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سرعت اینترنت موبایل
 در ایران 

۷ پله سقوط کرد!

 بین الملل 3

 دیروز وب سایت اسپیدتست که مرجع وزارت 
ارتباطات برای اندازه گیری سرعت اینترنت است 
برای  آن  اطالعات  از  ارتباطات  وزیر  همواره  و 
اثبات رشد سرعت اینترنت استفاده می کند، نشان 
در  ایران  در  موبایل  اینترنت  که سرعت  می دهد 
یک ماه اخیر سقوط ۷ پله ای را تجربه کرده است.

 به گزارش اسپیدتست، جدیدترین گزارش این 
 ۲۰۲۲ ماه  آخرین  در  می دهد  نشان  سایت  وب 
موبایل  اینترنت  سرعت  میانه  )دسامبر(  میالدی 
 ۷۵.۱۸ آن  ثابت  اینترنت  میانه  و   ۳۶.۷۴ جهان 

مگابیت بر ثانیه است.
)نوامبر(  آن  از  قبل  ماه  که  است  حالی  در  این   
و   ۳۳.۹۷ جهان  موبایل  اینترنت  سرعت  میانه 
اینترنت ثابت جهان ۷۴.۵۴ مگابیت بر ثانیه بوده 
است. به عبارت دیگر در دسامبر ۲۰۲۲ میالدی 
میانه سرعت اینترنتی موبایل و ثابت جهان رشد 
کرده است. طبق رده بندی این وب سایت میانگین 
 ۲۰۲۲ دسامبر  در  ایران  موبایل  اینترنت  سرعتی 
ثابت  اینترنت  سرعت  میانه  و   ۳۹.۳۲ میالدی 

۱۱.۶۶ مگابیت بر ثانیه بوده است.
 ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت 
پله سقوط در رده ۵۵ قرار  با ۷  اینترنت موبایل 
دارد. با این این کاهش کیفیت اینترنت در چهار 
ماه گذشته موجب اعتراض بسیاری از کاربران و 
کسب  و کارها در کشور شده  است. مسئوالن به 
ویژه وزارت ارتباطات در این چند ماه وعده های 
فراوانی را برای بهبود کیفیت و سرعت اینترنت 
داده اند. اما همچنان وضعیت اینترنت در حال بدتر 

شدن است.
از  که  است  ماه  چهار  از  بیش  دیگر  سوی  از   
پلتفرم  خارجی یعنی  اعمال محدودیت برای دو 
مدت،  این  در  می گذرد؛  واتساپ  و  اینستاگرام 
ضررهای  و  مشکالت  به  بارها  فعاالن  بسیاری 
برای  اینترنت  به  دسترسی  محدودیت  از  ناشی 
و حتی  کرده اند  اشاره  مجازی  کارهای  کسب  و 
اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت هم اعالم کردند 
در این مدت خسارت های کالن دیده اند و حتی 
طبق برخی برآوردها خطر ورشکستگی تعدادی 
از آن ها مانند رایتل را تهدید می کند. حاال به نظر 
موبایل  اینترنت  پله ای   ۷ سقوط  با  که  می رسد 
موبایل  اپراتورهای  ادعای ورشکستی  در کشور، 

می تواند به حقیقت بپیوندد.
 مدیر عامل این شرکت به رئیس سابق سازمان 
مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرده است که 
به دلیل محدودیت های ایجاد شده در شبکه های 
شدید  افت  اثر  در  شرکت  این  کشور،  اینترنت 
ترافیک دیتا که حدود ۳۰ درصد می شود، متحمل 
ضرر و زیان ۲۵ درصد درآمدی در حد ۱۰ میلیارد 

تومان در ماه شده است.
 در نامه دیگری که منتسب به شرکت شاتل است 
گفته شده حوادث اخیر در کشور و به دنبال آن 
ایجاد محدودیت های گسترده در دسترسی کاربران 
به شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و بسیاری از 
بسیار  تأثیر  اینترنتی  آدرس های  و  وب سایت ها 
جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد شرکت رایتل 
داشته است. میزان پهنای باند اینترنت این شرکت 
بیش از ۶۰ درصد و درآمدها بیش از ۴۰ درصد 
کاهش یافته است. البته به جز هزینه های مستقیم 
پهنای باند هزینه های دیگر این شرکت که حدود 
همچنان  می شود،  شامل  را  هزینه ها  درصد   ۸۰
ثابت مانده یا با تورم کشور رو به افزایش است.
از سوی دیگر همزمان با سقوط بی سابقه سرعت 
اینترنت موبایل طی یک ماه اخیر، سرعت اینترنت 
ثابت تنها یک پله صعودی بوده است. طبق رده 
بندی این وب سایت جایگاه کشور در رده بندی 
کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت یک 
با وجود  پله رشد و رده ۱۴۴ اعالم شده است. 
صعود یک پله ای اینترنت ثابت باز هم از آنجایی 
که برنامه عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات از ابتدای 
کار خود، توسعه اینترنت ثابت کشور بوده  است، 
این صعود یک پله ای نمی تواند جزو دستاورد ها 
قرار بگیرد. چرا که با وجود این نیز گزارش ها در 
روزهای گذشته نشان می دهد که حوزه ثابت هم 

دچار اختالالت جدی بوده است. 
 همچنین، چند ماه پیش بود که وزیر ارتباطات در 
پاسخ به این پرسش تجارت نیوز که »چرا کاربران 
نمی کنند؟«  حس  را  ایران  اینترنت  رتبه  صعود 
اسپیدتست،  سایت  اعالم  آخرین  طبق  گفت:» 
سرعت اینترنت سیار و ثابت ایران نسبت به ماه 
البته این سرعت، سرعتی  قبل ارتقا داشته است. 
نیست که مردم تجربه می کنند. اما چون بر اساس 
همین معیار اینترنت جهانی را مقایسه می کند، از 
جهت ارتقای رتبه کشور قابل استناد است و گرنه 
سرعتی که مردم تجربه می کنند خیلی کمتر از این 
هر  اینترنت  سرعت  که  درحالیست  این  است.« 
روز در ایران به نظر کندتر می شود و به رغم همه 
نظر  به  موضوع،  این  از  و شکایت ها  اعتراض ها 
می رسد که مسئوالن تا کنون برای رفع مشکالت 

آن تالشی نکرده اند.
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گم شدن رویای 
کودکانه در غربت

خودمان را
 به خواب نزنیم؛
 ما جا ماندیم!

از حقوق بگیران مالیات 
می گیرند خرج ثروتمندان 

می کنند

مخالفان  فشار  ایران،  در  اعتراضات  آغاز  از  پس 
جمهوری اسالمی در هفته های اخیر آنقدر افزایش 
را  پاسداران  سپاه  اروپا  اتحادیه  باالخره  تا  یافت 
چه  اقدام  این  اما  داد،  قرار  تروریسم  لیست  در 

پیامدهایی دارد و باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم.
ریاست  انتخابات  در  بایدن  جو  پیروزی  از  بعد 
جمهوری سال ۲۰۲۰ ایاالت متحده آمریکا امید ها 
به  طرف ها  همه  بازگشت  به  توافقی  حصول  به 
که  بود  حالی  در  این  بود.  گرفته  باال  برجام 
دوره  در  مذاکرات  روند  از  شده  منتشر  خبر های 
به  را  برجام  احیای  انتظارات  بایدن،   – روحانی 
صورت چشمگیری افزایش داده بود، با این حال 
زد  رقم  را  دیگر  اتفاقات  ایران،  داخلی  شرایط 
به  و  ایران  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  با  و 
قدرت رسیدن گروه های رادیکال در تهران امید ها 
تعهدات  به  طرفین  بازگشت  توافق  حصول  به 
برجامی کمرنگ شد و جنگ روسیه و اوکراین از 
یکسو و اعتراضات داخلی در ایران از سوی دیگر 
باعث شد ماجرا به کلی تغییر کند و برجام حتی 

از لیست اولویت ها هم خارج شود.
طی ماه های گذشته و همگام با ناآرامی ها در ایران، 
رابرت مالی مذاکره کننده هسته ای ایاالت متحده در 
چند نوبت به وضوح اعالم کرد مذاکرات برجام 
در لیست اولویت های ایاالت متحده آمریکا قرار 
است  حالی  در  این  رویداد۲۴  گزارش  به  ندارد. 
که سیاست کلی دولت ایاالت متحده همواره این 
برای  موفقیت  راه  بهترین  »دیپلماسی«  که  بوده 
ایران به  جلوگیری از دستیابی جمهوری اسالمی 

سالح هسته ای بوده است.
وجود  با  اعتراضات،  به  منتهی  هفته های  طی 
توفیق  مذاکرات  اروپایی،  فشرده  دیپلماسی 
چندانی حاصل نکرد. این در حالی بود که در آن 
بازه زمانی، اروپا سعی می کرد با تشدید مذاکرات 
امن  نقطه ای  به  را  مذاکرات  برجام،  احیای  روند 
امور  وزارت  مقامات  مذاکرات  چنانچه  برساند؛ 
سفر های  و  عمان  در  اروپایی  مقامات  با  خارجه 
نیز  و  عمان  به  امیرعبداتللیهان  حسین  منطقه ای 
ایران،  به  گروسی  جمله  از  آژانس  مقامات  سفر 

نشانه هایی از همین تالش بود.
ین مسائل در کنار تحوالت داخلی ایران از جمله 
موج ناآرامی ها پس از فوت مهسا امینی در تهران، 
اروپا را در قبال تحوالت داخلی ایران و نیز پرونده 
هسته ای در دو راهی قرار داده بود؛ از سویی موج 
تبلیغات مخالفان جمهوری اسالمی ایران و برخی 
سپاه  علیه  بین المللی  بشری  حقوق  سازمان های 
اروپا، دولت های  در  امنیتی  نیرو های  و  پاسداران 
علیه  علنی  موضع گیری های  به  وادار  را  اروپایی 

سرکوب ناآرامی ها در ایران کرده بود.
نگاه اروپا به »برجام«، نگاهی راهبردی بود که به 
زعم آنها نه تنها مشکالت کوتاه مدت ناشی از وقوع 
یک درگیری جدید در خاورمیانه را ممکن است 
بلوغ  نشان دهنده  بلکه می توانست  منتفی می کرد، 
دیپلماسی  برابر  در  اروپایی  سبک  به  دیپلماسی 
شریک آتالنتیکی خود باشد اما شکست مذاکرات 
برجام برای دیپلماسی اروپایی ضربه سنگینی بود 
که معادالت را به کلی تغییر داد؛ مخصوصا حال 
روسیه  جنگ  ماجرای  برابر  در  اروپا  اتحادیه  که 
نیز  و  امنیتی   – نظامی  نظر  از  عمال  اوکراین،  و 
در  آتالنتیکی خود  شریک  به  انرژی  و  اقتصادی 

واشنکتن وابسته شد.
تحوالت و اعتراضات صورت گرفته در ایران، به 
گسترده شدن فعالیت مخالفان جمهوری اسالمی 
ایران در واشنگتن و پایتخت های اروپایی انجامید 
اروپایی آن ها  به دولت های  با فشار  نهایت  و در 
تهران  برابر  در  شفاف  موضع گیری های  به  وادار 
محکومیت  از  که  موضع گیری هایی  شدند؛ 
و  شد  شروع  ایران  در  امنیتی  نیرو های  اقدامات 
با موج تحریم مقامات در ایران ادامه پیدا کرد و 
به تا این لحظه به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در لیست تروریسم اتحادیه اروپا 

ختم شد.
این مسئله مخصوصا با اعدام های صورت گرفته از 
وزارت  سابق  معاون  اکبری  علیرضا  اعدام  جمله 
از  رسانه ها  در  که  ایران  اسالمی  جمهوری  دفاع 
وی ابر جاسوس بریتانیا یاد می شود تشدید شد؛ 
اعدامی که دولت تازه مستقر شده ریشی سوناک 
را وادار به موضع گیری تند علیه جمهوری اسالمی 
برجامی  موضع  مورد  در  بازنگری  به  تهدید  و 

بریتانیا کرد.

در  صورت گرفته  تحوالت  زمان  همین  در 
برخی  و  آمریکا  کمک های  و  انرژی  بازار  حوزه 
اعراب  توسط  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های 
البته عدم وقوع زمستان  در بخش انرژی اروپا و 
اسالمی  جمهوری  مقامات  انتظار  مورد  سخت 
پیجیده تر  تهران  برای  را  اروپا وضعیت  در  ایران 
در  پاسداران  سپاه  گرفتن  قرار  با  که  چرا  کرد 
اتفاق  مهمترین  اروپا،  اتحادیه  تروریسم  لیست 
اروپایی  مقامات  با  مذاکرات  ادامه  که  است  این 
شد  خواهد  مشکل  رئیسی  ابراهیم  دولت  برای 
چرا که هزینه های سیاسی مذاکرات احتمالی قابل 
در صورت  دیگر  از سوی  بود.  نخواهد  محاسبه 
عدم رفع تحریم ها، شرایط اقتصادی شکننده فعلی 
احتمال  آن  نتیجه  در  که  شد  خواهد  بدتر  قطعا 
وقوع شورش های اجتماعی بسیار بزرگتر افزایش 
توجه  نکته  این  به  باید  همچنین  یافت.  خواهد 
کرد که قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریسم 
اتحادیه اروپا در حالی رخ داده است که مقامات 
را  با غرب  مذاکرات  ادامه  رئیسی  ابراهیم  دولت 
نقاط  از  سلیمانی  سردار  ترور  از  بعد  مخصوصا 

ضعف کابینه روحانی می دانستند.
اروپایی  سیاسی  مقامات  شدن  درگیر  افزایش  با 
ایران  اسالمی  جمهوری  مخالفان  اعتراضات  در 
احتمال  برگزار می شود،  اروپایی  که در شهر های 
تحریم های دیگر عالوه بر تحریم سپاه نیز وجود 
دارد؛ از جمله اینکه در کشور های مختلف اروپایی 
از جمله بریتانیا، آلمان، فرانسه، سوئد، نروژ، ایتالیا 
و ... تعداد رو به افزاشی از مقامات و نمایندگان 
سیاسی این دولت ها، خواهان برخورد با جمهوری 
از  مختلف  ابزار های  از  استفاده  با  ایران  اسالمی 

جمله تعطیلی سفارتخانه ها هستند. 
هر  حصول  به  امید  میان مدت  در  کنونی  شرایط 
جمهوری  میان  امنیتی  و  سیاسی  توافق  گونه 
اسالمی ایران و اروپا را در حوزه های مختلف از 
روبرو  تیره  با چشم اندازی  هسته ای  جمله حوزه 
مشخص  هماکنون  از  آن  اثرات  و  کرد  خواهد 
»دیوید  مشترک  بیانیه  به  می توان  از جمله  است؛ 
وزیر  کوپر«  »ایوت  و  خارجه  امور  وزیر  المی« 
اشاره  از حزب کارگر  بریتانیا  کشور دولت سایه 

کرد که خواهان تحریم های بیشتر هستند.
که  می رود  پیش  گونه ای  به  لحظه شرایط  این  تا 
اسالمی  جمهوری  علیه  اروپا  موضع  لحظه  هر 
در  می توان  را  امری  چنین  نتایج  می شود؛  تندتر 
سیاسی  و  اقتصادی  جمله  از  مختلف  حوزه های 
جست وجو کرد که شاید کمترین نتیجه آن کاهش 
جمهوری  میان  دیپلماتیک  روابط  سطح  شدید 
اسالمی ایران و مجموعه دولت های اروپایی باشد.

»زمستان سخت«
 در ایران اتفاق 

افتاد نه اروپا

قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریسم
 اتحادیه اروپا چه تاثیری دارد؟

طی یک سال اخیر صورت گرفت؛
بهره برداری از سه هزار

 و ۴۰۰ متر طول تقاطع غیرهمسطح
متر   ۱۸۰۰ از  بیش  شرایطی  در  تبریز  شهرداری 
طول به مقدار تقاطع های غیر همسطح شهر در 
دوره فعلی مدیریت شهری اضافه کرده که قرار 
است تا پایان سال بیش از ۱۶۰۰ متر طول دیگر 

به این میزان اضافه شود.
دو  موعد  از  زودتر  و  تشریفات  بدون  افتتاح   
شهید  و  فالحی  شهید  همسطح  غیر  تقاطع 
فروزنده که گره ترافیکی بخش مهمی از خیابان 
داد  نشان  کرد،  باز  را  میانی  کمربندی  و  آزادی 
تصمیم شهردار تبریز در خلع ید پیمانکار پیشین 
این دو پروژه و سپردن کار به دست متخصصان 
به  سنجیده،  اقدامی  شهرداری  مجموعه  خود 

صرفه و آینده نگرانه بوده است.
تقاطع غیرهمسطح شهید رحمان فروزنده به طول 
باندهای رفت و برگشت آن  ۵۲۶ متر و عرض 
غیرهمسطح   تقاطع  و  است  متر   ۱۶ در  جمعا 
متر   ۵۵۰ طول  به  ارتش  همان  یا  فالحی  شهید 
به طول عرشه ۱۹۰ متر و عرض ۱۶ متر احداث 

شده است.

پس از اجرای موفقیت آمیز تقاطع غیر همسطح 
شهید فالحی و شهید فروزنده توسط شهرداری 
اتمام  بر  تبریز  شهردار  هوشیار  یعقوب  تاکید  و 
پروژه ها در روزشمار تعیین شده، پیمانکار پروژه 
نیمه فعال دو روگذر میدان شهید فهمیده سرعت 
اجرای این پروژه را باالتر برد تا با وجود برودت 
هوا و یخبندان، روگذر پاسداران به ولیعصر روز 
بهره  به  تشریفات  بدون  بازهم  و  دی  هجدهم 
به  باغمیشه  شمالی  روگذر  و  رسیده  برداری 

پاسداران نیز آماده افتتاح شود.
به طول  فهمیده  میدان شهید  پل روگذر جنوبی 
۳۵۰ متر دارای سه پایه میانی و دو کوله به عرض 
۶.۲۰ متر در دو الین خروجی از اتوبان پاسداران 

نام شهدای  به  به سمت کوی ولیعصر است که 
مدافع حرم نام گذاری شده است.

پل روگذر شمالی میدان شهید فهمیده نیز به طول 
پایه میانی  ۳۷۵ متر و عرض ۶.۲۰ دارای چهار 
و دو کوله خروجی از سمت باغمیشه به سمت 
اتوبان پاسداران و میدان آذربایجان طراحی شده 
مزین  حنیفه زاد  علی رضا  شهید  خلبان  نام  به  و 

شده است.
فاز  دوم  تقاطع  روگذر،  چهار  این  بر  عالوه 
نخست اتوبان والیت به عنوان یکی از بزرگترین 
پروژه های عمرانی شهر تبریز، با ۱۲۰۰ متر طول 
در حال تکمیل است و قرار است اواخر بهمن به 

بهره برداری برسد.
تقاطع غیر همسطح رسالت  دیزل آباد نیز با ۴۲۰ 
متر طول، دیگر پروژه در حال تکمیل شهرداری 
از             خبر  آن،  فیزیکی  پیشرفت  که  است  تبریز 
 ۲۲ یعنی  تعیین شده  روزشمار  در  برداری  بهره 

بهمن می دهد.
از چند  پل  این  دهانه  بزرگترین   عرشه گذاری 

با توجه به کاهش دمای  روز پیش آغاز شده و 
هوای تبریز و شرایط خاص زمستانی، بتن ریزی 
اصول  رعایت  و  تمهیدات  لحاظ  با  پروژه  این 
انجام  فعلی  هوایی  و  آب  شرایط  در  نیاز  مورد 

می گیرد.
در  همسطح  غیر  تقاطع  طول  متر   ۳۴۲۱ اجرای 
به پروژه های  اغلب مربوط  ماه که  عرض چند 
جدی  توجه  از  نشان  بود،  ساز  مشکل  و  راکد 
مدیریت شهری به مشکالت مهم شهر از جمله 
ترافیک دارد که در سایه تالش های شبانه روزی 
مدیران، نیروهای متخصص و کارگران شهرداری 
شورای  اعضای  های  حمایت  و  همراهی  با  و 

اسالمی شهر تبریز محقق شده است.

ایران از برنامه 
هسته ای خود
 دست بردارد

از هوچی گری 
نترسید

  استانها  7
۱800 تخته چادر

 بین زلزله زدگان 
خوی  توزیع شد


