکه
در بخش سختافزاری چه میزان توانسته است
اشــتغال جدید ایجاد نماید؛ دوم اینکه در بخش
تولید نرمافزارهای رایانهای یا تولیدات محتواهای
فرهنگی با کمــک وزارتخانههــا و نهادهای
فرهنگی چه میزان اشــتغال و تولید جدید انجام
داده اســت؛ ســوم که از دو بخش دیگر اهمیت
دارد ،با اســتفاده از فضای مجــازی چه میزان
اشتغال جدید در بخش تولید خدمات به صورت
مستقیم و تولید کاال به صورت غیرمستقیم ایجاد
کرده اســت؛ برای مثال یکی از مشکالت عدم
محبوبیت کاالی داخلی در بین بخشی از اقشار
جامعه ،عدم تشــخیص کیفیت کاالهای ایرانی
اســت؛ در فضای مجازی با طراحی سایتهای
مختلف این امر ممکن میشــود ،مسئله مهمتر
میــزان اعتماد به این ســایتها اســت؛ وزارت
ارتباطات باید با کمک دیگر نهادها ســاختاری
بــرای افزایش اعتمــاد به این ســایتها ایجاد
کند؛ همانگونه صندوقهای ســرمایهگذاری در
بازار ســهام ،ســرمایه مردم را جمع میکنند و
یک نهاد باالدســتی مانند بورس بر عملکرد این
صندوقها نظارت میکند .یا یکی از مشــکالت
مناطق محروم ،اســتانهای مرزی و روستاها در
بخش تولید این اســت که برای توزیع یا معرفی
کاالیشان در مناطق دیگر مشکل دارند .فضای

تقويت توليد ملي راه گذر از
شرايط سخت اقتصادي

روزنامهصبحايران

«عصر ايرانيان» ،تناقض ادعاي دولت
درباره حمايت از کتابفروشيها و بحران
در اين صنف را بررسي ميکند

یادداشتهای امروز

مجازی بستر مناسبی برای رفع این مشکل است.
یا بســیاری از مردم در نقاط مختلف کشور پول
و ســرمایه فیزیکی برای راهاندازی یک فعالیت
خرد اقتصادی را دارند ولی آگاهی ندارند ســراغ
چه فعالیت روند؛ در فضای مجازی میتوان بستر
مناســب برای ارائه اطالعات بــه اینگونه افراد
ایجاد شــود .یا در کنار افرادی که پولهای راکد
دارند ،افراد دیگری هستند که نیاز به پول برای
ایجاد یک واحد تولید خرد دارند ،فضای مجازی
میتواند نقطه اتصال این دو گروه را به هم ایجاد
کند .برای انجام یک فعالیت اقتصادی دو عامل
اهمیت دارد یکی بازدهی و دوم ریسک .ریسک
بــا اطالعات رابطه غیرمســتقیم دارد ،هر چقدر
اطالعات بیشــتر شود ،ریســک کمتر میشود.
وزارت ارتباطــات میتوانــد با کمــک فضای
مجازی ،ریسک فعالیتهای اقتصادی را کاهش
دهد .وزارت ارتباطات باید پاســخ دهد چه میزان
در کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی در سال
گذشته نقش داشته است؟ نقش وزارت ارتباطات
اگر پررنگتر از وزارتخانههای اقتصادی در زمینه
حمایت از تولید و اشتغال نباشد ،کماهمیتتر نیز
نمیباشد .اســتداللهای غیرکارشناسی مانند
ضربه به کســبوکارهای خرد با فیلتر تلگرام به
وزارت ارتباطات و دولت این فرصت را میدهد که
از ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه اشتغالزایی
با کمک فضای مجازی فرار کنند و فیلتر تلگرام
را بهانهای برای عدم پاسخگویی و انحراف افکار
عمومی قرار دهند.

گروه اجتماعي  :بي تجربگي و عدم
آشنايي اعضاي شوراي شهر پنجم با
قوانين و از ســوي ديگر عدم تسلط
بر مباني شهري و ناآگاهي نسبت به
مشکالت پايتخت ،در  7ماه گذشته
هزينههاي بسياري را بر شهروندان
تحميل کرده اســت و اين مســائل
دســت به دست هم داده تا شهرداري و شوراي شهر در اين دوره کارنامه
خوبي از خود بر جا نگذارند و در نهايت منتهي به تصميم استعفاي نجفي
شود  .در اين راستا ابوالفضل قناعتي عضو پيشين...
صفحه8

بــا رصــد آخريــن
تحوالت،انتصابات و
چينشها در ســاختار
سياسي فعلي اياالت
متحده آمريــکا و خصوصا جابجايي
نيروهــاي موثر سياســت خارجي در
کاخ ســفيد حاال آشکار شده است که
واشــنگتن در خروج کامل و رسمياز
برجــام عزميجــدي دارد و حتــي
تالشهاي صــوري و کاريکاتورگونه
قاره سبز هم تاثيري بر تصميم ترامپ
نخواهد گذاشت .نکته بسيار مهم در
خصوص توافق هستهاي ميان ايران
و کشــورهاي  5+1يــادآوري ايــن
موضوع اســت که اساســا هيچگاه از
تنور توافق هستهاي ناني براي ايران
درنيامده است و در دوران باراک اوباما
رييسجمهــور وقت ايــاالت متحده
بيشترين نقض عهدها صورت گرفت
که نشان ميدهد که مواضع آمريکا ...
ادامه در همين صفحه

تلگرام؛اشتغالسوز
یا اشتغالساز؟

سعید فتحی سارانی

یکی از استداللهای مخالفین فیلتر
تلگرام ،ضربه به کسبوکارهای خرد
و کوچک و اشــتغالزایی در فضای
مجازی اســت .تاکنون آمار دقیقی
در رابطــه با میزان اشــتغالزایی و
گردش مالی فعالیتهای اقتصادی
در تلگرام ارائه نشده است؛ آمارهایی
که از گردش مالی از ســوی وزارت
ارتباطات داده شــده نیــز مربوط به
فضای مجازی اســت کــه با توجه
به مشــاهدات عینی انتظــار داریم
گردش مالی تلگــرام در برابر دیگر
بخشهای فعال در فضای مجازی
ماننــد اســتارتتاپهایی همچون
اسنپ و یا سایتهای خریدوفروش
کاال و خدمات ناچیز باشــد .فارغ از
حجم گردش اقتصــادی در فضای
تلگرام دو سؤال اساسی وجود دارد؛
اول اینکه مخالفین فیلتر تلگرام چه
استداللی دارند که این کسبوکارها
در نرمافزارهــای جایگزین داخلی...
ادامه در همين صفحه

چگونگی حمالت سايبري به برخي مراکز داده ايران

حمالت به شبکه ملی اطالعات ناکام ماند

در پي حمله ســايبري گسترده به برخي مراکز داده کشور و از کار افتادن
شــمار زيادي از سايتهاي ايراني ،جزييات جديدي از اين اتفاق کشف شد.
به گزارش تســنيم حمل ه ســايبري بامداد ديروز به برخي ديتاسنترهاي
کشــور و تغيير تعدادي از مســيريابهاي کوچک به تنظيمات کارخانهاي؛
فعاليت بسياري از ســايتهاي ايراني را متوقف کرد و دامنه اين اختالالت
تا ســاعاتي پيش نيز وجود داشت و ممکن اســت هنوز برخي سايتها با
اختالل مواجه باشــند .در پي بروز اين اتفاق ،وزيــر ارتباطات و فناوري
اطالعات در توييتر خود نوشــت :مرکز ماهر بهاري اين مراکز داده ،حمله
را کنترل و در حال اصالح شــبکههاي آنان بهحالت طبيعي است؛ تالشها
براي ناامن جلوه دادنها يک فرصت براي اصالح اشکالهاست .يک ضعف
امنيتي در سرورهاي سيســکو دليل اين حمله اعالم شده است؛ اشکالي
که فقط شــامل ايران نبوده و برخي سرورها در ساير کشورها را هم دچار
مشکل کرده است .اين شرکت بالغ بر يک هفته گذشته آپديتي نرمافزاري
را براي اين مشــکل امنيتي منتشــر کرد که آخرين بروزرســاني اين پچ
مربوط به ســاعتي قبل از حمله به سرورهاي ايراني ميشد .با وجود اينکه
سايت مرکز ماهر وزارت ارتباطات نيز در دامنه اين اختالالت قرار داشت
اما با انتشــار اطالعيهاي اعالم کرد»:در پي بروز اختالالت سراسري در
سرويس اينترنت و سرويسهاي مراکز داده داخلي در ساعت حدود 20:15
مورخ  ،97.1.17بررسي و رسيدگي فني به موضوع انجام پذيرفت .در طي
بررســي اوليه مشخص شد اين حمالت شــامل تجهيزات روتر و سوئيچ
متعدد شرکت سيســکو بوده که تنظيمات اين تجهيزات مورد حمله قرار
گرفته و کليه پيکربنديهاي اين تجهيزات (شامل running-config
و  )startup-configحذف شــده اســت .دليل اصلي مشکل ،وجود
حفره امنيتي در ويژگي  smart install clientتجهيزات سيســکو
اســت و هر سيســتم عاملي که اين ويژگي بر روي آن فعال باشــد در
معرض آسيبپذيري مذکور قرار داشــته و مهاجمان ميتوانند با استفاده
از اکســپلويت منتشرشده نســبت به اجراي کد از راه دور بر روي روتر ــ
سوئيچ اقدام کنند .الزم اســت مديران سيستم با استفاده از دستور «no
 »vstackنســبت به غيرفعالسازي قابليت فوق (که عموم ًا مورد استفاده
نيز قرار ندارد) بر روي ســوئيچها و روترهــاي خود اقدام کنند ،همچنين
بستن پورت چهار هزار و  786در لبه شبکه نيز توصيه ميشود .در صورت
نياز به اســتفاده از ويژگي  ،smart installالزم اســت بروزرساني به
آخرين نسخههاي پيشنهادي شرکت سيسکو صورت پذيرد .در اين راستا
بهمحض شناســايي عامل اين رخداد ،دسترســي به پورت مورد استفاده
توســط اکسپلويت اين آســيبپذيري در لبه شــبکه زيرساخت کشور و
همچنين کليه سرويسدهندههاي عمده اينترنت کشور مسدود شد .تا اين
لحظه ،سرويسدهي شرکتها و مراکز داده بزرگ از جمله افرانت ،آسياتک،
شــاتل ،پارس آنالين و رسپينا بهصورت کامل به حالت عادي بازگشته و
اقدامات الزم جهت پيشگيري از تکرار رخداد مشابه انجام شده است .الزم
به توضيح است متأسفانه ارتباط ديتاسنتر ميزبان وبسايت مرکز ماهر نيز
دچار مشــکل شده بود که در ســاعت  4بامداد مشکل رفع شد .همچنين
پيشبيني ميگردد که با آغاز ســاعت کاري سازمانها ،ادارات و شرکتها،

شــمار قابل توجهي از اين مراکز متوجه وقوع اختالل در سرويس شبکه
داخلي خود شــوند؛ لذا مديران سيستمهاي آسيبديده الزم است اقدامات
زير را انجام دهند :با استفاده از کپي پشتيبان قبلي ،اقدام به راهاندازي مجدد
تجهيز خود کنند يا در صورت عدم وجود کپي پشتيبان ،راهاندازي و تنظيم
تجهيز مجدداً انجام پذيرد .قابليت آسيبپذير smart install client
را با اجراي دستور « »no vstackغيرفعال شود؛ الزم است اين تنظيم
بر روي همه تجهيزات روتر و ســوئيچ سيسکو (حتي تجهيزاتي که آسيب
نديدهاند) انجام شود.رمز عبور قبلي تجهيز تغيير داده شود .توصيه ميشود
در روتر لبه شــبکه با استفاده از  ACLترافيک ورودي  TCP 4786نيز
مسدود شود .متعاقب ًا گزارشات تکميلي در رابطه با اين آسيبپذيري و ابعاد
تأثيرگذاري آن در کشور و ساير نقاط جهان توسط اين مرکز منتشر خواهد
شد» .بر اساس اين گزارش بامداد ديروز وزير ارتباطات اعالم کرده بود که
بيش از  95درصد مســيريابهاي متأثر از حمله به حالت عادي بازگشتند و
سرويسدهي را از سر گرفتند .بهگفته آذري جهرميبررسيهاي اوليه حاکي
از آن است که در تنظيمات مســيريابهاي مورد حمله قرارگرفته ،با هک
پرچم ايالت متحده ،اعتراضي درباره انتخابات آمريکا صورت گرفته است؛
دامنه حمالت فراتر از ايران است .محمد جواد آذری جهرمی لحظاتی پیش
طی توییتی با بیان اینکه جلسه اضطراری بررسی حمله شب گذشته خاتمه
یافت ،گفت :تا ســاعاتی دیگر بیانیه رســمی نتایج از سوی روابط عمومی
وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره
تأثیر این حمالت بر شبکه ملی اطالعات گفت :هسته شبکه ملی اطالعات
در شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز شبکه اپراتورهای موبایل بهدلیل توجه
به هشــدار و انجام اقدامات از حمله در امان بودهاند .وی عنوان کرد :حدود
 3500مسیریاب از مجموع چند صدهزار مسیریاب شبکه کشور متأثر از حمله
شدهاند؛ عملکرد شرکتها در دفع حمله و بازگردانی به شرایط عادی مناسب
ارزیابی شده اســت .آذری جهرمی ابراز کرد :ضعف در اطالعرسانی مرکز
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