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رزمایش قطع اینترنت در کشور آغاز می شود
میترا جلیلی-سوسن صادقی

خبرنگار

منبع:فضایمجازی

روز گذشــته بــا انتشــار خبــری در فضای
مجــازی مبنی بر اجــرای رزمایش قطع
اینترنــت در ایــران ،باز هم شــوک دیگر
به فعاالن عرصه اســتارتاپ کشــور وارد
شد؛ فعاالنی که امروزه خود با مشکالت
متعــددی مواجــه هســتند و چنیــن
شوکهایی تنها عرصه را بر آنها تنگتر
میکند .بر مبنای این خبر 7 ،بهمن ماه
به منظور قطع خدمات بانکی در خارج
از کشور ،رزمایش قطع اینترنت در ایران
کلید میخورد و به این ترتیب بسیاری از
این شرکتها با مشکالتی عدیده مواجه
خواهندشد.
ëëرزمایشدریکنگاه
امــا داســتان چیســت؟ ماجــرا از ایــن
قــرار اســت کــه اواخــر دی ماه یکــی از
شرکتهای ارائهدهنده درگاه پرداخت
اینترنتــی خبــر اجــرای رزمایــش قطع
اینترنت در کشور را منتشر کرد و نسبت
به قطع برخی ســرویسهای مبتنی بر
کارت بانکــی هشــدار داد .در متــن این
اطالعیــه آمده اســت« :پیــرو اطالعیه
صادره از شــاپرک و بنا بر اعالم پدافند
غیرعامــل کشــور ،بهمنظــور رزمایــش
قطــع اینترنــت بــ ه اطــاع میرســاند،
تمام ســرویسهای مبتنی بر کارت در
تاریــخ  7بهمــن  97از ســاعت  10تا 12
بهمــدت دو ســاعت قطع خواهــد بود.
در ایــن فرآیند تمــام پذیرندگان دارای
ســرور خارج از کشور ،از دسترس خارج
خواهند شد .بدیهی است پس از پایان
رزمایش تمامی ســرویسها به حالت
عادی خود باز خواهند گشت .در آینده
نزدیــک این رزمایــش بهتنــاوب تکرار
شــده و در نهایت تمامــی پذیرندگانی
کــه دارای ســرویس خــارج از کشــور
هســتند از ســرویس پرداخــت خــارج
خواهند شــد .لذا پیشــنهاد شــده است
نســبت به انتقال ســرور خود به داخل
کشور اقدام کنند».

ëëایناطالعیهپرچالش
انتشــار این نامه واکنشهای متفاوتی را
از ســوی فعاالن جامعه استارتاپی کشور
به همراه داشــت و بســیاری نیــز عنوان
کردنــد که این نامه ابهاماتــی دارد .یکی
از مســئوالنی کــه بالفاصلــه نســبت بــه
این موضــوع واکنــش نشــان داد« ،امیر
ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعــات بــود .رئیس ســازمان فناوری
اطالعات ایران در حساب توئیتری خود
نوشت «:این موضوع را بررسی خواهیم
کرد اما نیاز به بررســیهای جدی وجود
دارد تا ببینیم که آیا چنین موضوعی در
تناقــض با حقوق کاربران هســت یا نه؟
کدام نهــاد با چه قلمرویــی از اختیارات
میتوانــد درخصــوص ایــن موضــوع
تصمیمبگیرد؟»
مهدی عبادی ،دبیر انجمن فین تکها
دلیــل این اطالعیــه را به بانــک مرکزی
مرتبط میداند و در گفتوگو با «ایران»
میگوید :بعضی صرافیها و افرادی که
کار ارزی انجام میدهند ،دســتگاه پوز را
از PSPها گرفتهاند و سپس دستگاههای
پــوز خــود را بــه بیــرون از ایــران انتقــال
دادهاند .در این حالت ایرانیهای خارج
از کشور با دسترسی به این دستگاهها ،با
استفاده از کارت شتاب خود ،دالر و سایر
ارزهــا را از ایــن افــراد دریافــت میکنند.
حــاال دغدغــه بانــک مرکزی این اســت
کــه صادرکننــدگان ،دالر و ارز خود را وارد
کشــور نمیکنند به همیــن علت رئیس
بانک مرکزی با این دغدغه ،به شــاپرک
دســتور داده اســت تا تمام دستگاههای
پوز که بیرون از ایران مورد استفاده است
را به شکلی قطع کند.
وی افــزود :راهــکار بانــک مرکــزی در
ایــن شــرایط ،منطقی و درســت به نظر
نمیرســد چرا کــه همــه درک میکنند
بانک مرکزی درخصوص ارزها دغدغه
دارد و میخواهــد بحــران را کنتــرل کند
ولــی ایــن راهــکار درســت نیســت .این
اقدام بر کسب و کارهای نوپا تأثیر منفی
میگــذارد چون که کســب و کارهای نوپا

دیتاسنتر و تجهیزات الزم در داخل کشور
ندارند بنابراین از ســرویس دهندههای
خــارج اســتفاده میکنند .ازســوی دیگر
سرویسهایآنهاپایدارتروارزانتراست
و عموماً ســرورهای کسب و کارهای نوپا
بیرون از کشــور قرار دارد .عبــادی یادآور
شــد :اســتفاده از ســرور و دیتاســنترهای
ایرانی نه تنها  6برابر گرانتر از سرورهای
خارجــی اســت بلکــه دارای پایــداری
کمتری نیز هست و در صورت استفاده،
پایــداری ســرورهای آنها افت شــدیدی
پیــدا خواهد کرد به عبارتــی اگر پایداری
ســرویسهای ابری خارج از ایران 99.09
باشــد در ایران در بهترین شرایط 99.02
خواهــد بود .وی ادامه داد :بانک مرکزی
باید با کســب و کارهایی که مانع ورود ارز
به کشــور نمی شــود برخوردی متفاوت
داشتهباشد.
دبیر انجمــن فینتکها دربــاره انتقال
ســرور ســایتهایی کــه درگاه پرداخــت
دارند به داخل کشور نیز گفت :این اقدام
برای ســرویسدهندگان بسیار هزینهبر
خواهد بود و از ســوی دیگر ،زمان زیادی
نیز باید صرف آن شــود .به همین دلیل
بر اساس گفتوگوهای انجام شده ،قرار
اســت این اتفاق به مرور رخ دهد و مدل
هم به این شــکل اســت که گاهی اوقات
دو ساعت سرویس قطع شود تا سرویس
غیرپایــدار باشــد و ســرویسدهندگان
مجبور شوند سرورهای خود را به داخل
ایرانمنتقلکنند.
عبادی همچنین یادآور شــد :بخشــی از
کسب و کارهای نوپا محتوای دیجیتالی و
آموزشی تولید میکنند و دارای مشتریان
خارج از کشــور هستند پس این بخش از
کسب و کارها مشتریان خود را که بیشتر
از ایرانیان مقیم خارج از ایران هستند از
دســت خواهند داد چون ایرانیان مقیم
خــارج بــا کارت بانکی خــود محتواهای
آموزشــی را که در داخل تولید میشــود
خریــداری میکنند .وقتــی این رزمایش
عملیاتی شــود آنها نمی توانند از داخل
ایرانمحتواخریداریکنندبهاینترتیب

واردات مسافری گوشی آزاد شد

کســب و کارهــای نوپا متضرر میشــوند
و بخشــی از مشــتریان و درآمد خود را از
دستمیدهند.
وی افزود :فین تکها نیز از این موضوع
متضرر میشــوند چون کسب و کارهای
نوپا را فین تکها سرویس میدهند و با
عملیاتی شدن این اقدام فین تکهای
فعــال نیز بخشــی از تراکنشهــای خود
را از دســت میدهنــد .بــا ایــن اتفــاق،
پول ایرانیان خارج از کشــور کــه در ایران
حســاب بانکی دارند ،مســدود میشود
و نمیتواننــد برداشــت کننــد کــه این با
حقوق این افــراد تناقض دارد .آنها حق
دارنــد بــه پــول خــود دسترســی داشــته
باشند.
میالد جهاندار کــه در زمینه فین تکها
بــه کســب و کارهای نوپــا خدمــات ارائه
میدهــد نیــز اقــدام بانــک مرکــزی و
برگزاریرزمایشراغیرکارشناسیخواند
و گفت :اینترنت بر پایه ارتباطات شکل
میگیرد و وقتی اینترنت قطع میشــود
اصلی ترین ویژگی ،از آن گرفته میشود.

به نظرم با این اقدام میخواهند کسانی
که سرویسهای پرداخت ارائه میدهند
را تحت فشار قرار دهند تا سرور خود را به
داخلکشوربیاورند.
جهانــدار گفــت :بــه جــرات میگویــم
ســرویس دهنــدگان داخلی خوشــحال
هــم میشــوند که ســرورهای خــود را به
داخل ایــران منتقل کنند چرا کــه با این
اقدام ،سرعت کار باال میرود و میتوانند
ســرویس مناســب تری به کاربران خود
ارائــه دهند ولی بهتر اســت ســرورهایی
باکیفیت و ارزان در کشور مهیا کنند.
«محمــد کشــوری» یــک کارشــناس
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نیــز در
گفــت و گــو بــا ســایت دیجیاتــو درباره
این نامــه و تبعــات آن گفــت« :مانور،
اتفــاق بدی نیســت و آمادگی را نشــان
میدهــد .امــا اینکــه مانــور بــه صورت
دائمــی و در قالب یک سیاســت انجام
شود تا با زور و اجبار ،سایتها در داخل
کشــور میزبانی شــوند توجیه ســادهای
نــدارد .اگــر گفته میشــد ســایتهایی

کــه به شــکل مســتقیم خدمــات مالی
ارائــه میدهنــد بایــد بــه داخل کشــور
منتقــل شــوند ،میتوانســت توجیهــی
داشــته باشــد اما بر اســاس ایــن نامه،
ســایتهایی کــه ســرویس میگیرنــد
(درگاه دارند) هم باید ســرور خود را به
داخل کشور منتقل کنند».
محمدجعفر نعناکار ،مدیرکل حقوقی
ســازمان فنــاوری اطالعــات دیــروز در
واکنــش بــه انتشــار خبــر رزمایش قطع
اینترنــت در توئیتــر خــود نوشــت« :در
خصــوص نامــه یکــی از شــرکتهای
ارائهدهنــده خدمــات پرداخــت مبنــی
بر عــدم ارائه خدمت به ســرویس های
مســتقر در خارج از کشــور با دستور امیر
ناظمی رئیس سازمان فناوری اطالعات
موضــوع را پیگیری نمودم ،با عنایت به
اینکــه مســتندی دال بر انتقــال اجباری
ســرورها یافــت نشــد موضــوع انتقــال
اجباریسرورهامختومهگردید».
گفتنــی اســت بــه اعتقــاد بســیاری از
کارشناساندرالزامشبکهملیاطالعات
گفته شده که سایتهای دولتی باید در
داخــل کشــور میزبانی شــوند امــا اینکه
بخواهیم همه ســایتها را بــا ابزارهای
مختلف به داخل کشــور ارجــاع دهیم،
مطلوب نیست .گاهی سیاست تشویقی
تعرفــهای در نظــر گرفتــه میشــود و
اساســاً کســبوکارها ترغیب بــه چنین
اســتفادهای میشــوند .اما با ابزارهای از
نــوع رزمایش قطــع اینترنت باید گفت
بــه نوعــی به ایــن کســب و کارهــا ظلم
می شــود .از ســوی دیگر گفته می شــود
درهاســتینگهای داخل کشــور موانع و
مشکالتی هم وجود دارد که از جمله آن
می توان به دستور فیلترینگ یک سایت
که در داخل هم میزبانی میشده اشاره
کــرد که بــا این فیلتر به نوعــی دادهها از
بین رفته اســت و در مجموع باید گفت
ابزارهــای ســلبی هیچ گاه پاســخ نداده
اســت همچنان که رئیس جمهوری در
اظهار نظر جدید خود در این خصوص
هشدار داده است.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان تلفن همــراه از آزاد شــدن واردات
گوشــی بهصورت مســافری از دی ماه امســال خبــر داد و گفت:
اخـــــبار
براســاس وعده و قول مسئوالن مقرر شد تا موبایلهای وارداتی
توقیفشدهآزادشوندوبرایناساسدراواخرهفت هجارییاهفت هآیندهاینمحصوالت
عرضه میشــوند.بهگزارشایسنا ،ابراهیم درســتی گفت :براساس توافقهای صورت
گرفته و وعده مسئوالن قرار شد تا موبایلهای وارداتی توقیف شده نهایتاً تا هفت ه آینده
یــا اواخــر هفت ه جاری در بازار عرضه شــوند که تعدادشــان به حدود ۶۰۰هزار دســتگاه
میرســد.وی افزود :از نظر قیمت تفاوت چندانی بین گوشــیهای عرضه شــده با نرخ
گوشــیهای وارد شده ندارد ،چرا که مقرر شــد تا با نرخ ارز «نیمایی» این موبایلها وارد
شــوند و مابه التفــاوت آن تا نــرخ ارز آن را از واردکننــدگان دریافت کنند .رئیس اتحادیه
فروشندگانتلفنهمراهبابیاناینکهماهانهباحدود ۷۰هزاردستگاهگوشیتلفنهمراه
نیازداریم،ادام هداد:آزادشدنموبایلهایتوقیفیازنظرروانیرویبازارتأثیرمیگذارد،
چرا که نهایتاً آنها سهم یک ماه از بازار را دارند و ما بهعنوان نماینده اصناف از مسئوالن
میخواهیم که هر چ ه سریعتر این موبایلها را آزاد کرده و در بازار عرضه کنند.
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جلســه ماهانه کمیســیون  ICTاتــاق بازرگانی ایران با حضور تشــکلهای حــوزه فاوا و
نمایندگان وزارت ارتباطات و وزارت صمت ،جهت پیگیری مشکالت فعاالن صنعت
فنــاوری اطالعــات کشــور برگزار شــد.به گــزارش «ایــران» ،محمدرضــا طالیی رئیس
کمیســیون ICTاتاق بازرگانی ایران در این جلســه ضمن اشاره به وضعیت نامناسب
حــوزه فناوری اطالعات کشــور به ســبب تحریمها و شــرایط اقتصادی گفت :شــرایط
فعلی به گونهای اســت که نیاز به همفکری همزمان بخش خصوصی و دولتی وجود
دارد اما نباید از نظر دور داشت که در بخشی از موارد بخش خصوصی فاوا تصمیمگیر
و تصمیمساز نیست.وی با اشاره به مشکالت صادرکنندگان صنعت فناوری اطالعات
کشــور اضافه کرد :عدم توانایی دولت در مذاکره با کشورهای هدف صادراتی ایران ،که
عراق و ســوریه از آن جملهاند یکی از مشکالتی اســت که باید در خصوص آن اقدامی
عاجــل انجام شــود .به نظرم الزم اســت مطالعات ویــژهای درباره ظرفیتهــای بازار
موجود در این کشورها انجام شده و در اختیار تولیدکنندگان داخلی حوزه فاوا قرار گیرد.
حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفترنوآوری وزارت ارتباطات نیز در این جلسه با اشاره به
جو ناامیدانه حاکم بر بخش خصوصی حوزه فاوا گفت :واقعیت قضیه این اســت که
مشکالت وجود دارد یعنی بودجه وزارت ارتباطات برای سال آینده حدود  7.5درصد
کاهش درآمد دارد .وی ادامه داد :به هر حال باید در چنین شــرایطی یکســری چشــم
پوشیهاییازبرخیمسائلداشتهباشیمچراکهتاحدودیبودجهکاهشداشتهاست.

محدودیت واتس اپ برای اشتراک گذاری پیام

واتــس اپ بــا یک ویژگــی جدید در تالش اســت روند مبارزه بــا خبرهای جعلی و
ویروسی را جدیتر دنبال کند .بر اساس این ویژگی جدید ،از این پس کاربران فقط
حق دارند هر پیام را با  5نفر به اشــتراک بگذارند .بهگزارش انتخاب ،این قابلیت
در حال حاضر به شکل آزمایشی در هند اجرا میشود .علت انتخاب هند بهعنوان
کانون این آزمایش این است که هند معموالً مرکز جعل خبرها و ارسال ویروسی
خبرهای نادرســت اســت .تا پیش از ایــن کاربران محدودیتی برای ارســال پیامها
نداشــتند ولی این تغییر آزمایشــی و محدودیت ارســال خبرها بزودی برای همه
کاربران اجرایی میشود .واتس اپ از ماه ژوئیه  ،2018در پی برخی شیطنتها که
توســط برخی کاربران ایجاد شــد ،تصمیم گرفت روند ارسال خبرها را بهطور کلی
متحول کند .گفتنی اســت تا پیش از این افراد حق داشــتند هر پیام را با  20نفر به
اشتراک بگذارند و اکنون این تعداد به  5نفر کاهش پیدا کرده است.

