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قطع و وصل دنبالهدار در شبكه اينترنت

علي توسلي
قائ م مقام كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانهاي

اينترنت بخشي از شهر تهران روز يكشنبه قطع شد .همزمان با قطعي ارتباط،
داليل مختلفي براي اين مشكل عنوان شد كه شايد خيلي منطقي به نظر نرسد.
با اين حال اينترنت از منبع مش��خصي به نام «سازمان زيرساخت» تامين و اداره
ميشود و طبق گفته آقاي جهرمي ،بروز برخي مشكالت سختافزاري ،دليل نبود
25دقيقهيي اينترنت در كش��ور بوده است .دليلي كه به شخصه برايم قانعكننده
نيس��ت و اين س��وال را در ذهنم ايجاد ميكند كه آيا خرابي در سختافزارها تنها
دليل اختالل بوده يا اينكه پاي موضوع ديگري در ميان اس��ت چراكه در ش��رايط
فعلي هنوز هم اختالالت در شبكه اينترنت به چشم ميخورد.
درست است كه هماكنون ارتباط اينترنتي در كشور برقرار است اما سرعت اين
شبكه چنگي به دل نميزند و مانند روزهاي سابق نيست .همچنين طبق شواهد
عمليات بانكي هم با مش��كل و كندي كار مواجه ش��ده است .بنابراين بسيار بعيد
ميدانم كه تنها دليل اختالالت اينترنتي ،مش��كل سختافزاري باشد و تا سازمان
زيرساخت ،اطالع دقيقي از چگونگي قطع اينترنت ندهد ،نميتوان به صورت شفاف
اعالم كرد كه چه اتفاقي رخ داده است.
در اين ميان قطعي اينترنت ممكن است آسيبها و زيانهاي اقتصادي نيز در
پي داش��ته باشد .البته بخشي از اين مساله به هيچ عنوان غيرعادي نيست .به هر
حال در ايران سطحي از مشكالت به وجود آمده را نميتوان خيلي غيرعادي تصور
كرد .چراكه افراد متخصص در اين كار ممكن است درحال سرويسدهي ،بخشي از
اقدامات توسعهبخشي و تغييرات در ساير بخشها را انجام دهند .بنابراين احتمال
اينكه كم توجهي يا عدم تدارك براي ايجاد تغيير باعث بروز اختالالتي شود ،پس
فينفسه اين قطعي ارتباط موضوع عجيبي نخواهد بود.
اما اينكه توضيح دقيقي درخصوص اينكه چه اتفاقي افتاده ،داده نشود به نظر
من منطقي نيست .چراكه ممكن است بخشي از اينترنت بينالمللي كه به سمت
ايران آمده ،مخل برقراري اينترنت در داخل كش��ور باشد .چرا اين موضوع اينگونه
به گوش مردم و رس��انهها رس��انده نميشود؟! بنابراين بر اين باورم كه اگر مشكل
سختافزاري وجود داشت بعد از ترميم و اصالح صورت مساله نبايد مشكل ديگري
وجود داشته باشد .اما تجربه ديروز و امروز نشان ميدهد كه مشكل از جايي ديگري
آب ميخورد و اختالالت همچنان ادامه دارد.
از س��وي ديگر برخي بر اين باورند كه در بازه زماني قطعي اينترنت از اينترنت
ملي براي برقراري ارتباط با ش��ركتهاي داخلي اس��تفاده شده است .تا جايي كه
اطالع دارم ش��بكه ملي اينترنت هنوز شبكه راهاندازي شدهيي نيست و پروايدرها
هم به دليل مجموعه پيچيدهيي از مس��ائل به طور جدي نميتوانند مس��يرها را
تفكيك كنند .همچنين اين شبكه هنوز نه آنقدر كامل است كه بتواند جايگزين
اينترنت بينالمللي ش��ود و نه پروايدرها هنوز به آن حد از آمادگي دست يافتهاند
بنابراين هيچكدام از برنامهها هنوز به مرحله اجرايي نرسيده است .اما چنانچه يك
ش��بكه داخلي قدرتمند واقعا در كشور به صورت يكپارچه وجود داشته باشد ،اگر
اينترنت بينالمللي هم از دس��ترس خارج ش��ود نبايد به هيچ عنوان در ارتباطات
داخلي مش��كلي به وجودآيد .درس��ت است كه به لحاظ عمومي يك شبكه ملي
راهاندازي و يك س��ري طرحها به روي آن اجرايي ش��ده است اما توانايي شبكه و
ارتباط پروايدرها با اين شبكه هنوز در سطحي قرار نگرفته كه بتوان به آن اعتماد
كرد كه اگر اينترنت قطع شود ،اينترنت ملي بار مسووليت آن را به دوش كشد.
اگر بتوان يك شبكه داخلي قدرتمند در سطح ملي تشكيل داد و سرويسدهي
اين ش��بكه را مناسب و با پهناي وسيعتر و ارزانتر ايجاد كرد ،بخشي از ترافيكي
كه در ارتباطهاي بينالمللي صورت ميگيرد ،شكل نخواهد گرفت .در تمام دنيا،
ش��ركتهاي بزرگ مانند گوگل ،ياهو و ...در خود مبدا ش��بكه ارتباطي دارند .اما
در مورد ايران اينگونه نيس��ت و اگر بخواهيم ارتباط اينترنتي برقرار كنيم معموال
با تاخير انجام ميش��ود .اين درحالي اس��ت كه مكانيسم بايد به گونهيي باشد كه
ارتباطات در داخل كشور رد و بدل شود و بدون شك راه درست همين خواهد بود.
شكلگيري شبكه ملي كمك موثري در جهت افزايش بهرهوري اينترنت كشور
خواهد بود چراكه بر اين اساس ارتباطات داخلي كه به اينترنت نياز ندارد در شبكه
داخلي جابهجا ميشود اما هنوز مشخص نيست كه اين برنامه به راحتي و به زودي
برقرار شود.
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خبر

 25دقيقهاي كه اينترنت تهران از كار افتاد

60درصد اينترنت از مدار خارج شد

گروه دانش و فن| مرجان محمدي|
روز يكش��نبه حوال��ي بعدازظه��ر خبر
رس��يد كه اينترن��ت در برخ��ي مناطق
تهران دچار اختالل ش��ده است ،خبري
كه از ديد ش��ركت ارتباطات زيرساخت
اهميتي خاص نداشت و بعد از 25دقيقه
اختالل اينترنت برطرف ش��د و ش��ركت
ارتباطات زيرساخت با صدور اطالعيهيي
از كاربران اينترنت بهدليل اختالل پيش
ت خواهي ك��رد .در اطالعيه
آم��ده معذر 
شركت ارتباطات زيرساخت دليل اختالل
ب��ه وج��ود آم��ده ،از مدار خارج ش��دن
بخشي از ظرفيت انتقال مركز مخابراتي
انقالب اسالمي به مدت 25دقيقه عنوان
ش��د؛ مس��الهيي كه منجر به اختالل در
سرويسهاي مش��تركين اين شركت در
برخي مناطق تهران ش��د .همچنين در
زم��ان اخت�لال تعدادي از ش��ركتهاي
ارائهدهن��ده خدمات اينترن��ت ثابت در
دسترسي به اينترنت جهاني دچار مشكل
ش��دند كه با تالشهاي تيم فني شركت
ارتباطات زيرساخت ،مشكل شناسايي و
در اس��رعوقت مرتفع شد .متن اطالعيه
ش��ركت زيرس��اخت بدين ش��رح است:
«شركت ارتباطات زيرساخت درراستاي
خطمشي كيفيت و مشتريمداري ،ضمن
پوزش جدي از مش��تركين ،تمام تالش
خود را براي پيشگيري از حوادث مشابه
بهكار ميگيرد و خود را موظف به رعايت
دستورالعملها درباره پرداخت جريمه به
شركتهاي سرويسگيرنده ميداند».
درحالي ك��ه كاربران اي��ن نگراني را
همواره با خ��ود دارند كه ممكن اس��ت
اينگون��ه اتفاقها بازه��م رخ بدهد ،روز
گذشته آذر جهرمي معاون وزير ارتباطات

و مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت
به اختالل روز يكش��نبه اش��اره كرد و
گف��ت :روز يكش��نبه در زمان��ي حدود
۲۵دقيق��ه۶۰ ،درصد اينترن��ت تهران از
مدار خارج شد.
وي بااش��اره به اينكه مشكل فني در
برخي قسمتهاي شبكه زيرساخت عامل
ب��روز اختالالتي در اينترن��ت تهران بود،
اظهار كرد :اين اتفاق در بخش پاور يكي
از ش��بكهها رخ داده و مركز انقالب را از
دسترس خارج كرد.
وي اف��زود :با اين ح��ال اختاللي در
ش��بكه دسترس��ي اس��تانهاي ديگر به
وج��ود نيامد ام��ا اگر چني��ن اتفاقي در
سال گذشته رخ ميداد ،شايد 90درصد
ارتباطات كشور از دست ميرفت.
وي خاطرنش��ان كرد :اين اختالالت
در مدتي حدود 25دقيقه برطرف ش��د و
شبكه به پايداري الزم رسيد.
حال در شرايطي كه شركت ارتباطات
زيرساخت زمان 25دقيقهيي را براي رفع
اين اختالل عملكردي مثبت و قابل دفاع
ميدان��د ،اما پرواضح اس��ت ك��ه از مدار
خارج ش��دن 60درصد اينترنت ميتواند
فاجعهيي بسيار اسفناك و غيرقابل تصور
باشد.
از س��وي ديگر مدي��ر روابط عمومي
شركت ارتباطات زيرساخت در گفتوگو
با «تعادل» معتقد است كه درست است
اين اتفاق روز يكش��نبه افتاده اس��ت و
طبق آمار مديرعامل ش��ركت زيرساخت
60درص��د اينترنت از مدار خارج ش��ده
است ،اما نكته مهم آن رفع اين مشكل در
25دقيقه است ،مسالهيي كه نه تنها نكته
مثبتي نيست بلكه بسيار منفي و غيرقابل

اجراي نادرست قوانين به اقتصاد لطمه ميزند

ريي��س اتاق بازرگاني و صنايع و مع��ادن ايران با تاكيد بر ضرورت تقويت بعد
نظارتي مجلس ،گفت :اجراي نادرس��ت قوانين لطمه س��نگيني بر اقتصاد كشور
وارد ميكند .به گزارش مهر ،غالمحس��ين ش��افعي با اش��اره به انواع چالشهاي
پي��شروي فعاالن اقتصادي ،گفت :ركود ،كمب��ود تقاضا ،منابع اندك مالي و در
نهاي��ت برخوردهاي غيرتوليدي از س��وي متوليان ام��ر مهمترين موانع اقتصادي
امروز كشور است.
وي ب��ا بيان اينكه متاس��فانه نگاهها نس��بت به ش��رايط پيچيده و حس��اس
امروز اقتصاد عادي اس��ت و ج��اي خالي برنامهها و تصميمات ويژه متناس��ب با
وضعيت امروزي بهش��دت احساس ميشود ،افزود :دغدغه اصلي بخش خصوصي
بهب��ود فضاي كس��ب و كار بوده و بهط��ور حتم باوجود اين همه اش��تياق براي
س��رمايهگذاري خارجي در نهايت با دلسرد شدن س��رمايهگذار چه داخلي و چه
خارجي مواجه خواهيم شد و فرصتها را از دست ميدهيم.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به برنامه ششم توسعه اشاره كرد
و گفت :در گذشته برنامهها بلندپروازانه تدوين ميشد و غير از برنامه سوم توسعه
در هيچ كدام از برنامهها توفيق خاصي نداش��تيم .رعايت نگاه واقعبينانه خواسته
اصلي بخش خصوصي از مجلس و دولت است.

صفحه 4

دفاع است.
اس��ماعيلي ،علت اصلي اين مش��كل
را نق��ص فني اعالم كرد و معتقد اس��ت
ب��راي خواننده و مخاطبان مهم نيس��ت
كه بهصورت تخصص��ي علت نقص فني
را بدانند.
وي در ادام��ه در پاس��خ ب��ه س��وال
«تع��ادل» درخصوص اينكه برخي از اين
دست مشكالت هميش��ه با عنوان نقص
فني سرپوش گذاشته ميشود ،ميگويد:
نقص فني و بيان جزييات آن به درد مردم
نميخورد ،حال اينكه برخي نقصها نيز
بهدليل مسائل امنيتي بيان نميشود.
اس��ماعيلي در ادامه در پاسخ به اين
سوال كه اين نگراني وجود دارد كه ممكن
است اين اتفاق بازهم رخ دهد؟ گفت :در
همه جاي دنيا نقص فني اتفاق ميافتد و
مسال ه كامال طبيعي و پيچيدهيي نيست و
جاي هيچ نگراني نيست چراكه با آمادگي
كه تيم زيرساخت دارد اين مشكالت در
اسرعوقت برطرف ميشود.
برخي كارشناس��ان معتقدند كه اين
اتفاقه��ا در دنياي ارتباط��ات و فناوري
اتفاق غيرقابل پيشبينياي نيست حال
آنك��ه با نگاه خوش��بيني ميتوان به اين
قضيه ن��گاه كرد چراك��ه در حال حاضر
و باتوج��ه به ش��رايط كنوني و توس��عه
زيرساختهاي ارتباطي و افزايش پهناي
باند كشور و ورود ISPها و افزايش تعداد
كارب��ران و آمادگ��ي ش��ركت ارتباطات
زيرساخت ،اين مش��كالت و نقصها در
كوتاهترين زمان برطرف ميشود ،مشكلي
كه اگر در س��الهاي گذشته رخ ميداد،
ميتوانس��ت اينترنت كل كشور را قطع
كند و بحرانهاي زيادي را رقم بزند.

محمدمهدي واعظينژاد كارش��ناس
امني��ت اطالع��ات در اي��ن خصوص به
«تع��ادل» گف��ت :ممكن اس��ت قطعي
روز يكش��نبه بهدليل تست شبكه ملي
اطالعات بوده باشد ،هرچند كه مسووالن
زيرس��اخت عل��ت را س��وختن يك��ي از
دستگاهها عنوان ميكنند.
وي افزود :س��وال اصلي اين است كه
بايد براي چنين مواقعي راههاي جايگزين
و تجهيزات جايگزين وجود داشته باشد
نه اينكه اينترنت مشتركان قطع شود تا
تجهيزات سوخته شده يا دچار نقص شده
تعويض ش��ود .واعظينژاد تصريح كرد:
اينترنت يك بس��تر خدماتدهي است و
كاربران براس��اس هزينهيي كه پرداخت
ميكنند ،محق هستند هميشه اينترنت
آنها وصل باشد.
وي گفت:خدمات الكترونيك ،دولت
الكتروني��ك و تمام خدماتي ك��ه با واژه
الكترونيك پيوند خورده اس��ت بر بستر
اينترن��ت رق��م ميخ��ورد و بهطور قطع
وقتي 60درصد اينترنت پايتخت از مدار
خ��ارج ميش��ود ،بهطور قط��ع غيرقابل
توجي��ه اس��ت .در هر ص��ورت چه اين
اتفاق طبيعي باشد و چه غيرقابل توجيه
و اس��فناك ،بايد مس��ووالن زيرساختي
كش��ور راهكاري را ارائ��ه دهند كه ديگر
ش��اهد اينگونه اختاللها نباشيم ،اظهار
اميدوارياي كه ش��ايد تحقق آن دور از
دس��ترس نباشد .از س��وي ديگر اگر اين
قطعي براي تس��ت شبكه ملي اطالعات
ملي بوده باش��د ،ميت��وان گفت كه اين
ش��بكه نمره قابل قبول��ي نگرفته چراكه
60درصد اينترنت پايتختنش��ينان را از
مدار خارج كرده است.

ورزشگاه نقش جهان هدیه فوالدمبارکه به مردم اصفهان

فوالد مبارکه

در بین  10شرکت برتر فوالد دنیا
صفحه 13

جناب آقای مهندس حسین منیریفر
مدیر عامل محترم سازمان عمران تبریز

انتص��اب بجا و شایس��ته جنابعالی را به این س��مت تبریک عرض مینمایم .بدون ش��ک
انتصاب ش��ما که بهرهمند از س��وابق ارزشمند مدیریتی میباش��ید ،عامل رشد و توسعه
روزافزون در حوزه شهرس��ازی و معماری در کالنش��هر تبریز خواهد بود .رجاء واثق
دارم ک��ه در این عرصه جدید نیز همچون عرصهه��ای دیگر خدمتگزاری به نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران کماکان موفق ،مؤید و پیروز باشید.

محمد یاری  -سرپرست روزنامه تعادل در آذربایجانشرقی

عراق مشاركت تركيه در بمباران
مواضع داعش را تكذيب كرد

گروه جهان -در پي اعالم نخستوزير تركيه مبني بر اينكه «ارتش تركيه به حمايت
توپخانهيي از نيروهاي پيش��مرگه در بعشيقه پرداخته و با تانك و موشكهاي هاوتزر به
كمك آنها خواهد رفت» ،بغداد و نيروهاي پيش��مرگه بهطور كامل مشاركت تركيه را در
اين عمليات تكذيب كردند .به گزارش ايس��نا و به نقل از اس��كاينيوز ،بينالي ييلديريم
نخستوزير تركيه ،گفته بود كه توپخانه تركيه مقرهاي داعش در شهر بعشيقه در نزديكي
موصل در ش��مال عراق را بعد از درخواس��ت نيروهاي پيش��مرگه كرد بمباران كردهاند.
ييلديريم پيشتر نيز گفته بود كه جنگندههاي تركيه در عمليات هوايي ائتالف شركت
كردهاند و رجب طيب اردوغان رييسجمهوري تركيه نيز تاكيد كرده بود كه كش��ورش
در عمليات موصل شركت خواهد كرد .سيانان ترك به نقل از ييلديريم گزارش داد كه
نيروهاي پيشمرگه كه براي آزادسازي منطقه بعشيقه در حال انجام عمليات هستند از ما
درخواس��ت كمك كردند ،از اين رو تانكهاي ما و سالحهاي توپخانهيي ما به آنها كمك
خواهند كرد .آنكارا ميگويد حدود ۷۰۰سرباز تركيهيي نيروهاي عراقي را در پايگاه بعشيقه
براي جنگ با داعش آموزش دادهاند .اين درحالي است كه منابع كرد به شبكه الميادين
گفتهاند« :ما هيچ اطالعي درباره بمباران توپخانهيي تركيه در بعش��يقه نداريم و احتماال
تحرك ارتش تركيه بهصورت انفرادي و بهدليل تهديداتي است كه مشاهده كرده است».
نيروهاي پيشمرگه نيز دوشنبه بهطور رسمي هرگونه درخواست از تركيه براي انجام
حمله توپخانهيي عليه مواضع داعش در بعشيقه را تكذيب كردند .اين درحالي است كه
منابع آگاه به شبكه الميادين گفتهاند ،پشتيباني توپخانهيي تركيه از نيروهاي پيشمرگه
در محور شمالش��رق موصل و احتماال بنا به درخواس��ت پيشمرگهها بوده است .همين
ش��بكه به نقل از يحيي رسو ل سخنگوي فرماندهي عمليات مش��ترك عراق نيز بهطور
س معاون
كامل هرگونه مشاركت تركيه در عمليات موصل را تكذيب كرد .ابومهدي مهند 
فرمانده نيروهاي حشد شعبي نيز تصريح كرده است« :نيروهاي تركيه از نظر ما نيروهاي
اشغالگر هستند و با آنها همانند داعش برخورد خواهيم كرد».
ي نخس��توزير عراق ،در نشس��ت با اشتون كارت ر وزير دفاع
درحالي كه حيدر العباد 
امريكا در بغداد پيشنهاد كمك تركيه در زمينه مشاركت در عمليات موصل را رد كرده،
اما اين اظهارات نخس��توزير تركيه گويي ناديده گرفتن مخالفت عراق اس��ت .در همين
حال نيروهاي كرد پيش��رويهايي در اطراف بعشيقه داشته و اعالم كردهاند كه  8روستا
در اطراف بعش��يقه را بهطور كامل محاصره كردهاند .فرماندهي نيروهاي پيش��مرگه در
محور بعشيقه اعالم كرده كه نيروها به حومه شمالشرق مركز موصل رسيدهاند .نيروهاي
پيش��مرگه در بيانيهيي اعالم كردند منطقهيي كه حدود  ۱ ۰۰كيلومترمربع است كامال
تحت محاصره آنهاس��ت و تنها كمتر از  ۹كيلومتر از اطراف موصل فاصله دارند .در اين
بيانيه آمده اس��ت كه 8خودرو بمبگذاري ش��ده داعش نابود شده كه  3مورد آن توسط
ائتالف ضدداعش منهدم شده و دهها داعشي نيز كشته شدهاند.

