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وزیر ارتباطات:

الزام اپراتورهای موبایل برای افزایش
استاندارد شبکه تا سهماه آینده

معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری اعالم کرد :میزان پایداری
شبکه اپراتورهای تلفن همراه پس از قطعی ناگهانی برق پایینتر از
حد استاندارد است و اپراتورها موظف هستند طی سه ماه آینده این
مشکل را رفع کنند.
به گزارش ایســنا ،مجید حقی با اشــاره به بازدیدهای میدانی این
سازمان از ســایتهای شــبکه اپراتورهای تلفن همراه افزود :این
ســایتها از نظر قطعی بــرق و مدت زمان پایــداری باطریهای
پشتیبان و سیستم تغذیه ،پایینتر از استاندارد مقبول هستند .این
موضوع در زمان قطعی برق ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه مانند
زلزله ،بارش سنگین برف ،پدیده ریزگردها و ...باعث ناپایداری شبکه
تلفن همراه و نارضایتی مشترکان میشود.
وی افزود :بررســی رگوالتوری نشــان میدهد درصدی از سایتها
حتی توانایی تأمین برق تا ۲ســاعت را نداشتهاند ،درصورتیکه بر
اساس اســتاندارد پس از قطعی برق باید پایداری شبکه حداقل تا
چهار ساعت تأمین شود.
حقی با اشاره به ضرورت تأمین پایداری شبکه تلفن همراه اپراتورها
تصریح کرد :بر اســاس نتایج بررسی ،تذکر الزم برای رفع اشکاالت
موجود به اپراتورها داده شــده اســت تا طی سه ماه آینده شرایط
اســتاندارد در ســایتها را ارتقا دهند .رگوالتوری نیز پس از پایان
مهلت سه ماهه مجدداً سایت اپراتورها را به صورت میدانی ارزیابی
میکند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری تأکید کرد :همچنین به
منظور ارزیابی دقیقتر پایداری شبکه اپراتورها پس از رفع اشکاالت
موجود ،مانورهای عملیاتی منطقهای و استانی از سوی رگوالتوری
انجام خواهد شد و نتایج حاصل از آن نیز در ارزیابی اپراتورها مورد
توجه قرار خواهد گرفت.

روند تولید خودروهای ملی تسریع شود

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهســازی گفت :خودروســازان باید
خروج آمریکا از برجام را به فال نیک گرفته و روند تولید خودروهای
ملی را تسریع کنند.
آرش محبینژاد در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :خوشــبختانه در
ل اخیر به موازات همکاری با خودروسازان مطرح جهان،
چند ســا 
موضوع طراحی و تولید پلتفرمهای ملی نیز از سوی صنعت خودرو
پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه دو خودروســاز بزرگ هماکنون مشــغول طراحی
و توســعه پلتفرمهای ملی خود هســتند خاطرنشان کرد :در این
شــرایط با توجه ب ه آنکه آمریکا از برجام خارج شــده خودروسازان
باید این موضوع را به فرصتی برای تسریع در روند طراحی و تولید
خودروهای ملی تبدیل کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهســازی ادامــه داد :البته با توجه
به تأکیدات و مواضع کشــورهای اروپایی به همراه چین و روســیه
در زمینــه لزوم حفــظ برجــام ،تحریمهای احتمالــی آمریکا در
آینده مشــکل خاصی برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد ،زیرا
کشورهای اروپایی ،روسیه و چین به این تحریمها نمیپیوندند.
وی افــزود :از آن ســو نیز صنعت خودروی مــا ارتباطی با صنعت
خودروی آمریکا نداشته اســت که بخواهد از تحریمهای احتمالی
آمریکا متأثر شود ،بنابراین نگرانی از این جنبه برای صنعت خودرو
وجود ندارد.
محبینژاد با بیان اینکه با این حال مواضع آمریکا ضرورت خودکفا
شــدن صنعت خودرو را مجدداً به ما یادآوری کرد تصریح کرد :در
این شــرایط از دو خودروســاز بزرگ انتظار میرود در کنار ادامه
همکاری با خودروسازان مطرح جهان ،طراحی و تولید پلتفرمها و
خودروهای ملی را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
وی اظهار کرد :امیدواریم با اقدام خودروســازان در یکی دو ســال
آینده شــاهد عرضه خودروهای جدید ملی به بازار باشــیم .در این
زمینه وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید با ارائه مشــوقهای الزم
از جمله تخصیص ۳۲هزار میلیارد تومان تسهیالت وعده داده شده
برای نوســازی و بهسازی واحدهای صنعتی ،شرایط را برای ارتقای
صنعت قطعهسازی و خودروسازی فراهم کند.

سقوط «الکترون» به حفرههای امنیتی
یک آسیبپذیری و ضعف امنیتی در چارچوب نرمافزاری الکترون
کشــف شده که امنیت هزاران اپلیکیشــن و نرمافزار رایانهای را به
مخاطره انداخته است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از وبسایت  ،cyber scoopeمدتهاست
که ضعفها و حفرههای امنیتی اسپکتر و ملت داون کشف شده در
پردازندههای ساخته شده توسط شرکت اینتل که از سال  ۱۹۹۵به
بعد وجود داشته و باعث شده هکرها به اطالعات ذخیره شده روی
حافظه رایانهها دسترســی پیدا کنند ،مورد بحثهای فراوانی قرار
گرفته اســت .این ضعفها به هکرها اجازه میداد عالوه بر سرقت
کلمات و رمز عبور کاربران ،تمامی اطالعات ذخیره شــده موجود
بر حافظه ،پردازنده رایانه و گوشــیهای همراه را به سرقت برده و
از آن سوءاستفاده کنند و این سطح از دسترسی موجب میشد به
تراشههای دیگری همچون ای ام دی و ای آر ام نیز دسترسی یابند.
چارچــوب نرمافزاری الکترون یک چارچوب منبع باز اســت که به
توســعهدهندگان نرمافزارهای سیســتمهای عامل مختلف ،امکان
توسعه و طراحی نرمافزارهای با محیط گرافیکی را میدهد.
حاال به تازگی پژوهشــگران فعال در حوزه امنیت ســایبری اعالم
کردهانــد که در چارچوب نرمافزاری الکترون یک آســیبپذیری و
ضعف امنیتی جدید کشــف و دریافت کردهاند به هکرها و مجرمان
ســایبری این امــکان را میدهد تا به اطالعات شــخصی و حریم
خصوصــی کاربران نرمافزارهــای مربوط دسترســی پیدا کنند و
خطرات و تهدیدات زیادی برای کاربران ایجاد کنند.
براندان اســکار ِول ،یکی از پژوهشــگران و محققان شرکت امنیت
ســایبری  Trustwaveکه از این حفرههای امنیتــی پردهبرداری
کرده اســت میگوید توسعهدهندگان این نرمافزارها باید فکری به
حال انتشار بهروزرسانی و نسخههای جدیدی که حاوی وصلههای
امنیتی است باشند تا نسخههای آلوده و معیوب نرمافزاری مربوطه
را که اطالعات کاربران را به خطر میاندازد ،اصالح کرده و مشــکل
مذکور را برطرف سازند.

فراگیرشدن فیلترشکنها اثرات مخرب امنیتی دارد

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت :یکی
از دالیل مخالفت دولت با فیلترینگ این اســت
که اگر برخی از اپلیکیشینها اثر مخربی داشته
باشــند ،در کنار آن اســتفاده و فراگیر شــدن
فیلترشــکنها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی
دارند.
به گزارش ایســنا ،محمدجــواد آذری جهرمی
دیروز در حاشیه مراســم رونمایی از پروژههای
همراه اول همزمان با هفته ارتباطات ،با اشــاره
به اختالالت ایجاد شده در خدمات اینترنتی به
دلیل اســتفاده از فیلترشکن اظهار کرد :درست
است که بسیاری از فیلترشکنها خدمات ظاهری
خوبی به کاربــر ارائه میدهند و به همین دلیل
کاربران به استفاده از آنها عالقهمندند ،اما بنا به
گزارشهایی که مراکز معتبر منتشــر میکنند،
این نــوع نرمافزارها اســتفاده ضدامنیتی دارند
و نوعــی باجافزارند که به جمــعآوری اطالعات
مشــترکان اقدام میکنند و فراگیری و استفاده از فیلترشکنها
تبعات بسیار زیادی دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش شرکت ارتباطات زیرساخت
در مسدود کردن فیلترشکنها گفت :اقدام شرکت زیرساخت این
است که با فراگیری و اســتفاده از فیلترشکنها ،تحت دستوری
که رئیس جمهــور داد و در چارچوبی که شــورای عالی فضای
مجــازی ارائــه داده و منطق هم دارد ،نباید اجــازه دهد فضای
کشور پر از باجافزار شود و باید جلوی اینها گرفته شود .به همین
دلیل این حرکت آغاز شده و طبق قانون هم بوده است و مشکل
مقرراتی درباره این مسئله وجود ندارد.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره اختالالت اینترنتی نیز
توضیح داد :انسداد فیلترشکنها نباید باعث افت کیفیت اینترنت
یا ایجاد مشــکالتی برای کسب و کارها شود .اختالالت اینترنتی
موضوع بدی اســت که ما از ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات
خواســتیم موضوع را بررســی کند و به اپراتورها هم در اینباره
تذکر دادیم .بعد از ظهر هم جلســهای بــا حضور اپراتورها برای
بررسی این موضوع تشکیل شد.
آذری جهرمی ادامه داد :اما بنا نیست به این موضوع بپردازیم که
با دستور فیلترینگی که آمده و با مخالفت بسیاری از مردم مواجه
شده است ،میتوانیم به باجافزارها و فیلترشکنها اجازه دهیم در
کشور توسعه پیدا کنند.
وی با تأکید بر مضرات استفاده از فیلترشکن بیان کرد :امیدواریم
مســئوالنی که متصدی فیلترینگ هستند ،به این موضوع توجه
داشته باشند ،زیرا این مسئله یک تهدید بزرگ است .باید مردم
را درباره اســتفاده از فیلترشــکن توجیه کنیم تا آنها با همراهی

کننــد ،زیرا در هر تصمیمی اگر همراهی مردم نباشــد ،اثراتش
مشابه اثرات کنونی و گستردگی باجافزارها میشود.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات با بیان اینکه فراگیر شــدن
فیلترشکنها مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی
کشــور بودند و این مطلوب نیســت گفــت :وزارت امور خارجه
آمریکا در ســال  ۸۹جزو برنامههایی که برای براندازی جمهوری
اســامی داشت ،توسعه فیلترشــکن بود و حتی گوشیهای اپل
را در به نوعی در بازار ایران عرضه میکرد که بدون فیلترشــکن
کار نکنند.
استفاده از پیامرسان انتخاب کاربر است
آذری جهرمی با بیان اینکه پیامرسان و استفاده از ابزار ارتباطی
انتخاب کاربر اســت افزود :اینکه ما به استفاده از یک پیامرسان
نائل باشــیم یا نه ،تغییری در انتخاب مردم ندارد .البته سیاست
کشــور ترویج پیامرســانهای بومی اســت و ما بر این اســاس
مصوباتی در شورای عالی فضای مجازی داشتیم و پیامرسانهایی
هم در این حوزه فعالیت کردند .اما این پیامرسانها باید خدمات
و تنــوع و کاربریهای الزم را برای مردم فراهم کنند و همچنین
اعتماد مردم را جلب کنند.
وی با اشــاره به میزان کاربران پیامرســانهای بومی بیان کرد:
تا روز گذشــته ۱۰میلیون نصب فعال از تعرفههای داخلی روی
گوشــیهای همراه داشــتیم که البته به معنای ۱۰میلیون نفر
نیســت ،زیرا ممکن اســت یک نفر چند اپلیکیشن نصب کرده
باشد .با وجود این آمار قابل توجهی است.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات بــا بیان اینکــه مردم از
پیامرسانهای مختلف اســتفاده میکنند و انحصاری نیز وجود
ندارد اظهار کرد :البته هنوز ابراز نارضایتی از اقدام انجام شده در

خصوص مسدود شــدن وجود دارد .اما واقعیت
این است که هم پیامرسانهای داخلی به تدریج
جایــگاه خود را پیدا میکنند کــه البته نیاز به
زمــان دارد و هم دســتگاههای مختلف اجرایی
و قضایی خود را بهروزرســانی میکنند ،چراکه
محیط ارتباطی دنیا تغییر کرده و نوع برخورد با
فضای مجازی باید اصالح شود.
آذری جهرمــی بــا بیــان اینکه اگــر بخواهیم
ظرفیتهای بومی داشــته باشیم و آنها را رشد
دهیم ،باید شــاخصهای خــود را تغییر داده و
حمایت کنیم افزود :البته درنهایت مردم هستند
کــه تصمیم میگیرنــد از چه ابزاری اســتفاده
کنند .تمایل ما بر اساس سیاستهای حاکمیتی
و ترویج پیامهارســانهای بومی اســت و البته
یک سیاست خدشــهناپذیر و مهم در جمهوری
اســامی بر پایه انتظارات مردم تأمین شده که
نظــرات مــردم را لحاظ کنیم و بــه آن احترام
بگذاریم .ســرویسهای داخلی هم اگر میخواهند شکل بگیرند،
باید بر پایه احترام و اعتماد مردم باشد.
دسترسی به سرعت یک گیگابیتی روی نسل چهارونیم
وی با اشــاره به پروژههای رونمایی شده در همراه اول بیان کرد:
مرکز عملیات امنیت بومی شرکت همراه اول و مرکز امداد نجات
فوری خدمات مجموعههای آســیب دیده برابر حمالت سایبری
رونمایی شــده اســت ،همچنین مرکز دادهای که به منظور باال
بردن ضرایب پدافند غیرعامل در همراه اول به عنوان پشــتیبان
مراکز داده قبلــی بود ،مورد بهرهبرداری قرار گرفت .مرکز پایش
شاخصهای کیفی شبکه و همچنین ارزیابی شاخصهای کیفی
شبکه و توسعه آنها نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به توسعه دسترسی به
نسل سوم و چهارم تلفن همراه اظهار کرد :همراه اول با استفاده
از تکنولوژی مایمو ( )MIMOو آرایههای آنتنی که مورد استفاده
قرار میگیرد ،ســرعت دانلود را روی نســل چهار و نیم به یک
گیگابیت در ثانیه برساند که البته برای همه مردم قابل دسترسی
نیست و هم نیاز است تجهیزات نصب شود و هم گوشیهایی که
این قابلیتها را پشتیبانی میکنند ،وجود داشته باشد.
آذری جهرمی ادامه داد :ما از همراه خواستیم ظرف ۴۵روز آینده
موضوع این رادیوهای پرظرفیت در مجموعه ورزشگاه آزادی حل
شــود ،زیرا تعداد زیــادی از مردم در مدت زمــان کوتاهی آنجا
جمع میشوند که موجب قفل شدن شبکههای ارتباطی میشود
و نیاز به ارتباطات وجود دارد .البته الزم اســت گوشیهایی که
میتوانند از این تکنولوژی استفاده کنند ،به تدریج مورد استفاده
قرار گیرند.

باجگیری 900میلیونی؛ هشدار مهم ماهر درباره تشدید حمالت باجافزاری
به دلیل تشــدید حمالت باجافزاری از طریق پروتکل دسترسی
راه دور ( ،)RDPمرکــز ماهر هشــدار مهمی را در این زمینه به
سازمانها و شرکتها اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،درخواســتهای متعدد امــداد از مرکز ماهر
(مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانهای) و تحلیل
حوادث به وجود آمده در بعضی از ســازمانها در روزهای اخیر
نشــان داده اســت حمالت باجافزاری از طریق نفوذ به سرویس
پروتــکل دسترســی راه دور یا همان پروتکل  RDPبه شــکل
روزافزونی در حال افزایش است.
متأسفانه مشاهده میشــود در بعضی از سازمانها و شرکتها،
هنوز حفاظت کافی در اســتفاده از پروتکل  RDPانجام نگرفته
اســت و قربانیان ایــن حمله معموالً مراکزی هســتند که برای
ایجاد دسترســی به منظور دریافت پشتیبانی برای نرمافزارهای
اتوماســیون (اداری ،مالی ،کتابخانه ،آموزشــی و )...از این روش
استفاده میکنند.
بررســی الگوی این حمالت و مشاهدات به عمل آمده در امداد
به 24مــورد از رخدادهای باجافزاری اخیر که توســط پروتکل
مذکور صورت گرفته اســت نشان میدهد خسارت ناشی از آنها،
بدون احتســاب مبالغ احتمالی باج پرداخت شده توسط بعضی
از قربانیان ،به طور میانگین حــدود 900میلیون ریال برای هر

رخداد بوده است.
مرکز ماهر به کلیه سازمانها ،شرکتها و مخصوصاً مجموعههای
پشــتیبانی نرمافزارها مجدداً توصیه کرده اســت اســتفاده از
سرویس  RDPبر بســتر اینترنت بســیار پرمخاطره بوده و راه
را برای انجام بســیاری از حمالت ،مخصوصاً حمالت باجافزاری
هموار میکند.
بر این اســاس پیشنهاد شــده اقدامات زیر جهت پیشگیری از
وقوع این حمالت به صورت فوری در دستور کار مدیران فناوری
اطالعات سازمانها و شرکتها قرار گیرد:

 -1بــا توجه به ماهیت پروتکل  RDPاکیداً توصیه میگردد این
پروتکل به صورت امن و کنترل شده استفاده گردد ،مانند ایجاد
تونلهــای ارتباطی امن نظیر  IPSecجهــت کنترل و مدیریت
ارتباطــات .همچنین توصیه میشــود از قــرار دادن آدرس IP
عمومی به صورت مســتقیم روی ســرویس دهندهها خودداری
گردد.
 -2تهیه منظم نســخههای پشتیبان از اطالعات روی رسانههای
متعــدد و انجام آزمون صحت پشــتیبانگیری در هر مرحله و
نگهداری اطالعات پشتیبان به صورت غیر برخط.
 -3اجبار به انتخاب رمز عبور ســخت و تغییر دورهای آن توسط
مدیران سیستمها.
 -4محدودســازی تعداد دفعات مجاز تالش ناموفق جهت ورود
به سیستم.
 -5هوشــیاری کامل برای بررســی دقیق رویدادهای ثبت شده
مخصوصاً رویدادهای ورود به سیستم در ساعات غیرمتعارف.
 -6توجه و بررسی فهرست کاربران سیستمها و سطح دسترسی
آنها.
-7توصیه میشــود در صــورت بروز این حمله در ســازمانها،
مدیــران فنــاوری اطالعات ضمــن اجتنــاب در پرداخت باج
درخواستی سریعاً با مرکز ماهر تماس بگیرند.

معرفی سرویس شبکه خصوصی مجازی

شــرکت مخابرات ایران با ارائه ســرویس شــبکه
خصوصی مجازی قابلیــت برقراری ارتباط بین دو
یا چند نقطه دلخواه مورد درخواســت مشتری از
طریق شــبکه موجود را فراهم میکند .مشتری با
اتصال دو ســر این ارتباطات به سوئیچها یا روترها
میتواند یک شــبکه خصوصی مجــازی بین نقاط
برقرار کند.
به گزارش ایســنا ،اگر در موقعیتی قرار گرفتید که
از محل کار خود دور هستید همچنان میتوانید با
استفاده از ســرویسهای  VPLSبه شبکه شرکت
یا محل کار خود متصل شــوید و کار خود را ادامه
دهید .دقیقاً به همین دلیل است که سرویسهای
 VPLSامروزه به عنوان یک سرویس قابل اتکا در
ارتباطات دورکاری در سازمانها استفاده میشوند.
فرض کنید شــما امروز در تهران هســتید و فردا
در شــهرهای مختلف و در این حین مجبورید به
نامههایی که در اتوماســیون اداری شــما ارسال
میشود نیز دسترسی داشته باشید.
با جستوجو در میان سایتهای تخصصی درباره دو نوع شبکه
 VPLSو  MPLSمیتوان به این تعریف رسید که این دو بدون
مشــکل میتوانند روی یک خط ارتباطــی یا بهتر بگوییم روی
یک ســیم کار کنند و شــما میتوانید در عین حال از چندین
سرویس ارائه شده توسط این بسترها استفاده کنید.
بر این اساس با استفاده از  VPLSشما به شبکه داخلی شرکت
خود از بیرون متصل میشــوید و کار شــما به وقفه نمیخورد.
شــما با اســتفاده از  VPLSســرعت انتقال دادههای بیشتری
را تجربــه خواهید کرد و ایــن کار با اســتفاده از کمتر کردن
هابهای موجود در مســیر انجام میشــود .شــما میتوانید با
اســتفاده از  VPLSساختار مســیریابی و تغییرات دلخواه خود
را بــدون نیاز به کار داشــتن با ســرویسدهنده اینترنتی خود
انجام دهید.
طبق اطالعات موجود در ســایتهای تخصصی ،درواقع VPLS
این امکان را به شــما میدهد حتی زمانی که در محل کار خود

نیســتید بتوانید کام ً
ال محیط کاری خــود را مدیریت کنید .با
اســتفاده از  VPNاگر شــما به عنوان یک مدیر شبکه فعالیت
میکنیــد به راحتی میتوانید به شــبکه محل کار خود متصل
شوید و مشــکالت را برطرف کنید و دیگر نیازی به پاسخگویی
سرویس دهندگان اینترنتی نخواهید داشت .هزینه پیادهسازی
ســرویس  VPLSبسیار ارزانتر از پیادهسازی سرویس MPLS
است و شــما با استفاده از هر بستر ارتباطی میتوانید به شبکه
خود  VPLSبزنید.
اکنون شــرکت مخابرات ایران بــا ارائه این ســرویس قابلیت
برقــراری ارتباط بین دو یا چند نقطه دلخواه مورد درخواســت
مشــتری از طریق شــبکه موجود را فراهم میکند .مشتری با
اتصال دو ســر این ارتباطات به ســوئیچهای یا روترها میتواند
یک شــبکه خصوصی مجازی بین نقاط برقرار کند .این ارتباط
به صورت فنی در الیه ســه از مــدل  OSIدر پروتکلTCP/IP
برقرار میگردد.
( MPLS (Multi Protocol Label Switchingیکــی از
پروتکلهای مهم  IPاست که ســوئیچینگ مبنی بر بسته الیه

دو ایجاد کرده و از اطالعات  Forwardingالیه سه
استفاده میکند.
ایــن پروتکل از الگوریتم جابجایی برچســب برای
هدایت بســتهها استفاده کرده و هر LSR (Label
 )Switch Routerدر شــبکه از تکنیک جابجایی
برچســب برای هدایت بســتهها به ســمت مقصد
نهایی استفاده میکند.
بخشــی از ویژگیها و قابلیتهای سرویس VPN/
 MPLSشــامل ســهولت بهکارگیری شبکه برای
مشتریان ،سهولت نگهداری شبکه مشتری ،امکان
اعمال  QOSمورد نیاز مشــتری ،امنیت بیشتر در
ارســال اطالعات نسبت به ســرویسهای مشابه،
هزینه کمتر و استفاده بهینه از پهنای باند ،تأمین
 Redundancyشــبکه مشــتری ،قابلیت ارتباط
مســتقیم کلیه نودها با یکدیگر و امکان تخصیص
آدرسها  IPطبق نظر مشــتریان و مطابق با شبکه
 LANمشتریان اعالم شده است.
همچنیــن در ارتبــاط بــا  VPN/MPLSبه طــور پیشفرض
توپولــوژی  Full Meshبیــن نقــاط مختلف مشــتری پیاده
میگردد ،لذا بر اســاس این توپولوژی کلیه نقاط انتهایی بدون
نیاز به مسیریابی از طرف نقطه مرکزی با یکدیگر نیز میتوانند
ارتباط برقرار کنند.
درصورت درخواست مشــتری ،برقراری ارتباط بین چند نقطه
به صورت توپولوژی  Hub and Spokeنیز قابل پیادهســازی
است .این در حالتی است که مشتری ارتباط کلیه نقاط را فقط
با نقطه مرکزی بخواهد و نیازی به ارتباط نقاط فرعی با یکدیگر
نباشد .از سوی دیگر ،سرویس  VPN/MPLSاز طریق ADSL
متقاضی میتواند با اســتفاده از یک دستگاه مودم  ،ADSLیک
خط تلفن یا یک ارتباط زوج سیم مجزا به دریافت این سرویس
اقدام کند .تمام موارد ذکر شــده در خصوص تعریف ،ویژگیها،
قابلیتهای سرویس و انواع توپولوژی در بخش سرویس VPN/
 MPLSاز طریق بســتر  DSLدر خصوص این نوع سرویس نیز
حاکم است و تفاوت در بستر ارتباطی الیه دسترسی است.
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اقتصاد آموزشوپرورش ،اهمیت و فواید آن
سیدمحیالدین حسینی ارسنجانی _ شیرازنوین

اشاره
در ســالیان اخیر توجه به امر مهم اقتصاد در آموزش و پرورش جهانی بیش از هر
زمان دیگری بیشتر شده است و مدیران آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدهاند
کــه در این نهاد مهم و تأثیرگذار ،باید اقتصاد نقشآفرینی کند و تأثیرات متقابل
اقتصاد برآموزش و پرورش و آموزش و پرورش بر اقتصاد نیز برای همگان روشــن
گــردد .مراد از بحث اقتصاد در آموزش و پرورش صرفاً مســائل مالی و کمک به
امور اقتصادی آموزش و پرورش نیســت ،بلکه آمــوزش و پرورش تعریفی کلی و
برداشتی نهایی از اقتصاد در تمام ابعاد و زوایای آن داشته باشد و به نوعی آموزش
و پرورش بتواند بر ســطح درآمد اجتماعی افــراد و نهادها نیز تأثیرگذاری الزم را
داشته باشد.اینکه گفته میشود در آموزش و پرورش کار اقتصادی باید کرد ،فقط
و فقط به یک جنبه از انواع جنبهها و ابعاد اقتصادی در آموزش و پرورش پرداخته
شده است .در حالی که واژه اقتصاد در معانی و مفاهیم گوناگون خود میتواند به
پیشــرفت و تعالی همهجانبه آموزش و پرورش کمک کند .اینکه اقتصاد بتواند در
حوزههای گوناگون امور آموزش و پرورش را راهاندازی کند و با آموزش و پرورش
کنار آید که فردا روزی برخوردار از اقتصادی مهم و ســالم باشد یکی از مهمترین
ارکان و دالیــل ورود اقتصاد به امر آموزش و پرورش اســت .قطعاً اگر اقتصاد در
آموزش و پرورش رونق بگیرد ،ســاختار مالی و زیربنایــی هر جامعهای تالش و
توســعه الزم را خواهد دید ،اما اگر با دیدی بسته و انحصاری بخواهیم آموزش و
پــرورش را فقط در تعلیم و تربیت خالصه کنیم ره به جایی نخواهیم برد .در این
مقاله بنابر آن داریم تأثیر اقتصاد بر آموزش و پرورش و ضرورت اقتصاد در این نهاد
و فواید آن را برای شما خواننده گرامی «شیرازنوین» روشن کنیم.
اهمیت اقتصاد در آموزشوپرورش
ســرمایهگذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی ،یک سرمایهگذاری
بلندمدت محسوب میشود؛ زیرا تا زمان بهرهبرداری ،مدت زمان زیادی الزم است.
در هر صورت ســرمایهگذاری در آموزش و پرورش از جنبههای زیادی ســودآور
اســت که برخی از آنها عبارتند از :نگرشهای ســنتی و خرافی جای خود را به
نگرشهای علمی میدهند ،به افراد کمک میکند تا افکار خود را ســامان دهند
و بتواننــد به انتخابهای بهتر بپردازند ،موجب افزایش توانایی افراد در ابداعات و
نوآوریها میشود ،به لحاظ روحی و روانی موجب تغییر نگرش به زندگی میشود،
شــرایط فرهنگی جامعه را بهبود میبخشــد و به کاهش و کنترل رشد جمعیت
کمک میکند.
اثرات مثبت اقتصاد در آموزشوپرورش
توجه به آموزش و پرورش اثرات مثبتی در اقتصاد کشــور بر جای خواهد گذارد:
کاهــش میزان باروری فرزند کمتر زندگی بهتــر ،کاهش هزینههای اولیه ثانویه،
کاهش هزینههای بهداشــت و درمان ،افزایش نرخ سرمایهگذاری و پسانداز (کم
شدن رشد نقدینگی ،استفاده از سرمایههای اندک در توسعه اقتصادی).
توجه به اقتصاد خانوار
از نظر اقتصادی ،زمانی که آموزش و پرورش پس از طی یک دوره طوالنی آموزشی
یــک صنعت کار یا یک مخترع عالی تحویل جامعــه میدهد ،تمامی هزینههای
صورت گرفته به منظور تربیت نیروی انســانی جبران میشــود .در واقع ،نوآوری
موجب توســعه اقتصادی میشــود .هرچه نوآوریها بیشتر باشــد ،آهنگ رشد
اقتصادی جامعه بیشتر میشود .هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود ،منابع و امکانات
بیشــتری به نظام آموزشــی و مدارس تخصیص مییابد و باز این منابع در جهت
تربیت نیروی انســانی کارآمد به کار گرفته خواهند شــد و این چرخه به همین
صورت ادامه مییابد .لذا تقویت و ترویج فرهنگ و روحیه پژوهشی در میان افراد
جامعه خصوصاً جوانان موجبات کشفیات علمی را در زمینههای صنعتی ،پزشکی،
آموزشی و ...بیش از پیش فراهم میآورد و در نهایت به رشد اقتصادی میانجامد.
آموزش و پرورش و اقتصاد به یکدیگر وابسته و پیوستهاند .هر اندازه میزان درآمد
ملی کشور بیشتر و کشــور از لحاظ اقتصادی قویتر باشد ،میتواند به آموزش و
پرورش منابع و بودجه بیشتری تخصیص دهد .در نتیجه توسعه اقتصادی موجب
توسعه نیروی انسانی ،افزایش بهرهوری نیروی کار ،گسترش اختراعات و ابداعات
میشود که محصول سطوح متفاوت آموزش و پرورش هستند .هر اندازه که سطح
آموزش و پرورش کشــور باالتر رود باعث میشــود تا میزان دانستهها و مهارتها
و منابع انســانی کارآمد افزایش یابد .ایــن افزایش آگاهی و فنون موجب افزایش
بهرهوری افراد میشود و رشد اقتصاد کشور را تسریع خواهد کرد .براساس چنین
رابطــه متقابلی ،مفهوم اقتصاد آموزش و پــرورش به میان آمد .اقتصاد آموزش و
پــرورش قصد دارد علت توجه به امــور و حدود اقتصادی را در تصمیمگیریهای
آموزش و پرورش معین کند و بدین گونه ،نحوه اســتفاده درست از منابع را برای
دســت یافتن به بهترین نتایج مشــخص نماید .هدفش ،تعییــن کارآمدی نظام
آموزشــی و ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای سطح آن است .با توجه به تعاریف
گوناگونی که از علم اقتصاد شده است ،میتوان اقتصاد آموزش و پرورش را چنین
تعریف کرد« :اقتصاد آموزش و پرورش شــاخهای از علم اقتصاد اســت که کاربرد
درســت منابع را در آموزش و پرورش بررسی میکند و به تحقق هدفهای نظام
آموزشی به اقتصادیترین وجه یاری می رساند».
همه چیز برپایه اقتصاد
تمام برنامهریزیهایی که دولتها در جوامع مختلف در زمینه مســائل فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،تحقیق و توسعه و خصوصاً برنامهریزی آموزشی انجام میدهند
بر پایه اقتصاد اســت .کشورهای فقیر به علت ضعف در اقتصادشان در زمینههای
آموزشی ،تربیتی ،بهداشتی ،بیکاری ،سطح پایین بهرهوری ،وابستگی به بیگانگان
و فشارهای جمعیتی با مشکالت گستردهای مواجه هستند .امروزه کشورهایی که
از بنیان اقتصادی محکمی برخوردارند ،میتوانند در برنامهریزی آموزشی اقدامات
اساســی انجام دهند .در برنامهریزیهای آموزشــی از همان ابتــدا باید پیامدها
بــه خوبی برنامهریزی شــوند و درون دادها صریحاً و با فرایندی مناســب به کار
گرفته شــوند .در این صورت حاصل کار از نظر اقتصادی باارزش خواهد بود .اگر
سرمایهگذاری در آموزش و پرورش صورت پذیرد و زمانی که پیامدها ایجاد شدند
کمیت و کیفیت الزم را نداشته باشند ،بدین معناست که سرمایهگذاری در نظام
آموزشی بازده الزم را نداشته اســت .اقتصاد آموزش و پرورش کمک میکند که
از منابــع و امکانات موجود مانند وقت معلمان و دانشآموزان ،فضا ،تأسیســات و
تجهیزات آموزشی و ...حداکثر بهره کسب شود و راههای دیگری را که میتوان از
طریق آنها امکانات بیشتری را به نظام آموزشی اختصاص داد ،جستجو مینماید.
ابزاری برای برنامهریزی :اقتصاد آموزش و پرورش به محاسبه هزینهها و منافع
حاصل از آموزش در رشتهها و مقاطع تحصیلی متفاوت میپردازد و از این طریق
به دســتاندرکاران برنامهریزیهای آموزشی کمک میکند تا بدانند در کدامین
قسمت باید سرمایهگذاری بیشــتری انجام دهند .این دانش ،برنامهریزی نیروی
انسانی را نیز از راه محاسبات آســان مینماید.جامعه را با تحوالت سریع صنعت
و رشــد فناوری همگام میکند :به دلیل گســترش فناوری و صنعت در جوامع و
پیدایش مشــاغل و تخصصهای جدید ،به نیروی انسانی آموزش دیده نیاز است؛
لذا اقتصاد آموزش و پرورش با مهیا کردن نیروی انســانی متخصص در حوزههای
مختلف به رشد بیش از پیش جوامع کمک می کند.
سخن پایانی
به طور کلی اقتصاد آموزش و پرورش به دنبال این اســت که در آمد و ثروت ملی
در میان افراد جامعه به صورت عادالنهتری توزیع و تقسیم شود و همگان بتوانند
از آموزشهــای الزم در زمینه کاری خود برخوردار گردند و از این طریق ،درآمد
خود و جامعه را افزون کنند .علم و فناوری روز به روز و به سرعت در حال رشد و
دگرگونی است .لذا به منظور استفاده بهینه از آنها الزم است افراد از آموزشهای
مکفی برخوردار گردند .هرچند آموزش فقط به آموزش در مدارس محدود نیست؛
ولی مدارس بیشترین نقش را در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان ایفا میکنند .از
این روست که امروزه در اقتصاد آموزش به فرایندهای آموزشی و محیط یادگیری
توجهی روز افزون میشــود .در این میــان ،نقش معلم در فرایند آموزش و بهبود
کیفیت یادگیری به مراتب برجستهتر از سایر عوامل نمایان میشود .معلم کاردان
و دلسوز میتواند با اعمال و رفتار خود تأثیری به مراتب عمیقتر از کتب درسی بر
دانشآموزان بگذارد .وی دانشآموزانی متعهد و متخصص تربیت میکند و آنها در
آیندهای نه چندان دور در نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه عهدهدار مسئولیتی
میشوند .افراد متخصص و تکنســینهای ماهری که مشغول به کار میشوند به
خوبی میدانند از تجهیزاتی که بابت خرید آنها مقادیر هنگفتی پول هزینه شده،
چگونه به بهترین شکل ممکن استفاده کنند تا هزینه اقتصادی دیگری را به جامعه
تحمیل نکنند .عالوه بر این ،قدرت تولید افراد آموزش دیده بیشتر میشود و ضمن
افزایش بهرهوری و درآمد شخصی خود ،بهرهوری و ثروت ملی جامعه را نیز افزایش
میدهند .جامعهای که به لحاظ اقتصادی بنیهای مستحکم دارد میتواند با جذب
بهترین معلمان و خرید بهترین تجهیزات برای نظام آموزشــی و مدارس خود به
آموزش هرچه بیشتر و بهتر آیندهسازان و نسل فردای خود امیدوار باشد .اقتصاد و
آموزش و پرورش دو رکن اساسی هر دولتی هستند که میخواهد با اتکا به نیروی
انسانی خود و بدون وابستگی به ملل دیگر ،تحولی عظیم و پیشرفتی سریع برای
جامعه خود به ارمغان آورد و رفاه و آزادی و آســایش را به مردم خود هدیه کند؛
لذا بیتوجهی به آنها عواقب و فجایعی جبرانناپذیر به بار خواهد آورد که آثار آن
تا سالهای سال ادامه خواهد داشت.

