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همه ناراضی اند جز وزیر ارتباطات. 
درست در ایامی که اینترنت در ایران یکی 
از کندترین و پرقطعی ترین وضعیت ها 
را پشت سر می گذارد، عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطات گفت که »هم ســرعت 
اینترنــت تلفن همراه و هــم اینترنت 
خانگی افزایش داشته است«! او افزود: 
 Speed Test براساس نتایج سایت«
زمانی که بنــده وزارتخانــه را تحویل 
گرفتم سرعت اینترنت تلفن همراه ۲۱ 
و هشت دهم مگابیت بر ثانیه بوده است، 
اما االن با حدود ۱۵ درصد افزایش به ۲۵ 

رسیده است«.
این در حالی اســت که در روزهای 
اخیر دسترسی به اینترنت در مناطقی 
از دست کم شش اســتان خوزستان، 
چهارمحــال و بختیاری، کرمانشــاه، 
لرستان، کردســتان و اصفهان قطع یا 
کند و همراه با اختالل است. همچنین 
بنابر گزارش کاربران در شــبکه های 
اجتماعی اینترنت همراه و ثابت در نقاط 
گسترده ای از پایتخت هم در برخی از 

روزهای هفته گذشته کند و قطع بود.
اما جدای این قطعی ها و کندی های 
مداوم اینترنت در روزهای اخیر که به نظر 
می رسد به اعتراضات مردمی در برخی 
از شهرهای کشور در پی افزایش قابل 
توجه قیمت بسیاری از کاالهای اساسی 
برمی گــردد، آیا ســرعت اینترنت آن 
طور که وزیر ارتباطات دولت سیزدهم 

می گوید بهتر شده است؟!
 بررسی صحت گفته های 

وزیر ارتباطات
شاید اغلب ما به عنوان کاربران هر 
روزه اینترنت به آســانی این گفته وزیر 
مبنی بر بهتر شدن سرعت اینترنت را 
رد کنیم، اما در زمانی که دسترسی به 
منابع اطالعاتی برای بســیاری مردم 
آسان است، آیا عیسی زارع پور اعداد را 
دست کاری می کند و آمار نادرستی را 
 Speed Test با استناد به نتایج سایت
بیان می کند؟!کافی اســت به سایت 
مورد نظر سری بزنیم. بررسی روزنامه 
»توسعه ایرانی« در سایت یاد شده نشان 
می دهد سخنان وزیر در صورتی صحیح 
اســت که اســتناد تنها بر یک یا دو بار 
رجوع به سایت Speed Test استوار 
باشد. این در حالی اســت که بررسی 
سرعت متوســط باید براساس بررسی 
و میانگین ســرعت در ساعات متعدد 
یک بازه زمانی مشــخص شــده، مثل 
یک روز، یک هفته یا یک ماه و ... باشد. 

بررسی و میانگینی که به نظر می رسد در 
چارچوب آن حرف های وزیر با واقعیت 
موجود اینترنت در ایــران فاصله قابل 
توجهی دارد.در حالی اینترنت در شبکه 
خانگی در ایران این روزها بسیار ضعیف 
است و حتی با چندین مراجعه به سایت 
Speed Test همواره ســرعت کمتر 
از ۲ و در بهترین حالت 3 و 4 نشان داده 
می شــود که وضعیت اینترنت همراه 
اول در اغلب اوقات با تفاوت فاحشــی 
بهتر بوده است. اما براساس بررسی ما، 
اینترنت این شــبکه هم عددی بسیار 
متغیر بین ۱۵ تا ۲3 را در یک بازه زمانی 
نسبتا کوتاه در منطقه ای در غرب تهران 
نشان می دهد. هر چند ارائه آمار در این 
باره نیازمند بررسی همه جانبه و بلند 
مدت تر است، اما استناد به همین داده 
اندک هم مشخص می کند که خدمات 
اینترنت ثابت در ایران وضعیت به شدت 
اســفباری دارد. موید این موضوع هم 
صدای اعتراض کاربران در شبکه های 

اجتماعی است و آنها که برای فعالیت 
خود نیازمنــد دریافــت اطالعات از 

سایت های خارجی هستند. 
از سوی دیگر بررسی ما نشان می دهد 
که تلفن همراه، هــر چند وضعیتی به 
مراتب بهتر از اینترنت ثابت دارد، اما به 
دلیل تغییر فراوان، در لحظات کوتاه و 
کمی به عدد مورد اشــاره وزیر نزدیک 
می شــود، اما دوام چندانی نمی آورد و 
به سرعت سقوط می کند. در این میان 
زارع پور درست در ایامی که مشترکان 
اینترنت از سرعت اندک آن جان به لب 
شده اند، به رقم حداکثری اشاره می کند 
که شاید در روز دمی هم کاربران را مورد 
عنایت قرار ندهد. همین موضوع سبب 
شده است که بســیاری در شبکه های 
اجتماعی ســخنان وزیر را به ســخره 
بگیرند و بر او بتازند.محمد حسن نجمی، 
روزنامه نــگار در واکنش بــه اظهارات 
وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش سرعت 
اینترنت در توئیترش نوشت: »آره هم 

ســرعت اینترنت افزایش داشته، هم 
مردم پولدارتر شدن، هم اجناس ارزون تر 
شدن، هم خیلی داره خوش می گذره! بابا 
چقدر رو دارید شما!«.کاربر دیگر توئیتر 
نیز گفت: »وزیر محترم ارتباطات، کامال 
جدی و بدون این که خنده اش بگیرد، 
گفت: ســرعت اینترنت تلفن همراه و 

خانگی افزایش داشته است«.
کاربــر دیگــری نوشــت: »وزیر 
ارتباطات گفته سرعت اینترنت همراه 
و ثابت افزایش داشته! حاجی به نظرت 

االن وقت خوبی برای شوخی کردنه؟«.
کاربــر دیگرتوئیتر نیز با اشــاره به 
سخنان وزیر ارتباطات گفت: »سرعت 
اینترنت تو دانشــگاه به قــدری کند 
شده که ســاده ترین سایت ها رو هم باز 

نمیکنه«.
  اجرای چراغ خاموش 

طرح صیانت؟! 
مشکالت اینترنت کشور در حالی 
سال هاســت مورد گفت و گو و جدل 

است که از ابتدای پاییز سال گذشته و 
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی 
مشکالت افزایش قابل توجهی داشته 
است. در همان زمان عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات تــازه منصوب هم به اختالل 
اینترنت اشاره و از بررســی و برطرف 
شدنش خبر داد. با این حال این مشکل نه 
تنها رفع نشد که در مقاطعی بدتر هم شد. 
مثل همین روزهای اخیر که اینترنت در 
برخی شهرها بسیاری کند و غیر قابل 

استفاده یا کامال قطع شده بود.
در حالی که براســاس شنیده ها، از 
زمان تغییر وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات افزایش ماهانــه و مورد نیاز 
کشــور در زمینه پهنای باند بین الملل 
اتفاق نیفتاده و کشور با کاهش پهنای 
باند اینترنت مواجه است که وزیر دولت 
سیزدهم مدعی اســت که اوضاع بهتر 
شده است. این در حالی است که مدتی 
پیش گفته شــده بود که شورای عالی 
فضای مجازی که طبق دســتور باید 
مجوز واردات پهنای باند را به شــرکت 
زیرساخت بدهد، مجوز واردات پهنای 
باند را برای این شــرکت صادر نکرده 

است.
هرچند وزیر ارتباطات پس از روی کار 
آمدن وعده افزایش سرعت اینترنت را داد 
که بسیاری می گویند سرعت اینترنت 
از اواخر شهریور و ابتدای پاییز به شدت 
کم شده است. حتی نماینده جیرفت 
در مجلس هم نســبت به این موضوع 
اعتراض کرد و خطاب به زارع پور گفت: 
»آقای وزیر لطفا پای خود را از روی سیم 
بردارید«.ذبیح اهلل اعظمی ســاردوئی 
گفت: »آقای زارع پور سرعت اینترنت 
برخالف وعده های شما نه تنها افزایشی 
نیافت بلکه کاهش پیدا کرد به طوری که 
پژوهشگران را دچار مشکل کرده است 

و بسیاری از کسب وکار ها صدمه دید«.
  حضور60 میلیونی ایرانی ها 

در فضای مجازی
هر چند آمار دقیقــی از تعداد کلی 
کاربران فضای مجازی در ایران وجود 
ندارد اما براساس آمار ارائه شده از مرکز 
آمار ایران، تعــداد کاربران ایرانی فعال 
در پیام رسان تلگرام حدود ۵۰ میلیون 
تخمین زده می شود؛ رقمی که با توجه 
به فیلتر بودن آن در کشــور، عدد قابل 
توجهی به حساب می آید. پس از تلگرام، 
رتبه دوم واتس اپ با حدود 4۷ میلیون 
و ۷۰۰ هــزار نفر و اینســتاگرام با 4۷ 
میلیون کاربر قرار دارند. شــبکه های 
اجتماعی دیگر مانند توییتر با ۲ میلیون 
کاربر فعال و لینکدین با ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر در جایگاه های بعدی قرار دارند. 
براساس این آمار کلی برآورد می شود 

حدود 6۰ میلیــون نفر از جمعیت 8۰ 
میلیونی ایران در فضای مجازی فعالیت 
دارند. در این میان اما خدمات اینترنتی 
در ایران هر روز ضعیف تــر از روز قبل 
می شــود و کاربران در حالی که هزینه 
خدمات حداکثری سرعت اینترنت را 
پرداخت می کنند که ایران پس از کشور 
چین دومین کشور با فیلترینگ گسترده 
اســت و کاربران آن اجازه دسترسی به 
بسیاری از ســایت ها و اپلیکیشن ها را 
نداشته و عمال خدمات دریافتی شان 
بسیار کمتر از سایر کاربران اینترنت در 
دنیاست. حال به این شیر بی یال و دم، 
سرعت متغییر و اندک را هم اضافه کنید. 
به طوری که کاربران اینترنت در ایران 
در بسیاری از ساعات و روزها از سرعت 
حداکثری که مسئوالن امر در آمار به 
آن اشاره دارند، محروم هستند و احتماال 
تنها هزینه آن را پرداخت می کنند. این 
در حالی است که شبکه های مختلف 
اینترنتی در ایــران در همین حین و 
بین نارضایتــی گســترده کاربران از 
خدمات دهی ضعیــف در پی افزایش 

قیمت هم هستند.
بر اســاس آمارها ایران در بین ۱8۰ 
کشور در زمینه ســرعت اینترنت رتبه 
۱4۲ را دارد. رقمی که برای کشــوری 
با این تعداد دانشــگاه و دانشجو و البته 
ادعاهایی مبنی بر باال بودن رتبه علمی 
در منطقه عددی غیر قابل قبول است. 
در این میان اما به نظر می رسد مسئوالن 
مربوطه بــه جای پذیــرش وضعیت 
ناخوشایند اینترنت در کشــور با ارائه 
آماری نه چندان قابل اســتناد سعی 
بر عادی جلــوه دادن شــرایط دارند. 
شرایطی که کاربران اینترنت را در کشور 
به تنگ آورده و بسیاری از کسب و کارها 
و پژوهش  را با مشکل مواجه کرده است.

زارع پور: »سرعت اینترنت تلفن همراه و خانگی افزایش داشته است«

همه ناراضی اند جز وزیر ارتباطات!

خبر

در حالی چندی پیش فرمانــده انتظامی 
تهران بزرگ از رها شــدگی حدود ۷ تا 8 هزار 
معتاد متجاهر در شهر تهران خبر داد که بنابر 
اظهارات دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان تهران بخش قابل توجهی از این 
جمعیت رها شــده در تهران معتاد نیستند و 
بی خانمان و مهاجر، زباله گرد، کارگر فصلی و 

اتباع خارجی هستند.
مصطفی هادی زاده، دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان تهران در این باره به 
ایسنا می گوید: در حال حاضر مراکز نگهداری 
از معتادان متجاهر در اســتان تهران ۱6 هزار 
ظرفیت دارد که ۱۱ هزار و ۲۰۰ ظرفیت مربوط 

به تهران بزرگ است.
وی می افزاید: تمامی مستندات حاکیست 
پلیس زمانی که افراد را جمــع آوری می کند 
تالش دارد معتادان متجاهر را جمع آوری کند 
و این دقت در زمان عملیات انجام می شود، اما 
با این وجود 3۱ درصد افــرادی که وارد مرکز 
غربــال برای تشــخیص می شــوند، »کارتن 
خواب هایی« هســتند که معتاد نبوده و تنها 

»شبه معتاد« هستند که شهرداری برای آنها 
برنامه هایی در نظر دارد. ۷۰ درصد دیگری که 
وارد مرکز می شــوند، مجددا با دقت باالتری 
مورد غربالگری قرار می گیرنــد که بعد از آن 
مشخص می شــود بخشــی از این افراد معتاد 

متجاهر نیستند.
  مهاجران ۵0 درصد 

معتادان متجاهر تهران
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان تهران با اعالم این آمار که ۵۰ درصد 
معتادان متجاهر در تهران هیچ سکونتگاهی در 
تهران ندارند و از شهرهای دیگر آمده اند، زیرا 
در تهران امکان بهتری بــرای آنها وجود دارد، 
تاکید می کند: اصرار ما بر این است تا این افراد 
به اســتان های مبدا خود بازگردند.هادی زاده 
خاطرنشــان می کند: درمان اعتیاد صرفا وارد 
کردن معتاد به یک مرکز و بســتن درب مرکز 
نیســت. قطع مصرف و ترک اعتیاد با درمان 
اعتیاد متفاوت اســت. دوره قطع مصرف یک 
هفته است، اما گام بعدی این است که خانواده 

و جامعه او را بپذیرند.

غذا توزیع نکنید
وی با تاکید بر اینکه درمــان اعتیاد دارای 
مراحــل متعددی اســت، درخصوص چرایی 
مهاجــرت برخی معتادان متجاهــر به تهران 
معتقد اســت: این افراد از طریق زباله گردی، 
ســرقت های خــرد و... راحت تــر می توانند 
هزینه های مصــرف خود در تهــران را تامین 
کنند. بارهــا به NGOهــا و خیریه ها اطالع 
داده ایم در منطقه مرکزی تهــران غذا توزیع 
نکنند. حجم غذایی کــه در این مناطق توزیع 
می شود یک جاذبه است. این که معتاد متجاهر 
را اینگونه مدیریت کنیم اشــتباه است چراکه 
برای او جاذبه ایجاد می شــود.دبیر شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان تهران 
در پاســخ به ســوالی درخصوص رها شدگی 
معتادان متجاهر به دلیل نبود ظرفیت در مراکز 
نگهداری، می گوید: بخش قابل توجهی از این 
جمعیت رها شده در تهران »شبه معتاد« بوده 

و »معتاد« نیستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
می کند: از ســوی دیگر نکته ای که وجود دارد 

این اســت که معتادان در فصل گرما عیان تر 
می شوند.هادی زاده در پاسخ به این سوال که 
در حال حاضر چه تعداد ظرفیت خالی در مراکز 
نگهداری از معتادان متجاهر در سطح استان 
وجود دارد؟ این پرســش را مطرح کرد که آیا 
ما مستمرا باید ظرفیت اضافه کنیم؟ و در عین 
حال می گوید: این روند باید اصالح شود. کارتن 
خواب، زباله گرد و کارگر فصلی و اتباع خارجی 
غیرمجاز را نمی توان در شــمول مددجویان 
مراکز ماده ۱6 تلقی کــرد. نگهداری از معتاد 

متجاهر کار خاصی اســت. این افــراد زندانی 
نیســتند که بگوییم آنها را در جایی بگذاریم 
و در را ببندیم. معتادان شرایط و بیماری های 
مختلفی دارند که این مــوارد هزینه بر و کاربر 

است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان تهران در ادامه به ارائه آماری درخصوص 
ظرفیت خالی در مراکز ماده ۱6 استان تهران 
پرداخته و اذعان مــی دارد: در حال حاضر در 

شهر تهران بالغ بر 6۰۰ ظرفیت خالی داریم.

۳۱ درصد کارتن خواب ها معتاد نیستند

بی خانمانان در هیبت »معتادان متجاهر«

وزیر ارتباطات مدعی است: 
»براساس نتایج سایت 
Speed Test، سرعت 

اینترنت تلفن همراه از ۲۱ و 
هشت دهم مگابیت بر ثانیه 
با حدود ۱۵ درصد افزایش 

به ۲۵ رسیده است«. 
بررسی روزنامه »توسعه 

ایرانی« در سایت یادشده 
نشان می دهد سخنان وزیر 

در صورتی صحیح است 
که استناد تنها بر یک یا دو 
 Speed بار رجوع به سایت

Test استوار باشد
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با تصویب شورای نگهبان؛
 ساعت رسمی کشور
 دیگر تغییر نمی کند

ســخنگوی شورای 
نگهبان در نشست خبری 
گفت: طــرح عدم تغییر 
ساعت رســمی کشور از 
ابتدای سال ۱4۰۲ تایید 
شد.هادی طحان نظیف افزود: در این قانون، ساعت 
رسمی کشور و ساعت کاری ادارات با یکدیگر تفکیک 
شد و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در 

ساعت کاری دارد.
    

پشیمانی نمایندگان از طرح 
آزادسازی خریدوفروش آثار تاریخی

پنج نماینده مجلس امضای خــود را از پای طرح 
»استفاده بهینه  از آثار باستانی و گنج ها« برداشتند و 
تعدادی دیگر از نمایندگان پشیمان از امضای این طرح 
که براساس آن حفاری و کاوش در محوطه های باستانی 
و خرید و فروش آثار تاریخی در داخل و خارج از کشور 
آزاد می شود، در روزهای آینده نام و امضای خود را از 

این طرح پرحاشیه حذف می کنند.
جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس که یکی از 
نمایندگان امضاءکننده طرح »استفاده بهینه از آثار 
باستانی و گنج ها« به صدای میراث گفت که پیش از 
امضای طرح جزئیــات آن را مطالعه نکرده بود و پس 
از آن که متوجه جزئیات آن و حساســیت های ایجاد 
شده نسبت به ارایه این طرح در افکارعمومی و جامعه 
کارشناسی شد، امضای خود را از پای این طرح پس 

گرفته است.
    

تبدیل ۱/۵ میلیون هکتار از 
تاالب های کشور به کانون گرد و غبار

دبیــر ســتاد ملی 
و  ی  ر ا ســتگذ سیا
هماهنگــی مدیریــت 
گردوغبار کشور با اشاره 
به مساحت ۲۷۰ میلیون 
کیلومتــری کانون های گرد و غبــار در اطراف ایران 
گفت: ۱.۵ میلیون هکتــار از تاالب ها به کانون گرد و 

غبار تبدیل شده اند.
به گزارش ایسنا، علی محمد طهماسبی بیرگانی 
افزود: براساس آخرین اعالم ســتاد ملی گرد و غبار، 
3 میلیون هکتار از اراضی زراعــی دیم و ۲ میلیون از 

زمین های کشاورزی آبی هستند.
    

ایران به پسرانش شیر نمی دهد
زهرا کشوری خبرنگار 
محیــط زیســت در 
توئیترش به نقل از ایمان 
معماریان، دامپزشــک 
نوشــت: توله های ایران، 
یوزپلنگ ایرانی در زمان ســزارین، بدون دستکش 
لمس شده و بوی انسان گرفته اند. به همین علت ایران 
فرزندانش را نمی پذیرد.همچنین گفته می شود علت 
مرگ یکی از توله ها هم شیردهی غیراصولی و تجمع 

شیر در ریه ها بوده است. 
    

کشتار خرس ها  در ایران؛
۶۶ قالده؛ از سال ۱۳۹۰ تا به امروز

از ســال ۱3۹۰ تا به 
امــروز تعــداد 66 قالده 
خرس قهوه ای و سیاه در 
ایران به دست انسان کشته 
شدند. به گزارش ایرنا، این 
آمار و ارقام فقط مربوط به گزارش های منتشر شده در 
فضای رسانه است. بنابراین اگر آمار رسمی و دقیقی از 
این فاجعه در دسترس باشــد، به احتمال زیاد مساله 

بسیار بغرنج تر و فاجعه آمیزتر خواهد بود.
    

اعالم قیمت های جدید قبر در بهشت زهرا:
 ۸ میلیون تومان برای تحویل
 قبر ۳۰ ساله به بستگان درجه ۱

مجتمــع  معــاون 
عروجیان بهشــت زهرا 
گفت: اگر قبری یک طبقه 
باشد و 3۰ سال از فوت فرد 
گذشته باشد، بهشت زهرا 
همان قبر را احیا می کند و تنها به بستگان درجه اول 
تحویل می دهد و به ازای هر طبقه، 8 میلیون و 6۰۰ 

هزار تومان دریافت می کند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، روح اهلل محسنی 
با بیان اینکه دیوارچینی و بلوک گذاری هزینه دارد، 
افزود: قبر 3 طبقه در قطعات عمومی، 6 میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان هزینه دارد. در قطعات قدیمی، هر طبقه قبر 
۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قبر سه طبقه در این 

قطعات 8۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

از گوشه و کنار


