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شهرنوشت

اینستاگرام مدتی است که در ایران 
با اختالل جدی مواجه است، اما هرچه 
کاربران و به ویــژه افرادی که از رهگذر 
این اپلیکیشن  کسب روزی می کنند، 
در این زمینه آه و فغان ســرمی دهند؛ 
به جایی نمی رســد. این اختالل اوایل 
کتمان و تکذیب می شد، اما رفته رفته 
چنان ادامــه دار، جدی و کالفه کننده  
شد که وزیر ارتباطات را به پاسخگویی 

واداشت.
عیســی  زارع پور روز سه شنبه در 
حاشیه آیین افتتاح پروژه های بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع 
خبرنگاران ضمن تایید اختالل در ارائه 
سرویس های اینستاگرام گفت: علت 
اختالل اینستاگرام در ایران قطع لینک 

اختصاصی وزارت ارتباطات بود.
وی در خصــوص اختالل شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام افزود: »در دولت 
سیزدهم هیچ سیاســت جدیدی در 
مورد پلتفرم هــای پرکاربرد خارجی 
اتخاذ نشده است و هر اتفاقی که می افتد 
مربوط به تصمیمات گذشــته است و 
باید بازنگری شود. در مورد اینستاگرام 
ما برای اینکه کیفیت ســرویس ها را 
تضمیــن کنیــم از لینک هــای پیر 
شده)اختصاصی( استفاده می کنیم. 
بنابراین اگر آن لینک قطع شــود آن 

پلتفرم دچار اختالل می شود.« 
وزیر ارتباطات این نوید را نیز داد که 
شخصا نظرات مردم را در شبکه های 
اجتماعی دنبال و اگر کســی گالیه یا 

شکایتی کرده باشد، پیگیری می کند!

اینستاگرام، ادامه راه وایبر
بدیهی اســت که توضیحات وزیر 
ارتباطــات نمی توانــد در زمینه رفع 
اختالل امیــدی را در دنبال کنندگان 
اینستاگرام زنده کند، چراکه غالبا این 
افراد تجربه وایبر را پشت سر گذاشته اند 
و گمان می برند که این شــبکه نیز در 
همان مسیر فیلترینگ و حذف حرکت 

می کند.
یک پژوهشــگر حوزه اینترنت در 
این زمینه می گوید: »اتفاقی که برای 
اینســتاگرام در ایران افتاده، همانی 
اســت که برای وایبر افتاد. پهنای باند 
اینستاگرام خیلی جدی کاهش یافته 
است. با وایبر هم همین کار را کردند تا 

مسئولیت فیلترینگ را نپذیرند.«
امیــر رشــیدی، می افزایــد: 
»اینستاگرام در ایران عمال فیلتر شده و 
بدون فیلترشکن امکان استفاده ندارد. 
البته هنوز در برخــی مناطق، امکان 
استفاده بدون فیلترشکن وجود دارد که 
دلیل آن استفاده اپلیکیشن اینستاگرام 
از آدرس های مختلف است. بیشترین 
اختالل ها در استان های گیالن، زنجان 

و اردبیل حس می شود.«

می خواهند موجودیت اینترنت را 
نابود کنند

یک کارشــناس فناوری اطالعات 
درباره سازوکار محدودیت اینترنت در 
ایران می گوید که به نظر می رسد هدف 
اصلی این است که موجودیت اینترنت 

را نابود کنند، اگر هم نتوانند هدف این 
است که به چیزی شبیه چین برسند. 
یعنی یک اینترنت طبقاتی که بر اساس 
جایگاهی که دارید، تنها می توانید از 
یک بخش کوچکی از اینترنت استفاده 
کنید. با توجه بــه صحبت هایی که از 
اینترنت طبقاتــی، اینترنت کودک، 
دســته بندی DNS و DNS داخلی 
می شــود و عدم ایجاد ارتباطات امن، 
به نظر هدف این است که تا حد امکان 

شبیه چین شوند.
محمدرضــا علــی حســینی در 
گفت وگو با انتخاب، درباره اختالالت 
ایجاد شده روی اینستاگرام در ایران، 
گفت: »یک سری از اختالالتی که روی 
اینستاگرام داریم، در دریافت داده ها از 
طریق پروتکل DNS است که اختالل 
ایجاد می کنند تا شما نتوانید اینستاگرام 
را ببینید. بخش بزرگ اختالالت این 
اســت که ارتباطات رمزنگاری شده را 
مختل می کنند. این اختالل را گاهی 
اوقات با گذاشــتن سرتیفیکت هایی 
که قــرار نیســت در ارتباط باشــد و 
گاهی اوقات هم به این شکل است که 
کال ارتباطات رمزنگاری را در پاســخ 
خودشان، یک چیز دیگر برمی گردانند. 
به بیانی دیگر تالش می کنند ارتباط 
شما خراب شود و نتوانید ارتباطی که 
با سرورهای اینســتاگرام یا هر سایت 
دیگری گرفته اید را به صورت کامل و 

موفق داشته باشید.«
وی در پاســخ به اینکه کدام یک از 
این اختالالت روی اینستاگرام در ایران 
انجام شد، مطرح کرد: »به این شکل که 
هنگام شروع ارتباط، تالش می کنند 
که گواهی امنیتی غیرمجاز مربوط به 

خودشــان را در ارتباط جا دهند. کما 
اینکه در توییتر هم بسیاری از کاربران 
و متخصصان در این مــورد صحبت 

کردند.«
این کارشــناس فناوری اطالعات 
افزود: »در قطــع ارتباطات ایمن هم 
همین کار را دارند انجام می دهند که 
بعضی روزها زیاد و بعضی روزها هم کم 
می شود. مشخص نیست االن در حال 
تست کردن هســتند یا می خواهند 
کارشــکنی کنند تا مردم کــم کم از 

اینستاگرام استفاده نکنند.«
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: 
»به نظر می رســد که دولت و وزارت 
ارتباطات چون نمی تواند فضای مجازی 
را کنترل کند و چیزی ورای واقعیتی 
که می سازد و می خواهد به مردم ارائه 
کنــد را فضای مجــازی حقیقتش را 
نشان می دهد، برایش فضای مجازی 
خطرناک تر اســت و به آن سمت دارد 
می رود که مردم خدمات پایه را بتوانند 
بگیرند، حال اینترنت قطع هم شــود 

مهم نیست.«

این کارشناس آی تی ضمن بیان 
اینکه اگر اینترنت بخواهد قطع شود 
پروسه زمان بری است و شاید چند سالی 
طول بکشد، گفت: »همین االن بسیاری 
از کســب و کارهای داخلی، به صورت 
مستقیم یا غیرمســتقیم به اینترنت 
احتیاج دارند. هر چند به نظر می رسد 
هدف زیرساخت ایران، صرفا کاربران 
خانگی اســت. اگر دقت کرده باشید 
در همین مدتی که روی اینســتاگرام 
اختالل شــدیدی وجود داشت، شما 
آن حجم اختــالل را در رادار ابرآروان 

نمی دیدید.
بنابراین به نظر می رسد که همچون 
آبان ۹۸ که اینترنت دیتا سنترها قطع 
بود ولی مردم اینترنت نداشــتند، در 
نهایت می خواهند به این سمت بروند 
که دیتا سنترها بتوانند به تمام یا بخشی 
از اینترنت دسترسی داشته باشند ولی 
مردم تنها آن بخشی را ببینند که دولت 

می خواهد.«

 فروش اینستاگرامی ها 
تا 50 درصد کم شده است

در دو سال گذشته کسب وکارهای 
اینســتاگرامی و ســهم باالی آنها در 
بازار فروش آنالین ایران بســیار مورد 
اهمیت قرار گرفته اســت. براســاس 
آمار پیش بینی می شــود که تجارت 
اجتماعی در دنیا تا سال ۲۰۲۵ بیش 
از نیمی از ســهم فــروش آنالین را به 
خود اختصاص خواهــد داد. به غیر از 
اینستاگرام برخی شبکه های مشابه 
دیگر مانند تیک تــاک، تلگرام و موارد 
مشابه به عنوان یک کانال فروش جدید 
و کارآمد برای کسب وکارهای کوچک 

در دنیا مطرح شده است.
خبرگــزاری ایلنــا دیــروز در 
گزارشی به موضوع آسیبی که کندی 
اینترنت و اختالل در اینســتاگرام به 
کسب وکارهای اینترنتی وارد می کند، 
پرداختــه و اشــاره کرده اســت که 
به دلیل کندی اینترنــت و اختالل در 
توزیع پهنای باند در مردادماه ۱۴۰۱ 
فروشــگاه های فعال اینستاگرامی تا 
۳۵ درصد از بازدید و تــا ۵۰ درصد از 
فروش خود از طریق اینســتاگرام را از 

دست داده اند.
براســاس ایــن گــزارش،  این در 
حالی اســت که ۴۰۰ هزار فروشگاه 
ایسنتاگرامی فعال در کشور داریم که 
از طریق همین شبکه های اجتماعی 

معیشت خود را تامین می کنند.
بنابرایــن گزارش روز سه شــنبه 
روابــط عمومی پــادرو اولین پلتفرم 
فروشگاه ساز اینســتاگرامی با بیش 
از ۳6هزار فروشــگاه ثبت شده اعالم 
کرد کــه از اوایل مردادمــاه ۱۴۰۱ به 
طور محسوسی میزان بازدید و فروش 
فروشگاه های اینستاگرامی فعال در این 

پلتفرم دچار کاهش شده است.
پشوتن پورپزشک، مدیرعامل این 
استارتاپ می گوید: »علی رغم رشد ۲۵ 
درصدی تعداد فروشــندگان فعال در 
پلتفرم پادروشاپ، مجموع فروش انجام 
شده توسط فروشندگان این پلتفرم در 
مرداد ماه تنها ۱۰ درصد رشد داشته 
است. این در حالی است که با بررسی 
تک به تک ۱۰ فروشگاه برتر در تیرماه 
و مقایسه بازدید همان فروشگاه ها در 
مردادماه، بازدید آن هــا تا ۳۵ درصد 
کاهش یافته اســت.« به گفته او این 

کاهش علی رغم افزایش فعالیت های 
بازاریابی این فروشگاه ها از ابتدای مرداد 
هم زمان با شــروع اختالالت اینترنت 
بوده اســت و به نظر می رسد این افت 

همچنان ادامه داشته باشد.
در همین زمینه یکی از کاربران در 
توییتر نوشته: »بنده به عنوان شخصی 
که در اینستاگرام فعالیت دارم به جرات 
می گویم درآمدم نصف شــده به علت 
اختــالالت در اینســتاگرام، من تنها 
نیستم بلکه صدها نفر از همکارام هم 

همین اتفاق برایشان افتاده است.«
یکی دیگر از کاربــران هم از پایین 
آمدن میزان بازدید پست ها و استوری ها 
و کاهش آن به یک ششم گفته است: 
»حجم بازدید پست ها از شش تا هفت 

هزارتا به هزار رسیده است!«

اینستاگرام یک میلیون شغل
در ایران به وجود آورده است

در ایران، با توجه به فیلتر بودن بیشتر 
شبکه های اجتماعی پرطرفدار، صرفا 
اینستاگرام و واتساپ به عنوان شبکه 
اجتماعی و پیام رسان پرطرفدار و آزاد 
باقی مانده اســت و به همین واسطه، 
بسیاری از کســب وکارهای کوچک 
و خانگی، از این بســترها برای فروش 
محصوالت و خدمات خود اســتفاده 
می کنند. آمار و اطالعات موجود نشان 
می دهد که بیش از یک میلیون شغل به 
واسطه اینستاگرام در ایران وجود دارد 
و بازاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان 
در ســال را ایجاد کرده است. درواقع 
ســهم بازار تجارت اجتماعی در ایران 
چند برابر تجارت الکترونیک اســت و 
این نشان دهنده تراکنش  مالی وسیعی 

است که به خود اختصاص داده است.
طبق محاسبات انجام شده بیش 
از ۴۰۰ فروشگاه اینستاگرامی فعال با 
بیش از ۷۰۰ هــزار تراکنش روزانه در 
ایران وجود دارد. این حجم از تبادالت 
مالی در فضای آنالین بسیار قابل توجه 
اســت و اختالل در اینترنت و کاهش 
پهنای باند اپلیکیشن های پرکاربردی 
مثل اینستاگرام و واتساپ، به شدت بر 

بازار این کسب وکارها اثرگذار است.
طبــق آخرین گزارش پــادرو، در 
تیرمــاه حــدود ۳۰ هزار فروشــگاه 
اینســتاگرامی از خدمات پادروشاپ 
اســتفاده می کردند که ایــن رقم در 
مرداد ماه به بیش از ۳6هزار فروشگاه  
افزایش یافته است و در نهایت برخی 
از فروشگاه های اینســتاگرامی تا ۵۰ 
درصد از فروش خود را از دست داده اند.

مشکل اینستاگرام  ادامه دار، جدی و کالفه کننده  شده است 

تبدیل وضعیت از اختالل به مسدودسازی

عیسی  زارع پور روز سه شنبه 
در حاشیه آیین افتتاح 

پروژه های بخش ارتباطات 
و فناوری اطالعات در جمع 

خبرنگاران ضمن تایید 
اختالل در ارائه سرویس های 

اینستاگرام گفت: علت 
اختالل اینستاگرام در 

ایران قطع لینک اختصاصی 
وزارت ارتباطات بود

گزارش ایلنا حاکی است، 
به دلیل کندی اینترنت 

و اختالل در توزیع 
پهنای باند در مردادماه 

۱۴0۱ فروشگاه های فعال 
اینستاگرامی تا ۳5 درصد از 

بازدید و تا 50 درصد از فروش 
خود از طریق اینستاگرام را 

از دست داده اند
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وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
تغییر محتوای ۲۰۰ عنوان
کتاب درسی از سال آینده

وزیر آمــوزش و پرورش از 
تجدید نظر در کتب درسی و 
محتوای آموزشی ارائه شده به 
دانش آموزان خبر داد و گفت: 
کتاب ها امسال زیر چاپ بودند، 
اما برای سال آینده محتوای ۲۰۰ عنوان کتاب تغییر 
می کند. یوسف نوری در حاشیه سفر به چهارمحال و 
بختیاری و در گفت وگو با خبرنگار فارس افزود: بخشی 
از این تغییرات توسط معلمان در دانشگاه فرهنگیان و 
بخش اعظم در سازمان پژوهش و توانمندسازی برای 
دانش آموزان از پایه اول ابتدایی تا پایه دوازدهم انجام و 

در سال آینده اعمال خواهد شد.
    

 مرگ کودک زباله گرد 
در اثر تصادف خودرو با سطل زباله

برخورد تاکســی اینترنتی به ســطل زباله، جان 
یک کودک زباله گرد در اسالمشــهر تهران را گرفت. 
سه شنبه شب یک راننده تاکسی اینترنتی که با خودرو 
پراید خود در دام مســافرانش افتاده بود، هنگام فرار از 
دست آن ها خودروش با ســطل زباله و دیوار یک مغازه 
در اسالمشهر کوبید. مسافر های مزاحم ظاهرا متواری 
شدند، اما بعد از عقب کشــیدن خودرو معلوم شد پسر 
زباله گردی که در کنار ســطل و در حــال جمع آوری 
پسماند بوده کشته شده و جسدش زیر پراید مانده است.

    
پلیس راهور:

 ٩٦ درصد جرایم با پیامک 
برای مردم ارسال می شود

رئیس پلیس راهور فراجا 
گفت: ۹6 درصــد از جرایم به 
صورت پیامک برای مردم ارسال 
می شــود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، سردار سیدکمال 
هادیانفر افزود: بســیاری از مردم اعــالم می کنند که 
جریمه ها پیامک نمی شود، اما اگر کسی پیامک جریمه 

دریافت نمی کند، حتما تلفن همراهش مشکل دارد. 
    

مرزهای زمینی به عراق باز شد
رئیس ستاد مرکزی اربعین از بازگشایی مرزهای 
زمینی به عراق خبر داد. مجیــد میراحمدی، معاون 
امنیتی انتظامی وزیر کشور در گفت وگو با ایلنا ادامه 
داد: در حال حاضر امکان عبور زائران اربعین از مرزهای 
زمینی به عراق  فراهم شده است و زائران می توانند از 
طریق مرزهای زمینی نیز به کشور عراق سفر کنند. روز 
سه شنبه پس از پایان ناآرامی ها در کشور عراق مرزهای 

هوایی نیز بازگشایی شد.
    

قطار تهران- کربال به راه افتاد
اولین قطار ترکیبی تهران-
کربال صبح دیروز حرکت خود 
را به صورت کاروانی آغاز کرد. 
به گزارش ایسنا، وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کرد حرکت 
این قطار به صورت یک رام در هفته خواهد بود و اولین 
سیر خود را به صورت کاروانی انجام داد. این قطار پس 
از حرکت در تهران و مسافرگیری در قم وارد شلمچه 
خواهد شد، پس از آن مسافران مسیر شلمچه تا بصره را 
با اتوبوس طی کرده و از بصره مجددا با قطار وارد کربال 

خواهند شد.
    

مدیرکل کمیته امداد استان تهران:
تهرانی ها امسال ۲۳ میلیارد تومان 

صدقه دادند
مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران با بیان اینکه 
۳۲۰ هزار و ۸۴۴ صندوق صدقات در اســتان تهران 
وجود دارد، گفت: مبلغ درآمــدی صدقات در ۵ ماهه 
ســال جاری ۲۳ میلیارد تومان بوده است. به گزارش 
ایسنا، ســید ابوالفضل پرپنچی در نشستی خبری از 
۷۱۴ مرکز نیکوکاری و تشکل های مردمی فعال خبر 
داد و افزد: درآمد ایــن مراکز حدود 6۲۸ میلیارد بوده 
است که به جامعه هدف )نیازمندان تحت پوشش خود 

و نیازمندان تحت پوشش امداد( خدمات ارائه کردند.
    

مرگ ۲٩ تن در حوادث کوهستان 
طی یک ماه اخیر

رئیس ســازمان امداد و نجات از مــرگ ۲۹ تن و 
حادثه دیدگی ۵۴۰ تن در حوادث مرتبط با کوهستان 
طی یک ماه اخیر خبرداد. به گزارش ایســنا، مهدی 
ولی پور با بیان اینکه ۹۳ نفر از حادثه دیدگان از سوی 
ناوگان هوایی و زمینی به مراکز درمانی منتقل شدند، 
اظهارکرد:  همچنین ۴6 نفر از این افراد خدمات درمانی 

را در همان محل دریافت کردند. 

از گوشه و کنار 

مدیرعامل انجمن دیده بان آب، خاک و هوا در استان گیالن، از ارسال نامه ای 
خطاب به علی سالجقه،  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با محوریت پارک 

ملی بوجاق خبر داد.
به گزارش عصرایران، محمد محمدیان، از رئیس ســازمان محیط زیســت 
خواســت که به تخلفات اداره کل محیط زیســت گیالن در ارتباط با »تاالب 

بوجاق« رسیدگی کند.
در این نامه که با موضوع »پیگرد قانونی نســبت به تخلفات و ترک فعل های 
مدیران ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن« به نگارش درآمده، آمده 
است: »پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق با مصوبه رسمی شماره ۲۳۲ در سال 
۱۳۸۱ به تصویب شــورای عالی حفاظت محیط زیست رسید؛ متاسفانه پارک 
ملی بوجاق به علت ســوء مدیریت و ترک فعل مدیران ارشد و میانی اداره کل 
حفاظت محیط زیست گیالن دســت به گریبان بوده و هست. برابر ماده »دو« 
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ســال ۱۳۵۴ و با نظر به اینکه 
برابر ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر هر عملی که موجب از بین رفتن 
رستنی ها و تغییر اکوسیســتم در پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت 
شده که اراضی آن متعلق به دولت باشــد بدون اجازه ممنوع است، و با توجه به 
ماده ۱۱ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشــور مصوب اردیبهشت 

سال ۱۳۹6 هر گونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل 
جبران تاالب ها شود، ممنوع است.«

در ادامه نامه می خوانیم: »تاالب بوجاق در غرب پارک ملی بوجاق از روزهای 
آغازین پاییز ۱۳۹۷ درقالب طرح گردشگری )احداث پل چوبی، الیروبی و...( 
توســط مدیران ارشــد و میانی اداره کل بدون رعایت قوانین و ضوابط مناطق 
چهارگانه و قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب ها اقدام به از بین بردن پوشش 

گیاهی، رستنی ها و تغییر اکوسیستم تاالب بوجاق کرده اند.«
مدیرعامل انجمن دیده بان آب، خاک و هوا در استان گیالن، در ادامه این نامه 
اعتراضی می افزاید: »محدوده تخریب شــده کامال در زون امن بوده و عملیات 
مذکور بر خالف طرح جامع پارک ملی بوجاق بوده اســت. برابر ماده »چهار«  
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های کشــور اشخاص حقیقی و حقوقی 
متخلف پس از اقامه دعوا توسط ســازمان حفاظت محیط زیست به پرداخت 
جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می شوند، لذا با توجه به 
اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن به عنوان متولی حفاظت از تاالب ها 
در مناطق چهارگانه اســت، خود اقدام به تخریب و تغییر اکوسیستم در تاالب 

بوجاق کرده اند.«
 وی ادامه می دهد: »پس از بازدید میدانی و بررســی روند تخریب، توســط 

کارشناسان رسمی دادگســتری گیالن موارد تخلف و ترک فعل مدیران ارشد 
و میانی به دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان رشت ارایه شد. لذا از ریاست 
محترم سازمان حفاظت محیط زیســت عزل و معرفی به تخلفات اداری بانیان 
وضع موجود ) مدیرکل وقت، معاون فنی وقت، معاون پایش وقت، رئیس یگان 
وقت، معاون مدیریت و توسعه انســانی وقت، رئیس بازرسی و ارزیابی عملکرد 

فعلی و حراست وقت ( مورد درخواست است.«
محمدیان در پایان این نامه از سالجقه خواسته است جهت جلوگیری از ادامه 
روند سوء مدیریت و تخریب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، مدیران 

فوق الذکر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

در نامه به علی سالجقه مطرح شد؛

اعتراض به تخلفات اداره محیط   زیست گیالن درباره تاالب بوجاق

گزارش


