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درحالی کــه روز گذشــته 
اینترنت کل کشــور به طور 
ناگهانی بــرای دقایقی دچار 
قطعی شد، شرکت ارتباطات زیرساخت طی توضیحی در 3جمله نوشت: »امروز 
از ساعت11:۴3 به مدت 10دقیقه شاهد افت ترافیک بین الملل بودیم که به سرعت 
برطرف شد. شــرکت ارتباطات زیرســاخت به دلیل این اتفاق از مردم عزیز 
عذرخواهی می کند. الزم به ذکر است که تیم های فنی در حال بررسی علت بروز 
این حادثه هستند.« این اتفاق در حالی رخ داد که کاربران زمان های متفاوتی را 
از قطعی روز گذشته روایت می کنند. سایت نت بالکس و رادار ابرآروان هم قطع 
اینترنت در بیشتر مناطق کشور را تأیید کرده اند. با این حال، قطع اینترنت در 
کشور ما، اتفاق غریبی نیست و بارها تکرار شده است. گاهی آتش سوزی، گاهی 
قطع برق، گاهی قطع کابل دریایی و اتفاقات دیگر تاکنون قطعی ها و اختالالت 

متعددی را در شبکه اینترنت رقم زده اند.

گره بر کار اینترنت
روز گذشته در اختاللی جدید، اینترنت 

 کشور سکته کرد و بعد از حدود ۱۰ دقیقه
به حیات بازگشت

پرتاب فضانوردان به مریخ پس از ماموریت ماه، یکی از مهم ترین برنامه های فضایی است که با طراحی موشک های هسته ای سرعت خواهد گرفت 
موشک های هسته ای به مقصد مریخ

ناســا از طرح هایی برای آزمایش 

فضا
موشک های هسته ای که فضانوردان 
را در ســریع ترین زمان ممکن به 
مریخ می فرســتد، رونمایی کرده است. به گزارش 
گاردین، این پــروژه طی همکاری ناســا با آژانس 
پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی دولت آمریکا 
برای نمایش یک موتور موشــک حرارتی هسته ای 

فضایی در سال2۰27 اتفاق افتاد.

کاهش زمان سفر فضانوردان به فضا
هدف از این پروژه توســعه یک سیستم پیشران برای 
سفرهای فضایی است که تفاوت بسیاری با سیستم های 
شیمیایی رایج موشکی دارد. ناســا در بیانیه ای اعالم 
کرد: استفاده از موشک حرارتی هسته ای امکان عبور 
سریع تر را فراهم می کند و در معرض خطر قرارگرفتن  
فضانــوردان را کاهش می  دهد. کاهــش زمان انتقال 
فضانوردان به فضا یک اصل کلیدی برای ماموریت  های 
انسانی به مریخ اســت، چرا که سفرهای طوالنی  تر به 
تجهیزات بیشتر و سیســتم های قوی تری نیاز دارد. 
به گفته ناســا، یک مزیت ویژه این موشک هسته ای، 
افزایش ظرفیت محموله علمی و قــدرت باالتر برای 

ابزارهای دقیق تر و ارتباطات بیشتر است.

از  ماه به مریخ
ناسا که سال گذشته فضاپیمای جدید خود را طی 

ماموریت آرتمیس یک با موفقیت به عنوان سکوی 
پرشی برای بازگشت فضانوردان به ماه آزمایش کرد، 
امیدوار اســت تا در دهه 2۰3۰ به عنوان بخشی از 
برنامه ماه به مریخ، انســان ها را روی ســیاره سرخ 
نیز فرود آورد. ناسا می گوید با اســتفاده از فناوری 
فعلی، ســفر 3۰۰میلیون مایلی بــه مریخ حدود 
7 ماه طول می کشــد. مهندســان هنوز نمی دانند 
با اســتفاده از فناوری هســته  ای این زمان چقدر 
کوتاه تر می شود، اما بیل نلسون، مدیر ناسا می گوید 
که موشک هســته ای این امکان را به فضاپیماها و 
انسان ها می  دهد تا در اعماق فضا با سرعت بی  سابقه 
سفر کنند. نلسون گفت: با کمک این فناوری جدید، 

فضانوردان می توانند سریع تر از همیشه به اعماق فضا 
سفر کنند و از آن خارج شوند. این قابلیت بزرگ برای 
آماده شدن جهت ماموریت های خدمه به مریخ است.
این آژانــس می  گوید که سیســتم های پیشــران 
الکتریکی هسته ای، پیشرانه های بسیار کارآمدتری 
نسبت به موشک های شــیمیایی دارند، اما نیروی 
رانش کمی ارائه می  کنند. نیروی الکتریســیته ای 
که یک رآکتور تولیــد می کنــد در بهترین حالت 
پیشــرانه های گازی مانند زنون یا کریپتون را شارژ 
می کند و یون ها را از طریق یک رانشــگر به بیرون 
می راند که همیــن امر فضاپیما را بــه جلو می برد. 
بــا اســتفاده کارآمــد از رانش کم، سیســتم های 

نیروی محرکــه الکتریکی هســته  ای، فضاپیما را 
برای دوره های طوالنی شتاب می  دهند و می توانند 
ماموریت مریخ را با رانش باال بــه حرکت درآورند. 
استفانی تامپکینز، مدیر آژانس پروژه های تحقیقاتی 
پیشرفته دفاعی دولت آمریکا در بیانیه ای در این باره 
گفت که این توافق گسترش همکاری های موجود 
بین آژانس ها است: این آژانس و آژانس ناسا سابقه 
طوالنی همکاری و پربــار در پیشــبرد فناوری ها 
برای اهداف مــا دارند، از موشــک Saturn V که 
برای نخستین بار فضانوردان را به ماه برد تا خدمات 
رباتیک و ســوختگیری ماهواره  ها. حوزه فضا برای 
تجارت مدرن، اکتشافات علمی و امنیت ملی حیاتی 
است. توانایی دستیابی به پیشرفت  های پیش رو در 

فناوری فضایی برای انتقال مؤثرتر و سریع تر 
مواد به ماه و در نهایت، انســان ها به مریخ 

ضروری اســت. ماموریــت آرتمیس2 
ناسا، که قرار اســت فضانوردان را برای 
نخستین بار در بیش از نیم قرن گذشته 
به مدار ماه بفرستد، برای سال2۰24 
برنامه ریزی شده اســت. ماموریت 
بعدی با نام آرتمیس3، که ممکن 
است ســال بعد از آن انجام شود، 

طبق برنامه قرار اســت فضانوردان 
ازجمله نخســتین زنی که روی  ماه فرود 

می آید را به این سیاره بفرستند.

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

هشدار بیل گیتس درباره 
ویروس های ساخت بشر

بیل گیتس، میلیاردر صنعت فناوری و بنیانگذار شــرکت 
بزرگ مایکروســافت، نســبت به بــروز همه گیری بعدی 
که ساخت دســت بشر خواهد بود هشــدار داد. به گزارش 
دیلی میل، گیتس که در اندیشکده مؤسسه لووی در سیدنی 
استرالیا ســخنرانی می کرد، گفت که احتماال همه گیری 
بعدی بســیار تهاجمی تر از کووید-۱9باشد. او تأکید کرد 
رهبران سیاســی جهان باید اختالفات را کنــار بگذارند و 
برای ویروس بعدی آماده باشند و با یکدیگر همکاری کنند. 
وی خواستار همکاری جهانی بیشتر با استفاده از تجربیات 
همه گیری کووید-۱9به عنوان نمونه ای از چگونگی بهبود 

واکنش کشورها درصورت همکاری با یکدیگر شد.

آمادگی جهانی برای مقابله
او گفــت: هزینه اقتصــادی آمادگی بــرای دوره بعدی را 
با هزینــه ای که بــرای کووید-۱9دادیم، مقایســه کنید، 
 بیش از ۱۰تریلیون دالر ضــرر اقتصادی. در ابتدای بحران
کووید-۱9که جان میلیون ها نفر را در جهان گرفت، ما آگاه 
نبودیم و ندانستیم که باید از ابزار، تمرین و ظرفیت جهانی 
برای آماده باش مانند زمان آتش ســوزی یا زلزله استفاده 
کنیم. گیتس سیاست های استرالیا در کمک به پایین نگه 
داشتن نرخ ابتال پیش از آنکه واکسنی برای مقابله با بیماری 
تولید شود را ستود و گفت: استرالیا در میان کشورهایی که 
به خوبی با بیماری مقابله کردند، قرار داشــت. این کشور 
به همراه 7 کشــور دیگر در مراحل اولیه شناسایی بیماران 
و قرنطینه آنها را به خوبی انجام دادند. این یعنی که شــما 
سطح ابتال را در همان سال اول که واکسنی وجود نداشت 

پایین نگه داشته اید.

تبدیل پاندمی به اندمی
بنیانگــذار مایکروســافت، گفــت کــه بــرای مقابله با 
همه گیری های آینده به نظم بین المللی پایدار براساس اراده 
سیاسی متقابل نیاز است. گیتس تأکید کرد: ما می توانیم 
با استفاده از توانایی کشورها و ایجاد تعادل، کاری کنیم که 
بیماری جهانی نشود و در سطح منطقه ای و کشوری باقی 
بماند. در واقع می توان پاندمی را بــه اندمی تبدیل کرد. ما 
باید هر 5 ســال یک بار تمرین جامعی را در سطح کشور و 
منطقه برای آمادگی همه  گیری انجام دهیم و برای رسیدن 
به این مهم به یک گروه جهانی نیاز است که به همه کشورها 
در این زمینه امتیاز بدهد. گیتس پیش از این قول داده بود 
که نیمــی از دارایی خود را برای اهداف خیــر اهدا کرده و 
تالش می کند تا برابری در صنایع بهداشت، انرژی و آموزش 
ایجاد شــود. او در این ســخنرانی باز هم روی این موضوع 
تأکید کــرد. به گفته گیتس، نظام ســرمایه داری در توجه 
به برخی از نیازهای فقیرترین افراد جوامع شکست خورده 
اســت. صدای این افراد کم درآمد در بازار بسیار کم است. 
یک فرد می تواند به معنی واقعی کلمه جان خود را با هزار 
دالر نجات دهد و چیز زیــادی وجود ندارد که به اندازه این 

رضایت بخش باشد.

گیتس در قالب نوسترآداموس
گیتس پیش از این در سال 2۰2۱نیز پیش بینی کرده بود 
پس از کووید-۱9احتماال دو بیمــاری همه گیر و مرگبار 
دیگر که حتی ممکن اســت از کرونا هم ســخت تر باشد، 
دنیــا را درگیر کند. او تقریبا 8ســال پیش هــم به مردم 
درباره شیوع جهانی ناشــی از یک ویروس تنفسی هشدار 
داده بود. او با اشاره به پیش بینی قبلی خود درباره شیوع 
یک بیماری همه گیر گفت، احتمــاال گرمایش جهانی و 
بیوتروریسم می تواند فجایعی باشــد که در آینده جهان 
با آن روبه رو خواهد شد. گیتس در ســال 2۰2۱با اشاره 
به تعدد ویروس های تنفســی گفته بود: تعدادی ویروس 
تنفســی در جهان وجود دارد و هرازگاهــی نیز بر تعداد 
آنها افزوده می شود. بیماری های تنفسی بسیار ترسناک 
هستند زیرا افراد ممکن است به آن مبتال باشند و ندانند. 
بنابراین به راحتی و بدون هیچ پوششی روی دهان و بینی 
در اماکن عمومی مانند مترو، اتوبوس، هواپیما و رستوران 
حاضر می شــوند. برخی از ویروس ها فقط در شــرایطی 
که عالمت دار باشــند می توانند ســرایت پیدا کنند اما 
ویروس های تنفسی مانند کرونا که مولد کووید-۱9است 
حتی درصورت بی عالمت بودن فرد ناقل، منتقل می شود. 
گیتس دربــاره گرمایش جهانی و پیدایــش یک بیماری 
همه گیر دیگر نیز گفت: یکی از دیگر حوادث ســختی که 
انسان در آینده با آن روبه رو خواهد شد، گرمایش جهانی 
است. هر ساله میزان تلفات این رویداد ناگوار حتی بیشتر 
از تلفاتی است که ما در این بیماری همه  گیر داشته ایم. او 
ادامه داد: چیزی که احســاس می  کنم درباره آن به اندازه 
کافی صحبت نشده است، بیوتروریســم است. کسی که 
می  خواهد به بشــریت صدمه بزند می تواند یک ویروس را 
مهندسی کند و این به معنی آن است که احتمال بروز این 
بیماری بیشتر از شیوع اپیدمی های طبیعی مانند شیوع 

بیماری فعلی است.

کابوسی به نام کرونا 
شیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان 
و فلج شدن کشورها طی 3 سال اخیر 
باعث نگرانی های بین المللی شده است. 
هر چند جهان از بحران ویروس عامل 
کووید-۱9 فاصله گرفته اما هم چنان 
سویه های جدید این ویروس هر چند 
وقت یکبار موج هــای جدیدی 
را در کشــورهای مختلف به 
وجــود مــی آورد.  خبرهای 
مرتبط بــا کرونا در ســال 
2۰22 میــالدی همچنان 
در راس بــود و مهمترین 
توجه نظام های سالمت 
در جهــان بــه موضوع 
واکســن های کرونــا و 
داروهای موثر احتمالی بر 

این بیماری  صورت گرفت.

قطعی پلتفرم ابری مایکروسافت

شرکت مایکروسافت روز گذشته اعالم کرد پس از قطع شدن 
شبکه پلتفرم ابری Azure به همراه خدماتی مانند Teams و 
Outlook که میلیون ها نفر در سراســر جهان از آن استفاده 
می کننــد، تمامی ســرویس  های ابری خــود را بازیابی کرده 
است. به گزارش رویترز، صفحه وضعیت Azure نشان داد که 
خدمات در آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا 
تحت تأثیر این قطعی قرار گرفته است. فقط خدمات در چین 
و پلتفرم مخصوص دولت ها دچار این مشــکل نشده اند. البته 
Azure اعالم کرد تا نخستین ساعت های صبح اکثر مشتریان 
 )WAN( پس از بازیابی کامل شبکه گســترده مایکروسافت
شاهد از سرگیری خدمات بودند. طبق داده های مایکروسافت، 
قطع شدن Azure، که ۱5میلیون مشــتری شرکتی و بیش 
از 5۰۰میلیون کاربر فعال دارد، می تواند چندین ســرویس را 
تحت تأثیر قرار دهد و یک اثر دومینو ایجاد کند؛ چراکه تقریبا 
همه شرکت های بزرگ جهان از این پلتفرم استفاده می کنند. 
پس از همه گیری کووید-۱9که باعث تغییر مدل کاری بیشتر 
کارمندان و دورکاری شد، مشاغل به طور فزاینده ای به سیستم 

عامل های آنالین وابسته شده اند.

تلســکوپ فضایــی جیمــز وب کــه از آن 
به عنوان قدرتمندترین رصدخانه فضایی 
یاد می شــود، بــا بررســی اعماق یــک ابر 
مولکولی متراکم، نمونه هایی غنی از یخ 
بین ســتاره ای بکر را کشــف کرده است. 
ایــن یافته هــا کــه در دمــای ســرد منفــی 
263درجه سلسیوس به دست آمده اند، 
ســردترین یخ هایی هســتند کــه تاکنون 

اندازه گیری شده اند.
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درجه

یک ابرقایق بادبانی که مجهز به 3 موتور 
هیدروژنــی اســت می توانــد بــا ســرعت 
۷۰ گره یا حدود ۱3۰ کیلومتر بر ســاعت 
حرکــت کنــد درحالی کــه یــک خــودرو و 
یک بالگــرد را در خــود جای داده اســت. 
شــرکت ایتالیایــی الزارینی از طــرح خود 
برای یک قایق تفریحی ۷۴ متری رونمایی 
کرده است که از فیبر کربن ساخته شده 
و با انرژی سلول های سوختی هیدروژنی 

کار می کند.

 130
کیلومتر

در حــوزه زیســت فناوری کشــور تاکنون 
حــدود ۷۰۰ شــرکت در حــال تولیــد 
ایــن  هســتند.  تجــاری  محصــوالت 
محصوالت در بازار نیز عرضه می شــود. 
پیش بینی هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 
ارزش بــازار جهانــی زیســت فناوری تــا 
ســال 2۰2۵ میــادی بــه ۷2۷٫۱ میلیارد 
دالر برسد. ایران هم سال ها است که در 
تکاپوی افزایش سهم خود از بازار زیستی 
دنیا است و تاش می کند حداقل سهم 

3 درصدی از این بازار را کسب کند.

 700
شرکت

گردش مالی میلیارد دالری 
سلول های بنیادی در ۲0۲۹ 

منصور کبگانیان، دبیر ســتاد نقشه جامع علمی 
کشور اعالم کرده است که برای حوزه سلول های 
بنیادی در جهــان گردش مالــی ۱53 میلیارد 
دالری در سال 2۰29 پیش بینی شده است. او با 
ارائه گزارشی افزود: رشته سلول های بنیادی یک 
زمینه بسیار رشد کننده در جهان است. در  سطح  
بین المللی ســرمایه گذاری   در این زمینه 7/2 
بیلیون دالر در سال 2۰2۱بوده است. اما گردش 
مالی که بــرای آن در ســال 2۰29 پیش بینی 
می شود، ۱53 بیلیون دالر است که در کشور ما 

خوشبختانه رشد خوبی خواهد داشت.
به گزارش مهر،  کبگانیان گفت: چون سند ملی 
علوم و فناوری های ســلول های بنیادی مصوبه 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی بــوده وضعیت 
پیشرفت آن نیز در ستاد نقشه جامع علمی کشور 
رصد می شود. پیش بینی اعضای ستاد این است 
که پزشکی آینده بیشتر بر محوریت سلول های 
بنیادین اســت و به جای اســتفاده از داروهای 
مختلف، راه حل خیلــی از بیماری ها در خلقت 

سلول توسط خداوند باری تعالی است.
دبیر ستاد نقشــه جامع علمی کشور تأکید کرد: 
کشور ما در محصوالت تأیید شــده سلول های 
بنیادی در ســطح جهــان رتبه ششــم را دارد.  
هم اکنون ما دراین زمینــه ۶ محصول داریم که 
از ســازمان غذا و دارو تاییدیه خــود را دریافت 

کرده اند.

فناوری

عدد خبر

دانش بنیان

دانش

   زمان های متفاوت
زمان های متفاوتی در مورد قطع اینترنت در روز گذشته 
عنوان می شود. شــرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان 
متولــی واردات انحصاری اینترنت و مســئول حفظ و 
پایداری اینترنت در کشور این زمان را ۱۰دقیقه عنوان 

کرده است.
این در حالی است که روابط عمومی شرکت ابرآروان در 

گفت وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که قطعی 
کامل در چه بازه زمانی اتفاق افتاده است، آن را از ۱۱:42 

تا ۱2:۰2 اعالم می کند.
 این شرکت همچنین ســطح افت اینترنت در کشور را 
»بیشتر مناطق« می داند و تأکید می کند که نمی توان 

در مورد کل کشور این اتفاق را تأیید کرد.

این در حالی است 
که مرکز تبادل ترافیک 
داده تهران هم که از چند روز پیش از دســترس خارج 
شــده اســت، نمی تواند اطالعات دقیق در مورد مدت 
زمان و سطح قطعی روز گذشــته اینترنت را در اختیار 

شهروندان قرار دهد.

   علت، نامعلوم
روابط عمومی ابرآروان در پاسخ به این پرسش همشهری 
که قطع اینترنت در روز گذشته به چه دلیل فنی رخ داده، 
آن را مربوط به این شــرکت نمی دانــد و از علت فنی آن 

اظهار بی اطالعی می کند.
ابرآروان با این حال، قطع اینترنت را تأیید می کند و توضیح 
درباره آن را به مسئوالن وزارت ارتباطات واگذار می کند. 

پارسا یوسفی، عضو کمیته برنامه ریزی گروه گردانندگان 
اینترنت ایران هم در گفت وگو با همشهری از علت دقیق 
اتفاق دیروز خبر دقیقی ندارد، اما به شــنیده هایی اشاره 

می کند که البته قابل اطمینان نیست.
یوسفی احتمال حمله سایبری و BGP hijacking را از 

قول برخی منابع عنوان می کند.

BGP hijacking بــه تصــرف غیرقانونــی گروه هایی 
از آدرس هــای IP از طریق تخریب جداول مســیریابی 
اینترنت گفته می شود که با اســتفاده از پروتکل دروازه 
مرزی )BGP( نگهداری می شوند. به این ترتیب آی پی ها 
تحت کنترل اشــخاص دخیل در این کار غیرقانونی قرار 

می گیرند.

   اوج اختالل در اینترنت
شاید 4 ماه گذشته را بتوان کم ســابقه ترین بازه در تاریخ 
اختالالت اینترنتی کشور دانست. طی این مدت، کاربران 
بارها اختالالت را تجربه کردنــد و اوج آن قطع اینترنت 
ســیار کشــور در روزهای پایانی هفته گذشته، به خاطر 
حفظ امنیت برگزاری کنکور بود. قطع اینترنت در زمان 
برگزاری کنکور باعث مشــکالت عدیده برای بسیاری از 
مردم شد. پوزهای ســیم کارت خور ازجمله پوزهایی که 

در اختیار فروشــندگان میادین میوه و تره بار است از کار 
افتاد. همچنین پوزهای نانوایی ها مشکالتی برای نانوایان 
و مــردم ایجاد کرد. ایــن در حالی بود که تاکســی های 
اینترنتی و مســافران آنها در خیابان ها سرگردان شدند 
و شرکت های بیمه این اتفاق را مسبب خسارت و ضرر و 

زیان به خود دانستند.
در این میان، مراکز درمانی و داروخانه ها که به قول مدیر 
یکی از پلتفرم های آنالین سالمت که با جان مردم سر و کار 

دارند، دچار اختالل شدند. همه این اتفاقات باعث شد که 
رئیس قوه قضاییه به موضــوع ورود کند و طی تذکری به 
مسئوالن مربوط آنها را برای کنکورهای بعدی از این کار 
برحذر بدارد. غالمحسین محسنی اژه ای در حاشیه نشستی 
که در این قوه برگزار شد با طرح این سؤال که در دنیا برای 
امنیت آزمون هــا و جلوگیری از تقلب چــه می کنند، از 
برگزار کنندگان کنکور خواست که از روش های نوین برای 

جلوگیری از تقلب استفاده کنند.

   سابقه قطعی های اینترنت در1401
دهم و یازدهم مرداد۱4۰۱ کاربران اختالل گســترده ای 
را تجربه کردند. در آن زمان عنوان شد که آتش سوزی در 
منهول مرکز انقالب اسالمی شرکت ارتباطات زیرساخت 
باعث این قطعی شده اســت. در آن زمان کاربران بعضی 

اپراتورها تا ۱۱ساعت قطعی را هم گزارش دادند.
اما این تنها اختالل پیش از ناآرامی های اخیر نبود. تقریبا 

یک هفته پیش از آتش سوزی منهول زیرساخت، کاربران 
این بار به خاطر آنچه شرکت ارتباطات زیرساخت با عنوان 
»فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال نیرو« از آن نام برد 
اختالل دیگری را تجربه کردند. اطالعیه شرکت زیرساخت 
در آن زمان علت قطعی اینترنت را قطع برق عنوان و اظهار 
کرد: »تدابیر ویژه، فوری و الزم برای رفع مشکل از سوی 

مهندسان و کارشناسان فنی این شرکت انجام و مشکالت 
حادث شده، رفع گردید. اختالل اینترنت ثابت در برخی از 
مناطق تهران بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال 
نیرو بوده است که با استفاده از مســیرهای جایگزین در 
خطوط انتقال نیرو این مشکل رفع شد و ارائه سرویس در 

سطح شبکه به حالت عادی برگشت.«

   صدای خسته وزیر در زمان قطع اینترنت
روز گذشته و در زمانی که خبرنگاران در حیاط 
هیأت دولت انتظار اعضا را می کشیدند تا پس از 
یک هفته پرسش های خود را مطرح کنند، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات امکان گفت وگو با 

آنها را نداشت.
ماجرا از این قــرار بود. خبرنگار همشــهری از 

عیسی زارع پور پرسید، »با توجه به اتفاقات چند 
روز گذشته مبنی بر تقاضای اشخاص حقیقی و 
حقوقی برای اینترنت بدون فیلتر و احتمال زیاد 
موافقت با این درخواست ها، آیا هنوز معتقدید 
که چیزی به اســم اینترنت طبقاتی در کشور 

وجود ندارد؟«

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم در پاسخ 
به خبرنگار همشهری می گوید: »صدایم گرفته 

و امروز نمی توانم مصاحبه کنم.«
نکته جالب ماجرا این بود که اینترنت درست 
در زمان  همین گفت وگوی کوتاه قطع شــده 

بود.
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