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در گزارش کمپانی  Top10VPNدر سال  2019مطرح شد

خسارت  8میلیاردی اقتصاد جهان از خاموشی عمدی اینترنت
میترا جلیلی

خبرنگار

بیزینس اینسایدر

این روزها اینترنت بستر توسعه صنعت
آیتی و پیشرفت کشورها در جهان است
و هرگونه اختالل عمدی یا غیرعمدی در
آن ،میتواند خسارتهایی جبرانناپذیر
بهدنبــال داشــته باشــد .در همین راســتا
کمپانی  Top10VPNکه تعداد زیادی از
محققاناینترنتراگردهمآورده،نگاهی
به تبعات زیان بار خاموشیهای اینترنت
در جهــان داشــته و به این نتیجه رســیده
است که قطعیهای عمدی اینترنت در
ســال  2019که به دستور دولتها صورت
گرفته ،ضرری8میلیارد دالری به اقتصاد
دنیــا وارد کــرده اســت .در ایــن گــزارش
همچنین آمده اســت که انتظــار میرود
در سال  2020حتی شرایط بدتر نیز بشود.
18ëëهزار ساعتقطعی اینترنت
محققــان کمپانــی  Top10VPNبــرای
تهیه این گزارش ،از اطالعات و دادههای
 Netblocksو همچنیــنThe Internet
 Societyاســتفاده کردنــد .پیشــتر ،ایــن
دو مؤسســه بــا همــکاری یکدیگــر از
ابــزاری بهنــام Cost of Shutdown Tool
( )COSTرونمایــی کردنــد تــا بتواننــد
هزینه خاموشــیهای عمدی اینترنت را
بهتر و سریعتر اندازهگیری کنند تا به این
ترتیب دولتها را تحت تأثیر قرار دهند
کــه به خاطــر اقتصاد کشورشــان هم که
شده ،این مسدودسازی را انجام ندهند.
ایــن گــزارش مفصــل نشــان از حــدود
18هزار و  225ســاعت قطعی و اختالل
عمــدی اینترنــت در سرتاســر جهان در
ســال  2019دارد و عنــوان شــده کــه این
تعــداد ســاعات معــادل  8.05میلیارد
دالر خسارت به اقتصاد جهان وارد کرده
است.
این محققــان همچنین یادآور شــدهاند
که در سال  2019بیشترین تعداد ساعت

قطعی اینترنت تاکنون را شاهد بودهایم
و میزان خسارت اقتصادی آن نسبت به
ســال  2016حدود 235درصــد افزایش
داشته چراکه این رقم از 2.4میلیارد دالر
در ســال  2016بــه 8.05میلیــارد دالر در
 2019رســیده اســت .طبق ایــن گزارش،
در ســال  2019میــادی 122خاموشــی
عمــدی بــزرگ در 21کشــور جهــان رخ
داده و البتــه  90خاموشــی اینترنــت هم
بهطور جداگانه گزارش شده که دامنهای
کمتر داشــتهاند .از این موارد میتوان به
خاموشیهایی در هندوستان و همچنین
محدودیتهایی جزئی در سایر مناطق
جهان اشاره کرد.
بیشــتر خاموشــیهای گســترده عمدی
اینترنــت در پاســخ بــه ناآرامیهــای
داخلــی کشــورها بــوده اســت کــه البتــه
بســیاری نســبت به این موضــوع نگران
هســتند و معتقدنــد ایــن رونــد ممکــن
اســت بــرای جریــان آزاد اطالعــات
مشــکالتی ایجاد کنــد .البتــه دلیل همه
ایــن قطعیهــا ،موضوعهای سیاســی و
ناآرامیهای کشــورها نبــوده و گاه نیز در
جریــان امتحانات و به منظور جلوگیری
از تقلبهای احتمالی انجام شده است
کــه از جملــه آن کشــورها میتــوان بــه
عراق ،الجزایر و اتیوپی اشــاره کرد که در
دوران امتحانــات سراســری ،اینترنت را
مسدود میکنند.
ëëخاورمیانــه و آفریقــای شــمالی،
متضررترین
در گــزارش  Top10VPNمیــزان
خاموشــیهای اینترنــت در مناطــق
مختلف جهان مــورد توجه قرار گرفته و
عنوان شده اســت که مناطق خاورمیانه
و آفریقــای شــمالی ،بزرگتریــن ضربه
اقتصــادی را از قطعیهــای عمــدی
اینترنت در سال  2019متحمل شده اند
و ســهمی 39درصــدی از مجمــوع
خســارتهای اقتصاد جهــان را به خود

اختصــاص داده انــد چــرا کــه ایــن رقم
خســارت از 3میلیارد دالر نیز فراتر رفته
اســت .پــس از ایــن منطقه نیــز منطقه
جنــوب صحــرای آفریقــا قــرار دارد و
26.8درصد از سهم زیانهای اقتصادی
قطعــی عمدی اینترنت بــه این منطقه
رســیده چراکــه ضــرر اقتصــادی ایــن
منطقــه2.2 ،میلیــارد دالر اســت .ایــن
درحالی اســت کــه 21درصــد از مجموع
خســارتهای اقتصادی جهان به آســیا
مربــوط میشــود .طبــق ایــن گــزارش،
آســیا منطقــهای کــه بیشــترین تعــداد
خاموشیهای عمدی اینترنت در آن به
ثبت رســیده ،متحمل 1.7میلیــارد دالر
خسارت شده است .گفتنی است در این
منطقــه حدود 9هــزار و  677خاموشــی
اینترنت ثبت شــده اســت .پس از آســیا
نیــز امریکای جنوبــی بــا 13.3درصد از
زیانهــای اقتصــادی ایــن خاموشــیها
قــرار دارد.در ایــن گــزارش بــه اختــال
شــبکههای اجتماعــی هم اشــاره شــده
و واتــس اپ بــا 6هــزار و 236ســاعت
مسدود بودن ،در صدر قرار داشته و پس
از آن ،فیسبوک با 6هزار و 208ســاعت

اختالل قرار دارد .اینســتاگرام هم 6هزار
و193ساعت ،توئیتر 5هزار و 860ساعت
و یوتیــوب هــم 684ســاعت درســال
گذشته اختالل داشته است.
ëëعــراق ،صدرنشــین خســارتهای
اقتصادی
این گــزارش ،کشــورها را نیــز به تفکیک
مــورد مطالعه قــرار داده و یادآور شــده
اســت عــراق ،باالتریــن میزان خســارت
ناشــی از خاموشــی عمــدی اینترنــت را
داشــته چراکه اقتصاد این کشــور ضرری
2.3میلیارد دالری متحمل شــده است.
عــراق 263ســاعت قطعــی اینترنــت
عمدی در ســال گذشــته داشته است که
بــر روند زندگی 19میلیون کاربر اینترنت
در این کشور تأثیر گذاشت .گستردهترین
خاموشــیهای اینترنت مربــوط به اکتبر
سال گذشته و اعتراض مردم به بیکاری،
فساد و نبود خدمات عمومی بود.
ســودان در شــاخص میــزان خســارت
اقتصــادی ناشــی از قطعــی اینترنــت
در جایــگاه دوم جــای گرفتــه و اقتصــاد
این کشــور با هزار و 560ســاعت قطعی
عمــدی اینترنــت متحمــل خســارت

1.87میلیــارد دالری شــد .هندوســتان
هم سومین کشور دراین زمینه محسوب
میشــود چراکــه متحمــل خســارت
1.3میلیــارد دالری اقتصــادی از ایــن
موضوع شد.گزارش  Top10VPNنشان
میدهد که در ســال گذشته بیش از 100
قطعی گسترده اینترنت به میزان 4هزار
و 196ساعت در این کشور وجود داشت.
بخشــی از ایــن خاموشــیهای اینترنــت
به ناآرامیهای کشــمیر مربوط میشود
(خاموشــی اینترنــت تنهــا در کشــمیر
150روز بــود) و البتــه بخــش دیگــری
هــم ریشــه در تنشهــای مذهبــی بیــن
مســلمانان و بوداییــان دارد .در منطقه
امریکای التین نیز ونزوئال با 171ســاعت
خاموشــی اینترنــت و 1.07میلیــارد دالر
خســارت اقتصــادی در رتبــه چهــارم
قرار دارد.گفتنی اســت ایــران قبالً نامش
در میــان کشــورهایی با خاموشــی عمدی
اینترنــت قرار نداشــت امــا در ســال 2019
پس از نا آرامیهای آبان ماه با 240ساعت
قطعی اینترنت و خســارت 611.7میلیون
دالری اقتصــادی ،اســم کشــورمان در
ایــن لیســت دیــده میشــود  .الجزایر هم

با 50ســاعت قطعــی عمــدی اینترنت و
199.8میلیــون دالر خســارت اقتصــادی،
در جایــگاه ششــم جــای گرفتــه اســت و
اندونــزی با 416ســاعت قطعــی اینترنت
زیــان 187.7میلیــون دالری را تجربــه
کرد .چــاد با 4هزار و 728ســاعت قطعی
عمــدی اینترنــت بــا خســارت اقتصادی
125.9میلیون دالری مواجه شــد و پس از
آن سریالنکا در رده نهم جای گرفته است.
این کشور 337ساعت قطعی اینترنت با
83.9میلیــون دالر خســارت اقتصــادی
داشت .میانمار نیز با 4هزار و 880ساعت
قطعی اینترنت و 75.2میلیون دالر ضرر
اقتصــادی دهمین کشــور در ایــن گزارش
شناختهشد.
ëëتأثیــر بــر تولیــد ناخالــص داخلــی
کشورها
مؤسســـــــــــــــه شبکـــــــــــــــه جهــــــــــــانی
( )The Global Network Initiativeنیــز
در گزارشــی میزان تولید ناخالص داخلی
کشــورهای درگیــر خاموشــیهای عمدی
اینترنت را مورد بررســی قــرار داد و عنوان
کــرد :ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه
کشــورهایی با ارتباط اینترنتی بــاال به ازای
هــر روز قطــع کامــل همــه ســرویسهای
اینترنتــی 1.9درصــد از تولیــد ناخالــص
داخلی( )GDPخود را از دست میدهند.
میزان این خسارت در کشورهای متوسط،
بــه ازای هــر روز قطعــی اینترنــت یــک
درصــد تولید ناخالص داخلی اســت و در
کشــورهایی که از نظــر اینترنت وضعیت
چنــدان پیشــرفتهای ندارنــد ایــن میــزان
خســارت اقتصادی به0.4درصــد از تولید
ناخالــص داخلی محــدود میشــود .این
گزارش همچنین اشــارهای به ســال 2016
داشــته و یادآور شــده اســت اتیوپی ،هند،
برزیل ،ترکیــه ،مراکش ،پاکســتان ،کنگو و
عربستان ســعودی در این سال بیشترین
خسارت ناشی از قطعی عمدی اینترنت
را داشتند.

سپر<دژفا> حمله به اینترنت اپراتورها را
خنثی کرد

ســجاد بنابی عضو هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت از
حمله به اینترنت برخی از اپراتورهای همراه و ثابت خبر داد.
اخبار
بهگــزارش «ایــران» ،بنابی با اعالم این خبر در توئیتر نوشــت :در
ساعت  44و  11دقیقه  19بهمن ماه بهدلیل حمله منع سرویس توزیع شده ،اینترنت
برخی اپراتورهای همراه و ثابت برای مدت یک ســاعت با اختالل مواجه شــد .هیأت
مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت درادامه نوشت :این حمله با مداخله سپر دژفا و
تالش همکاران شرکت زیرســاخت خنثی و هماکنون ارتباطات اپراتورها عادی شده
است.

تقدیر سازمان ملل ازایران برای ترویج کاربردهای فضایی

مرتضی براری دبیر شورای عالی فضایی و رئیس سازمان فضایی ایران در توئیتی از تقدیر
سازمان ملل از فعالیتهای ایران برای ترویج برنامههای کاربردی صنعت فضایی خبر
داد .بهگزارش «ایران» ،رئیس ســازمان فضایی کشــور در این توئیت آورده اســت :وقتی
ترامپ صنعت فضایی ایران را تحریم میکند و در سازمان ملل متحد از ایران بهخاطر
ترویج کاربردهای فضایی تشــکر و تقدیر میشود ،یکجانبهگرایی امریکایی بیشتر عیان
میشود.همچنینبراریدرگفتوگوبافارس،بااشارهبهتعویقدرپرتابماهوارهظفرکه
قرار بود اواخر هفته قبل انجام شــود ،گفت :برای آنکه بدون هیچ گونه مشکلی ماهواره
ظفر توسط ماهوار ه بر سیمرغ در مدار ۵۳۰کیلومتری قرار بگیرد زمان پرتاب آنکه اعالم
شــده بود آخر هفته قبل انجام میشــود با تعویق انجام خواهد شــد ،در واقع این تأخیر
برای این است که سرعت فدای دقت نشود .وی افزود :ماهواره ظفر طی چهار ماه گذشته
تستهای آزمایشی خود را توسط هشت تیم متخصص از دانشمندان ایرانی پشت سر
گذاشته و هیچگونه مشکلی برای قرار گرفتن در مدار ندارد .براری تصریح کرد :ماهواره
ظفر دارای توان تصویربرداری ،مخابراتی و همچنین جمعآوری ســیگنالهای فضایی
است .رئیس سازمان فضایی اضافه کرد :یکی دیگر از تفاوتهای ماهواره ظفر با ماهواره
نوید این اســت که ماهواره ظفر کامالً یک ماهواره عملیاتی بوده که با قرار گرفتن آن در
مدار امیدواریم بتوانیم خدماتی را به جامعه ارائه دهیم .براری تصریح کرد :بدون شک
در حوزه علمی و فناوری در مدت زمان کوتاهی با پیشرفتهای متنوعی روبهرو خواهیم
بود چراکه ماهواره میتواند جواب بســیاری از پرسشها یا مسائل مربوط به موضوعات
مختلف را بدهد .ماهواره ظفر در ابعاد ۷۰در ۷۰طراحی شده که هدف آن پس از پرتاب،
دیتاگیری و ارسال اطالعات به زمین است.

سایه «کرونا» بر سر کنگره جهانی موبایل

پس از ال جی ،این بار«اریکسون» و«انویدیا» اعالم کردهاند بهدلیل شیوع ویروس کرونا
در کنگره جهانی موبایل شــرکت نمیکنند .این شرکتها دلیل تصمیمشان را نگرانی
درباره بهداشت و سالمت کارکنان و بازدیدکنندگان عنوان کردهاند.
بــه گــزارش مهــر ،شــرکت ســوئدی اریکســون در بیانیــهای بــا قدردانــی از تالشهــای
برگزارکننده نمایشــگاه برای کنترل شیوع بیماری نوشــت :بهدلیل اندازه بزرگ فضای
نمایشگاهی خود نمیتواند سالمت و ایمنی بازدیدکنندگان را تأمین کند.
مدیرارشد اجرایی اریکسون نیز تأکید کرد:سالمت و ایمنی کارکنان و مشتریان اولویت ما
است .این تصمیم اهمیت زیادی دارد .ما مشتاق بودیم جدیدترین فناوریهای خود
را در کنگره جهانی موبایل به نمایش بگذاریم .اما متأسفانه معتقدیم مسئوالنهترین
تصمیم در حال حاضر شرکت نکردن در مراسم امسال است .این شرکت تصمیم دارد
دمو و محتوای برنامهریزی شده برای نمایش در کنگره جهانی موبایل را در چند رویداد
محلی ارائه کند .قرار اســت کنگره جهانی موبایل در  ۲۴فوریه( 5اسفند) سالجاری در
بارسلونا برگزار شود و این یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت موبایل به حساب میآید.

