
 جزئیات روش درمان »چند 
دارویی« بیماران مبتال به صرع

یک فوق تخصص صرع و نوار مغز، بر اهمیت تشخیص 
بیماری صرع بــرای درمان موفقیــت آمیز این قبیل 
بیماران تاکیــد کرد.دکتر پرویز بهرامی در حاشــیه  
پانزدهمیــن کنگره بیــن المللی صرع که درســالن 
همایش های کتابخانه ملی در حال برگزاری اســت، 
گفت: یکی از مباحث مهم در ارتباط با بیماران مبتال 
به صرع، درمان چند دارویی یا ترکیبی اســت.وی با 
عنوان ایــن مطلب که ۵۰ میلیون نفــر در دنیا مبتال 
به صرع هستند، افزود: با توجه به شیوع این بیماری، 
می طلبد که از نظر تشــخیص و درمان بیماران مبتال 
به صرع، در بررسی ها دقت و توجه الزم صورت گیرد 
تا روند درمان به درستی انجام شود.بهرامی ادامه داد: 
بررسی ها نشــان داده اســت در ۶۰ درصد موارد که 
تشــخیص صرع درست انجام شــود، با دارو می توان 
بیماری را کنترل کرد.این فــوق تخصص صرع و نوار 
مغز، افزود: الزم است این دســته از بیماران بین ۲ تا 
۵ ســال دارو مصرف کنند و بعد از آن، داروی آنها را 
می توان قطع کرد.بهرامی بــه درمان ترکیبی یا چند 
دارویی بیماران صرع اشــاره کرد و گفت: اگر بیماری 
این افراد با یک دارو کنترل نشــد، الزم است داروی 
دوم برای آنها تجویز شود و اگر باز هم به درمان جواب 
ندادند، می بایست به روش درمان دارویی ترکیبی یا 
چند دارویی روی بیاوریم.ایــن فوق تخصص صرع و 
نوار مغز، تاکید کرد: باید دقت داشته باشیم داروهایی 
که در این شــیوه اســتفاده می کنیم، اثر متفاوت با 
یکدیگر داشــته باشــند و عوارض جانبــی و تداخل 
دارویی نیز نداشته باشد. ضمن اینکه، این داروها می 
بایست کمترین مقدار مصرف با بیشترین اثر را داشته 
باشند.وی افزود: البته نکته ای که در این روش درمان 
می بایســت مورد توجه قرار گیرد، این است که بیمار 
نیز باید درمان دارویی ترکیبی را تحمل کند.بهرامی 
در پاسخ به این سئوال که اگر در این روش نیز بیماری 
کنتــرل و درمان نشــد، چه راهکاری بایــد در پیش 
گرفت، گفت: اگر همه این راه هــا را رفتیم و بیماری 
کنترل نشــد، بیمار از نظر نوع تشــنج، مقاوم به دارو 
تشخیص داده شــده و امکان جراحی برای این دسته 
از بیماران مورد بررســی قرار مــی گیرد.پانزدهمین 
کنگره بین المللی صرع تــا ۵ بهمن در کتابخانه ملی 

در حال برگزاری است

 آثار تحریم ها بر تامین داروهای صرع
مدیرعامل انجمن صرع ایران نیز به تشــریح وضعیت 
دارویــی بیماران مبتــال به صرع در شــرایط کنونی 
کشــور پرداخت و گفت: تحریم ها بر تامین داروهای 
مبتالیان به صرع، اثر گذاشــته اســت.دکتر داریوش 
نســبی طهرانی در حاشــیه پانزدهمین کنگره بین 
المللی صرع که در محل سالن همایش های کتابخانه 
ملی در حال برگزاری اســت، افزود: اختالل به صرع 
خیلی باالســت و این بیماری، یکی از معدود بیماری 
هایی اســت که وابســتگی آن به دارو، بعضا به دقیقه 
هم می رسد. یعنی اینکه، اگر بیمار مصروع، در همان 
دقیقه به دارو دسترســی نداشــته باشد، دچار تشنج 
خواهد شــد.وی ادامه داد: از همیــن رو، خیلی مهم 
اســت که داروهای بیماران مبتال به صرع، همواره در 
دسترس آنها باشد. زیرا، نمی توان به یکباره وابستگی 
دارویی این بیماران را قطع کرد و داروی مشابه برای 
آنها تجویز نمود. این موضــوع می تواند برای بیماران 
مبتال به صرع، خطرناک باشد.نســبی طهرانی، تاکید 
کرد: مــواردی بوده که حتــی داروی برنــد ژنریک 
بیماران مبتال بــه صرع که در چند شــرکت دارویی 
تولید می شــود، با تغییر مصــرف از محصول دارویی 
یک شرکت به شــرکت دیگر، بیمار دچار تشنج شده 
است. این مسئله نشان می دهد، که وابستگی دارویی 
این بیماران باالست و نمی توان به یکباره داروی آنها 
را تغییــر داد و یا داروی مشــابه جایگزین کرد.وی با 
عنوان این مطلــب که بیماری دو ســوم مبتالیان به 
صرع با داروهــای معمولی کنترل می شــود، افزود: 
یک ســوم بیماران مبتال به صرع، نیازمند دسترسی 
به داروهای جدیــد و خارجی هســتند. البته ممکن 
اســت که کیفیت داروهای همان دو سوم بیماران نیز 
که در داخل تولید می شــود، کیفیت الزم را نداشته 
باشد و بیمار به داروی مشــابه خارجی وابستگی پیدا 
کند.مدیرعامل انجمن صرع ایران، با بیان این مطلب 
که قیمت داروهای صرع قطعا باال رفته اســت، ادامه 
داد: این وضعیت به ویژه شــامل داروهای خارجی و 
داروهایی می شود که مواد اولیه آنها وارداتی است.به 
گفته نسبی طهرانی، هزینه دارویی بیماران مبتال به 
صرع، در ماه از ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان 
متفاوت اســت و مشــکل اکثر بیماران، تامین هزینه 

های دارویی است. 

دومین نمایشگاه کار ایران 
برگزارمی شود

دومین نمایشــگاه کار ایران با هدف مالقات بی واسطه 
کارفرمایان با کارجویان، طی روزهای چهارم تا ششــم 
بهمن ماه در محل دائمی نمایشــگاه های شــهرداری 
تهران )بوستان گفت وگو( برگزار می شود.این نمایشگاه 
به عنوان رویدادی نوآورانه و مبتکرانه در حوزه مدیریت 
منابع انسانی در سطح کشور برگزار خواهد شد و در روند 
روبه رشد خود، دستاوردهای متعددی را در حوزه اشتغال 
و برقراری ارتباط میان کارفرمایان و کارجویان داشــته 
است. دکتر شریف خانی دبیر نمایشگاه کار و عضو هیأت 
علمی دانشگاه، پیرامون برگزاری این رویداد با اشاره به 9 
سال برگزاری این نمایشگاه در دانشگاه صنعتی شریف 
گفت: هدف این بود که فارغ التحصیالن دانشــگاه برای 
یافتن شغل مناســب و مرتبط با رشته تحصیلی شان، 
به ســادگی فرصت انتخاب داشته باشــند و بتوانند با 
کارفرمایان مختلف تعامــل کنند و صاحبان صنایع هم 
به طور مستقیم با نیروی انسانی تربیت شده در دانشگاه 
مصاحبه کنند و انتخاب بهینه انجام دهند. چراکه تا پیش 
از آن واحد منابع انسانی آن ها مجبور بود برای هر فرصت 
شــغلی، مدت ها میان عده کثیری جست وجو کند. این 
رویداد دو، سه روزه فرصت مغتنمی است برای صاحبان 
کســب وکارها، تا خیل عظیمی از کارجویان را ببینند، 
رزومه هایشان را بررســی و بهترین هایشان را گزینش 
کنند.وی با اشاره به این که در هر دوره از نمایشگاه، اقبال 
صنایع و نیز فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف برای 
شرکت در آن رشد چشمگیری داشته، گفت: بر همین 
اساس، از سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که ابعاد این 
رویداد دیگر از قواره فیزیکی دانشــگاه فراتر رفته و الزم 
اســت آن را در مکان وســیع تری برگزار کنیم. پارسال 
در اولین نمایشــگاه بزرگ کار ایران، نزدیک به یکصد 
شرکت حضور داشــتند و بیش از پانصد نفر را به صورت 
قطعی جذب کردند. ضمن این که تعداد بیشتری هم بعد 
از نمایشگاه به کار گرفته شــدند. این نشان می دهد که 
چه ظرفیت باالیی در حوزه نیروی انســانی متخصص و 
آماده کار و همچنین تقاضا از ســوی کارفرمایان وجود 
دارد؛ اما حلقه گمشــده، اتصال بین این دو بوده است. 
همین ما را دلگرم کرد که بــه حرکت مان ادامه دهیم و 
امسال نمایشــگاه را در ابعاد بزرگ تری برگزار کنیم. در 
دوره قبل بیش از ده هزار بازدیدکننده داشتیم و تخمین 
می زنیم که این تعداد، امســال به افزون بر بیست هزار 
نفر برسد.شــریف خانی ادامه داد: در این رویداد، پانزده 
مجموعه در دو گروه شغلی بیش از پانصد ظرفیت کاری 
عرضه کردند که آمار ما نشان می دهد از زمان برگزاری 
تاکنون بیش از دویست نفر به صورت تمام وقت و بیش 
از چهارصد نفر به طور پاره وقت مشــغول به کار شده اند. 
این آمارهــا همان قدر که برای ما دلگرم کننده اســت، 
می تواند برای سیاســت گذاران حوزه اشتغال هم مفید 
باشد. خوشبختانه ما روابط خوبی هم با وزارت کار داریم. 
دبیر نمایشگاه سپس به بیان برخی آمارها از کارجویان 
بازدیدکننده از ایــن رویداد پرداخــت و گفت بیش از 
۶۵ درصد از بازدیدکنندگان، بین بیســت تا سی سال 
داشــتند و حدود نود درصد دارای مدرک کارشناسی و 
کارشناسی ارشد بودند. همچنین حدود سه درصد آنها 
مدرک دکتری داشــتند.دبیر نمایشگاه سپس به عنوان 
یکی از مزیت های نمایشــگاه، به این نکته اشاره کرد که 
بازدیدکنندگان می توانند در آنجا با محیط و فضای کاری 
واقعی شرکت ها و سازمان ها آشنا شوند. این امکانی است 
که تنها با استفاده از وب سایت های کاریابی و سامانه های 
آنالین ارسال رزومه به دســت نمی آید. مثاًل اکثر افراد 
روزانه از خدمات اپلیکیشــن هایی مثل اسنپ و روبیکا 
استفاده می کنند؛ اما نمی دانند چه نوع اشخاصی در این 
مجموعه ها مشغول به کار هستند، زمان آمد و رفت شان 
و دیســیپلین سازمانی شــان چیســت. برخی از این 
شرکت ها مدلی از محیط کاری شان را عیناً در نمایشگاه 
برپا می کنند، که از جذابیت های این رویداد اســت. ما 
همیشــه از حمایت صنایع مختلف برخوردار بوده ایم و 
امیدواریم این همکاری ادامه یابد. همچنین مشــارکت 
خود را با مجموعه هایی که به علت کمبود فضای فیزیکی 
امکان حضور نمی یابند، پــی  می گیریم. موقعیت های 
شغلی شان را از طریق سامانه آنالین به اطالع کارجویان، 
بویژه شهرســتانی ها می رســانیم و آن هــا می توانند 
رزومه هایشــان را به صورت الکترونیک ارســال کنند. 
شریف خانی همچنین از برگزاری کارگاه های آموزشی 
متعدد در ایام برگزاری نمایشــگاه خبــر داد و گفت در 
این کارگاه ها مدیران منابع انسانی درباره تجربیات خود 
در زمینه جذب و استخدام و نیز توصیه های حرفه ای به 
کارجویان سخنرانی می کنند.دومین نمایشگاه کار ایران، 
چهارم تا ششم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های 

شهرداری تهران )بوستان گفت وگو( برگزار خواهد شد.

همراه اول و آب و فاضالب آبادان جهت برطرف 
کردن مشــکل تأمین آب شــرب تفاهــم نامه 

همکاری امضا کردند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
ســیار ایران، روز چهارشــنبه 3 بهمن ماه طی 
مراسمی در شهرســتان آبادان  »همراه اول« و  
»اداره آب و فاضالب شهرســتان آبادان« جهت 
تأمین آب شرب مردم این شهرستان تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.

بر اســاس این تفاهم نامه که به امضاء شــاهین 
آرپناهی مدیــرکل ارتباطــات اپراتــور اول و 
علیرضــا خلیلی نیا رئیــس اداره آب و فاضالب 
شهرستان آبادان رســید، قرار است در راستای 
مســوولیت اجتماعی با کمــک بالعوض همراه 
اول یکدســتگاه آب شــیرین کن بــا ظرفیت 
3۵۰ مترمکعب در روز تهیــه و جهت کمک به 
تأمین آب شرب به مردم شهرستان آبادان اهدا 

شود.  

 محل های برگــزاری، کارگردانــان و مجریان 
مراســم افتتاحیه و اختتامیه ســی و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســی و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر، مراســم افتتاحیه سی و 
هفتمین جشــنواره فیلم فجر سه شــنبه شب 
نهم بهمن مــاه در پردیس تئاتر تهــران برگزار 
خواهد شد. کیارش اسدی زاده کارگردان مراسم 
افتتاحیه و منصور ضابطیان مجری مراسم است.

 همچنین مراســم اختتامیه جشنواره بیست و 
دوم بهمــن ماه در برج میالد برگزار می شــود و 
احد صادقی کارگردان این مراسم است. اجرای 
مراســم اختتامیــه را محمدرضا شــهیدی فر 

برعهده دارد.
 سی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر به دبیری 
ابراهیم داروغه زاده همزمان با سالگرد چهلمین 
سال انقالب اسالمی 1۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار 

می شود.

سالمت

خبر

جزئیات مراسم افتتاحیه و اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اعالم شدهدیه همراه اول به مردم آبادان 
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پست الکترونیکی:

info@eghtesademeli.com
www.eghtesademeli.com

روزانهم

رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران مطرح کرد:

بررسی راه های گسترش همکاری شرکت های خدمات فنی- مهندسی و تولیدی حوزه آی سی تی با عراق

ایجاد همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور 
ایران و عراق جهت مشارکت در حوزه خدمات فنی 
مهندســی و تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
و اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندســی 
، مشــاوران و پیمانکاران صنعــت مخابرات ایران 
به عنــوان نماینده بخش خصوصــی ایران جهت 

پیگیری این موضوع معرفی شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ؛ رییــس اتحادیــه 
صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران 
و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران به همراه کلیه 
اعضا هییت مدیره اتحادیه در اولین روز و بالفاصله 
پس از ورود وزیر ارتباطــات عراق ، با وزیر و هییت 
همراه مالقــات و در خصوص راه های گســترش 
همکاری شــرکت های خدمات فنی مهندسی و 

تولیدی بخش خصوصی حوزه   ارتباطات و فناوری 
اطالعات دو کشــور تبادل نظر کردند. دکتر داود 
ادیب ، در خصوص پتانسیل و فناوری های شرکت 
های عضو اتحادیه توضیحات الزم را ارایه و خواهان 
تشــکیل کارگروهی بین فعاالن اقتصادی تشکل 
های خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
دو کشور و تالش دو جانبه برای گسترش همکاری 

های فی مابین شد . 
وی گفت: در حــوزه طراحی و تولیــد ، خدمات 
فنی مهندســی ، مدیریت پروژه ، ارایه ســرویس 
های اپراتوری و اینترنتی ، ســرویس های ارزش 
افزوده و فناوری های نوین اعم از تولید تجهیزات 
زیرساختی و اکتیو وپسیو، نرم افزار و اپلیکیشن و 
همچنین فنــاوری IOT در منطقه در رتبه باالیی 

قرار داریم و تعــداد قابل توجهــی از محصوالت 
  CE   تولیدی این حوزه موفق به دریافت استاندارد
شــده  که این محصوالت حتی پتانسیل صادرات 
به کشورهای صاحب تکنولوژی را نیز دارا هستند 
. رییس اتحادیــه صادرکننــدگان خدمات فنی 
مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات 
ایران، همچنین به توانمندی شرکت های خدمات 
فنی و مهندسی و نیز تولیدی کشورمان اشاره کرد 
و گفت: برگزاری نشســت های مشترک در قالب 
کمیســیون و کارگروه های تخصصــی می تواند 
عامل موثری بــرای برنامه ریــزی و ایجاد زمینه 

مناسب جهت همکاری باشد .
 دکتر ادیب در بخشــی از ســخنان خــود عالقه 
مندی شــرکت های فناور ایرانــی را چه  در حوزه 

تولید و چــه در حوزه خدمات فنی مهندســی در 
راستای مشــارکت و همکاری با شرکت های فنی 
مهندسی و تولیدی کشــور عراق در قالب تولید یا 
خدمات مشترک ، از طریق تســهیم درآمد و یا از 
طریق انتقال تکنولوژی به استحضار وزیر ارتباطات 

عراق رساند.
وی در پایان اظهار کــرد:  امیدواریم با همکاری و 
حمایت وزارت ارتباطات و فــن اوری اطالعات دو 
کشــور، اتحادیه بتوانــد با همکاری و مشــارکت 
ســندیکای صنعت مخابرات ایــران و همچنین 
اتحادیه ها و تشــکل های متناظر خود در کشــور 
عراق ، نقش به ســزایی را در پروژه های ارتباطات 
و فناوری اطالعات نه تنها کشور عراق بلکه منطقه 
داشــته و در ارتقــای کیفی و کّمی شــبکه های 
زیرســاخت و ســوییچ های مخابراتی و ارتباطی 
مناطق مورد نظر کشوردوســت و همســایه عراق 

داشته باشند .
همچنین  در جلسه مذکور مهندس رستگار دبیر 
و عضو هییت مدیره ســندیکای صنعت مخابرات 
ایران نیز به توانمندی شــرکت های تولیدی عضو 
ســندیکای صنعت مخابرات ایران اشاره  و خاطر 
نشــان کرد که نمایشــگاهی با حضور ۲۰ شرکت 
منتخــب توانمنــد داخلــی جهت بازدیــد وزیر 
ارتباطات عراق در نظر گرفته شــده که اطمینان 
داریم دســتاوردهای قابل توجهــی از این بازدید 

حاصل خواهد شد.
گفتنی است؛ در این نشست که به میزبانی اتحادیه 
صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و 
پیمانکاران صنعت مخابرات ایران برگزار شد، دکتر 
آهویی مشــاور وزیر و مدیر کل امــور بین الملل و 
همچنیــن دکتر احمدیــان مدیر کل نــوآوری و 
حمایت از سرمایه گذاری از سوی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات ایران حضور داشــتند و نسبت 
به حمایت از همکاری های دوجانبه بین بخشهای 
خصوصی دو کشور دوست و همسایه تاکید کردند. 
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روز گذشــته در فضای مجازی برای چند ساعت 
هشــتگی ترند شــد که چالش های زیادی را در 
پی داشت. هشتگی که در ســکوت کامل انتشار 
دهندگان، به نادرســتی از قطع اینترنت در ایران 
خبر می داد و با ورود وزیــر ارتباطات جریان آن 

تغییر کرد.
روز سه شنبه - خبری به این مضمون منتشر شد 
که تمام ســرویس های مبتنی بر کارت در تاریخ 
1397.11.۰7 از ســاعت 1۰ تــا 1۲ به مدت دو 
ســاعت قطع خواهد بود و پس از پایان رزمایش 
تمامی ســرویس ها بــه حالت عادی خــود باز 

خواهند گشت. 
نامه یکــی از شــرکت های ارائه دهنــده درگاه 
پرداخت اینترنتی حاکی از آن اســت که به زودی 
»رزمایش قطــع اینترنت« به صــورت مکرر در 
کشور برگزار خواهد شــد تا میزبانی های داخلی 

و میزان اتکا به اینترنت کاهش یابد. 
در همیــن پیونــد، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات توضیحاتی داد و اظهار داشــت: طرح 
این مســئله موجب نگرانی مردم شد و من تالش 
خودم را کردم تا در این خصوص اطالع رســانی 
کنم. همــواره در رابطــه با این مســائل، چالش 
هایی وجود دارد. اما نکته مهم این اســت که ما با 
صراحت و صداقت با مردم صحبت کنیم و بگوییم 

که مسئله چیست.
وی افزود: طبیعتا عده ای که موافق ما نیســتند 
و مخالف جمهوری اســالمی ایران هســتند در 

ایــن فرآیند تحلیل های خاص و برداشــت های 
مخصوص خود را دارند، بدون این که اصل ماجرا 
را بدانند. امــا در نگرانی که بابــت قطع اینترنت 
برای مردم حاصل شــد، تقصیر برعهده کســانی 

است که این گونه اطالع رسانی کردند.
آذری جهرمی در ادامه گفــت: من دیروز میزبان 
وزیر ارتباطات عراق بودم و کمی دیر متوجه این 
ماجرا شدم، اما از همان موقع سعی کردم با مردم 
در این باره صحبت کنــم. مجموعه ای که چنین 
اطالع رســانی را انجام دادند تا االن سکوت کرده 
اند و این سکوت واقعا نامناسب است. آنها باید در 
همان ابتدا توضیح می دادند که اصل مسئله قطع 
اینترنت چیست و تحت چه عنوانی و با چه هدفی 
قرار است انجام شــود. عدم ورود به موقع به این 
ماجرا مقداری ابهام زا و موجب شد سواالتی برای 
مردم به وجود بیاید و قطع اینترنت یک شــرکت 
را به کل کشور نســبت دهند. از نظر من استفاده 
از کلمه »رزمایش« کج سلیقگی و ناشی گری در 

رسانه بود.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات درخصوص 
جزییــات ایــن ماجرا گفــت: در طبقــه بندی 

زیرســاخت های کشور، زیرســاخت نظام بانکی 
به عنوان زیرســاخت حیاتی به حســاب می آید 
و طبیعتا وابستگی زیرســاخت حیاتی به زندگی 
مردم زیاد است. دیشــب در توئیتر سوال اول از 
مردم نیز همین بــود که اگر یک روز صبح ببینید 
سیستم بانکی تان در دسترس نیست، چه کسی 

را مقصر می دانید؟
»جواب مردم به این سوال دولت و بانک مرکزی 
بود. همین نشــان می دهد که این حوزه بســیار 
حائز اهمیتی اســت و با زندگی روزمره مردم کار 
دارد. ما با شــرایطی مواجه هســتیم که هر روز 
تحریم هــا و تهدیدهای جدید از ســوی ایاالت 
متحده به ســمت ما شــکل می گیــرد. یک روز 
کســب و کارهای ما دچار مشکل می شوند، یک 
روز یکســری ســرویس های خدماتی را مسدود 
می کنند و این ها تجربیاتی اســت که ما با آن ها 

مواجه هستیم.«
وی افزود : به همین واسطه مدتی قبل مرکز ملی 
فضای مجازی به بانک مرکزی اعالم کرد که باید 
در خصوص مقاوم ســازی این زیرساخت حیاتی 
در برابــر تحریم ها اقداماتی صــورت بگیرد و در 

همین راستا دستوراتی به آن ها ابالغ شد تا تاب 
آوری شان در برابر تهدیدات را باال ببرند.

»پــس از آن بانک ها اعالم کردنــد که این کار را 
انجام داده ایم. مســئله تاب آوری باید توســط 
ســازمان پدافند غیرعامل و وزارت اطالعات که 
مســئولیت امنیت زیرســاخت هــای حیاتی را 
برعهده دارند، مورد بررسی و راستی آزمایی قرار 
می گرفت تا مشــخص شــود آیا این ادعا درست 

است یا خیر.«
»برای این راستی آزمایی، شــیوه های مختلفی 
وجود دارد که دوستان به این جمع بندی رسیدند 
تا از طریق قطع دو ساعت اینترنت شرکت سداد 
در ساعت پیک مصرف، میزان تاب آوری را مورد 
ســنجش قرار بدهند. نتیجه این راستی آزمایی 
مشــخص می کرد که اگر دو ساعت اینترنت این 
شرکت قطع باشد، تا چه میزان می تواند خدمات 
داخل کشــور ارائه دهد. البته شیوه های بهتری 
نیز وجود داشت اما به تشخیص خود، این روش را 

انتخاب کردند تا هفتم بهمن آن را انجام دهند.«
جهرمی با بیان این که این ماجرا به کل لغو شده 
اســت، ادامه داد: این تصمیم به اطالع شــرکت 

ســداد رســید و آن ها این تــاب آوری را تحت 
عنوان رزمایش قطع اینترنــت، از طریق فضای 
مجازی به اطالع مردم رساندند. آن ها در پایان 
این اطالع رسانی شرکت های طرف قراردادشان 
را موظــف کردند که سرورهایشــان را به داخل 
کشور منتقل کنند. این در حالی است که سداد، 
یک شرکت خصوصی است و جزئی از حاکمیت 
که مرجع تصمیم گیری اســت به حســاب نمی 
آید. ســداد نمی توانــد به شــرکت های طرف 
قرارداد خود بگوید شــما باید ایــن کار را بکنید 
و این امــر در حیطه اختیــارات و صالحیت آن 

نیست.
وی افــزود : هر دو بخش کار ســداد یعنی اطالع 
رســانی و ابالغیه و تحکمی که به شرکت ها کرد، 
ایراد داشت. این دو اشــتباه در فضای رسانه ای، 
به رزمایش قطع اینترنت تبدیل شده است و این 
تصور عمومی برای مردم بــه وجود آمده که کل 
اینترنت کشور قرار اســت در روز هفتم بهمن به 
مدت دو ساعت قطع شــود. در صورتی که اصال 
چنین چیزی نیســت و این تنهــا مربوط به یک 
شــرکت بود که آن هم لغو شــد. جهرمی گفت: 
تاکید می کنم اســتفاده از شــیوه قطع اینترنت 
برای ســنجش تاب آوری زیرساخت ها لغو شده، 
اما کل این مســئله در حال بررسی و میزان تاب 
آوری زیرســاخت های حیاتی با شیوه های دیگر 
در آینده مورد راســتی آزمایی قــرار می گیرد تا 

برای هر تهدیدی آماده باشیم.ایرنا

واکنش وزیر ارتباطات به رویداد قطع اینترنت

رزمایش ناشیانه 


