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هشت مرکز ثابت و چهار مرکز سیار 
برای نذر خون در تاسوعا و عاشورا

داوطلبان اهدای 
خــون در پایتخت 
برای انجــام این کار 
عاشقانه و فرهنگی 
در روزهای تاسوعا و 

عاشورا می توانند به ۱۱ مرکز اهدای خون در 
استان تهران مراجعه کنند. به گزارش روابط 
عمومی انتقال خون اســتان تهران، سه مرکز 
ســیار اهدای خون در کنار هشت مرکز ثابت، 
در روزهای تاسوعا و عاشورا میزبان انسان هایی 
خواهنــد بود که نجــات جان بیمــاران را در 

عاشقانه های زندگی خود گنجانده اند.
     

لزوم جمع آوری موانع خطرناک 
از سطح بزرگراه ها

رئیس منطقه ۲۳ 
پلیس راهور تهران از 
ضرورت جمع آوری 
موانــع خطرناک از 
سطح بزرگراه ها خبر 

داد و گفت: عدم جمع آوری به موقع این موانع 
حوادث ناگوار رانندگی در پی خواهد داشت. 
به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس سلطانی اظهار 
کرد: یکی از خطرناک ترین موانعی که در سر 
راه رانندگان وجود دارد و راننده در مواجه با آن 
قدرت تصمیم گیری و عکس العمل مناســب 
پیدا نمی کند وجــود گاردریل هــای باز و به 
سرانجام نرســیدن پروژه های ناتمام مانده و 
سازه و ساختمان و اتاقک ها هستند که بسیار 

خطرآفرین است.
    

مدارس حق بازگشایی در 
وضعیت قرمز را ندارند

سخنگوی آموزش 
 و پرورش شهر تهران 
گفــت: مــدارس 
مــا درصورتی کــه 
وضعیــت منطقه ای 

قرمز باشد، حق بازگشــایی را حتی با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی ندارنــد. به گزارش 
میزان، مســعود ثقفی گفت: نحوه بازگشایی 
مدارس در ســال تحصیلی آینده به این شکل 
اســت که اگر وضعیــت قرمــز در منطقه ای 
حاکم باشد، مدرســه به صورت غیرحضوری 
برگزار می شــود. او ادامه داد: اگر وضعیت زرد 
به صورت کالس نیمه حضوری و پاره وقت برای 
گروه های مختلف برگزار می شود و اگر وضعیت 
سفید باشد، بازگشایی مدارس شرایط خود را 
به صورت عادی طی خواهد کرد. ســخنگوی 
آموزش و پرورش شــهر تهران تصریح کرد: با 
توجه به اینکه مدارس در شهر تهران اکنون از 
وضعیت قرمز برخوردارند، بازگشایی حضوری 
در مدارس وجود نخواهد داشــت مگر اینکه 

شرایط تغییر کند.
    

مشکالت قلبی و عروقی در 
کمین مبتالیان به دیابت

مشــکالت قلبی 
و عروقــی در کمین 
مبتالیــان به دیابت 
است، ازاین رو تغییر 
و اصــالح راهنمای 

بالینی درمان این بیماری ضــرورت دارد. به 
گزارش ایرنا، رضا قنواتــی، متخصص قلب و 
عروق بابیان اینکه با استفاده از داروهای جدید 
می توان خطر ابتال به مشکالت قلبی و عروقی 
را در بیماران مبتالبــه دیابت به میزان زیادی 
کاهش داد، افزود: برخی داروهایی که در جهان 
برای درمان دیابت تا قبل از سال ۲۰۰۰  تجویز 
می شد، سبب کاهش پیشگیری از بیماری های 
قلبی و عروقی نمی شد بلکه حتی برخی از این 
داروها افزایش بروز بیمارهای قلبی و عروقی 
را به همراه داشت.  او با اشــاره به اینکه اکنون 
در کشــور داروهای جدید مقابله با مشکالت 
قلبی عروقی ناشی از دیابت وجود دارد، اظهار 
کرد: برخی از پزشکان و بسیاری از بیماران از 
داروهای جدید اطالعــی ندارند، درحالی که 
استفاده از این داروها می تواند جهت افزایش 
طول عمر بیمار و کاهش عوارض ناشی از دیابت 
بسیار مؤثر باشــد. به گفته قنواتی، زمانی که 
بیمار آگاهی یابد که اگر از داروهای نوین درمان 
دیابت اســتفاده کند، خطر ابتال به مشکالت 
قلبی و عروقی و یا ســکته قلبی در او کاهش 
می یابد، این مطالبه در او به وجود خواهد آمد 
که از پزشک خود درخواست تجویز داروهای 

جدید را داشته باشد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

به نظر می رسد مجلس یازدهم در 
همین بدو کار، حســابی عــزم خود را 
جزم کرده تا به هر قیمتی که شده است 
دسترســی کاربران به فضای مجازی 
را از طریق پیام رســان های خارجی نه 
محدود، بلکه مسدود کند. روز دوشنبه 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ۴۰ نفر 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
طرح »ســامان دهی پیام رســان های 
اجتماعی« را تســلیم هیأت رئیســه 

مجلس کرده اند.
جزئیات طرح »ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی« 

باالخــره نســخه جدیــد طــرح 
»ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« 
منتشــر شــد، طرحی که در صورت 
تصویب احتماالً باعث مســدود شدن 
همه پیام رسان های خارجی می شود. 
طرح را گروهــی از نمایندگان مجلس 
پیشــنهاد داده اند و برای تبدیل  شدن 
به قانون باید در صحن علنی به تصویب 

برسد.
این طرح تازه ترین تالش برای ایجاد 
حاکمیت دولتی بــر اینترنت و درواقع 
پیام رسان های  اینترنتی است، اما درون 
خود باعث تغییرات گســترده دیگری 
هم در این فضا می شود؛ ازجمله احراز 
هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق 
دولتی حمایت از پیام رسان ها که ظاهراً 
قرار است با پول حاصل از فروش پهنای 
باند تغذیه شود. توســعه فناوری های 
نوین اطالعاتی و ارتباطی و به خصوص 
پیام رســان های اجتماعی و تحوالت 
مرتبط با آن موجب ایجاد خأل قانونی در 

این حوزه شده است.
طرح نمایندگان مجلس شــامل 
ایجاد یک نهاد مرکزی اســت که آن را 
»هیأت ساماندهی« نامیده اند. این هیأت 
متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، 
نماینــده وزارتخانه هــای ارتباطات، 
ارشاد، اطالعات، دادستانی کل کشور، 
کمیســیون فرهنگی، صداوســیما، 
اطالعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی 

انتظامی و ســازمان پدافند غیرعامل 
اســت. این طرح با امضای ۴۰ نماینده 
اصولگرای مجلس اعالم وصول شــد و 
در نوبت بررسی در صحن علنی است. 
در طرح پیشنهادی نمایندگان استفاده  
از فیلترشکن جرم تلقی شده و برای آن 
مجازات زندان و جــزای نقدی در نظر 

گرفته  شده است.
نکته دیگر اینکه در ماده چهار این 
طرح آمده که وظیفه هیأت ساماندهی 
پیام رســان ها؛ دادن مجــوز، پایش و 
نظارت بر عملکرد آن ها و رسیدگی به 
شــکایات و حتی حمایت از آن هاست. 
نمایندگان مجلس محل تأمین بودجه 
این هیأت را که دارای اختیارات اجرایی 
است، به عنوان زیرمجموعه ای از مرکز 
ملی فضای مجازی در نظر گرفته و در 
تبصره ۳ آن تأکید کرده اند که درصورت 
تداخل و تعارض بین هیأت ساماندهی 
و نظارت با دیگــر نهادهای تنظیم گر 

ذی ربط نظر این هیأت صائب است.
تالشگران محدودسازی فضای 

مجازی چه می گویند؟
به گفتــه رئیس کمیســیون امور 
داخلی کشور و شــوراها، طرح انسداد 
پیام رســان های خارجی در راستای 
اولویت های اقتصادی ارزیابی می شود 
و هر جایی که بشــود جلو از بین رفتن 
منافع مردم و کشور گرفته شود، مجلس 

ورود می کند.
محمد صالح جــوکار در ادامه بیان 
کرده اســت که امروز میلیاردها تومان 
پول ملت را برای ایجاد فضای مجازی 
و پهنای باند اینترنت هزینه می کنیم، 
اما مدیریت ایــن فضا برعهده خودمان 
نیست، روزانه میلیاردها تومان به حساب 
آمریکایی ها و کانادایی ها می ریزیم، اما 
مدیریتی بر آن نداریم. بهره بردار اصلی 
فضای مجازی آمریکایی ها و کانادایی ها 
هســتند که رویکرد آن ها را در مقابل 

ایران همه می دانند.
 او در بخش دیگری از صحبت هایش 
اظهار کرد: شــکی در این نیســت که 
باید مدیریت فضای مجازی و اینترنت 
برعهده خودمان باشــد، باوجوداینکه 
شــبکه ملی اطالعات در برنامه ششم 
توسعه طراحی  شــده بود اجرایی نشد 

و حمایت از پیام رســان های داخلی به 
دست فراموشی سپرده  شده است این 
در حالی اســت که برای توسعه پهنای 
باند اینترنت و ایجاد دولت الکترونیک 
هزینه های ســنگینی از جیب مردم 

پرداخت  شده است.
جوکار معتقد است بیشتر کشورها 
ازجمله انگلیس، فرانسه و روسیه شبکه 
ملی اطالعــات دارند چرا ایــران نباید 
چنین شبکه ای داشته باشد و در شرایط 
سخت چرا باید پول مردم به جیب بیگانه 
ریخته شــود درصورتی که می توان در 
سطح کشور شــبکه ای ایجاد کرد و از 
مدیریت دشمن اصلی  در فضای اینترنت 

راحت شد.
جوکار در ادامه بیان کرد: درســت 
اســت که مباحث اقتصادی در اولویت 
مجلس قرار دارد، اما به این معنا نیست 
که به مباحــث دیگــر ورود نکند، در 
مباحث دیگر به مردم و کشور خساراتی 
وارد می شــود که نمی تــوان در برابر 
آن ســکوت کرد، البته مــا این طرح را 
به عنوان بحث اقتصادی می بینیم چراکه 
میلیاردها تومان از منابع کشور به جیب 
خارجی ها ریخته می شود درحالی که با 
افزایش توانمندی در ایجاد شبکه ملی 
اطالعات و پیام رسان داخلی از خروج 
سرمایه و پول کشور جلوگیری می شود.

مخالفت جریان های فساد یا 
نارضایتی مردم؟

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
در ادامه بیان کرد: طبیعی است وقتی 
جلو منافع یک سری از جریان های فساد 
را می گیریم آن ها در مقابل این موضوع 
بایســتند، آن ها با ادبیاتــی در مقابل 
طرح انســداد پیام رسان های خارجی 
ایستادگی می کنند که مردم را نگران 
کنند و می گویند مجلسی ها می خواهند 

برای مردم ایجاد محدودیت کنند.
نماینده مردم مشــهد و کالت در 
مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: 
اینترنتی که امروز به دست مردم می رسد 
با داللی کــه وزارت ارتباطــات در این 
موضوع انجام می دهد، دست در جیب 
چند هزار میلیاردی مردم می شــود، 
درواقع با ارائه اینترنت بی کیفیت ناامن 
مردم را چپاول می کنــد. درواقع ما با 

این طرح می خواهیم جلو این اتفاق را 
بگیریم. اگر این طرح اجرا شود اینترنت 
در کشور به شدت با کاهش قیمت روبه رو 
می شود، کاهشی که کاماًل محسوس 
خواهد بود و کیفیت اینترنت و خدمات 

اینترنتی به شدت افزایش پیدا می کند.
این موضوعات در حالی مطرح  شده 
است که مردم کشور باید از حق استفاده 
از اینترنت آزاد بهره مند باشــند و این 
طرح نمایندگان یعنی محدودیت در 
این زمینه. پژمانفر که طراح این طرح 
است، گفت که در این طرح دنبال هیچ 
محدودیتی برای مردم نیستیم، بلکه 
به دنبال این هستیم در عین اینکه مردم 
آزادانه و بااحســاس امنیت از خدمات 
مختلف بهره برداری می کنند، بتوانیم 
اقتصاد، امنیت و کیفیــت اینترنت را 
تأمین کنیم، در حال حاضر دانلود کردن 
فیلم، عکس و هر محتوایی زمان بر است 
گاهی مردم نمی تواننــد ارتباط برقرار 
کنند، کیفیت حال حاضــر اینترنت 
کشــور آن چیزی نیست که حق مردم 

باشد.
شبکه های مجازی باید متولی 

غیردولتی داشته باشد
یکی دیگر از نمایندگان هم معتقد 
است همه فتنه های سیاسی و اقتصادی 
چند ســال اخیر از طریق شبکه های 
اجتماعی بیگانه اداره شــده اســت. 
احمدحســین فالحی در گفت وگو با 
پیام نو، درباره جزئیات طرح انســداد 
شــبکه های اجتماعی خارجی گفت: 
بنده این طرح را امضا کردم؛ اما نگاهم 
این است که شبکه های مجازی باید از 
دست دولت خارج شود و متولی غیر از 
دولت داشته باشد. باید نهاد مستقلی 

 باشــد که این شــبکه ها را اداره کند. 
نماینده مــردم همــدان و فامنین در 
مجلس تصریح کرد: قطعاً شبکه های 
اجتماعی بیگانه، هیچ وقت خوبی جامعه 
ما را نمی خواهند. مشکالتی که در چند 
ســال اخیر در قالب فتنه های سیاسی 
و اقتصادی داشــته ایم، همه از طریق 
همین شبکه های اجتماعی بیگانه اداره 

شده است و این فضا باید مدیریت شود.
به گفته فالحی، زمانی که شــبکه  
اجتماعی ملی داشته باشیم و از همین 
شــبکه های مجازی داخلی استفاده 
کنیم، قطعاً آسیب هایمان کمتر است. 
همچنین قدرت رقابت را داریم. دولت 
باید از شــبکه های اجتماعی داخلی 
حمایت کند؛ کاری که تاکنون نکرده 

است.
 گرداندن یک پیام رسان

 با دو مهندس!
فالحی در این مصاحبه از پیان رسان 
جدیدی به نــام »ایتا« نام  بــرد و آن را 
هم ردیف تلگرام دانســت. او اعالم کرد 
که در حال حاضر پیام رسان »ایتا« با دو 
مهندس گردانده می شود، درصورتی که 
تلگرام هزار و 8۰۰ مهندس دارد. او در 
ادامه با انتقاد از اینکه امکاناتی در اختیار 
پیام رسان های داخلی قرار نگرفته گفت: 
باید امکانــات در اختیار شــبکه های 
داخلی قرار بگیرد کــه بتوانند رقابت 
کنند؛ امــا تاکنون ایــن امکانات داده 

نشده است.
ســخنگوی کمیســیون آموزش 
مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش 
که آیــا زیرســاخت های جایگزینی 
شبکه های اجتماعی داخلی فراهم  شده 
است یا خیر، خاطرنشان کرد: اگر دولت، 
نیمی از سرمایه ای که برای شبکه های 
اجتماعی بیگانه هزینه می کند را برای 
شبکه های داخلی هزینه و پشتیبانی 
می کرد، شبکه های اجتماعی داخلی 
نیز قــدرت رقابت داشــتند؛ البته در 
همین مدت کوتاه، پیام رســان »ایتا« 
توانسته زیرساخت هایش را فراهم کند 

و پاسخگوی نیاز های داخلی باشد.
او تأکید کــرد: اگرچه گاهی اوقات، 
شــبکه های داخلی مشــکالتی هم 
دارند که این مشــکالت در پیام رسان 
»سروش« بیشتر است؛ ولی توانسته اند 
جایگاه خود را پیدا کنند؛ اما عدم حمایت 
دولتمردان باعث شــده است که آن ها 
نتوانند با شبکه های بیگانه رقابت جدی 

داشته باشند.
نظر مخالفان چیست؟

ایــن طــرح در مجلــس، امــا با 
مخالفت هایی نیز همراه اســت. برای 
نمونه، مجتبی توانگــر، نماینده مردم 
تهــران در مجلس، دراین بــاره گفت: 
با طرح ارائه شــده در مجلس مخالفم. 
مســئله مجلــس، اقتصاد اســت و 
دنبال اقتصاد دیجیتال اســت. امروز 
شــبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و 
به ویژه کســب وکار های خرد و معاش 
افراد بسیاری به این فضا وابسته است. 
مسدودسازی شــبکه های اجتماعی، 
راهکاری ســازنده یا دست کم بهترین 
راه حل نیست. تعامل و پاسخ گو کردن 
پلت فرم هــای خارجی دســتور کار 

درست تری است. طبق فتوای روشن 
مقام معظم رهبری مورخ ۲۰فروردین 
۹8 نقض حریــم خصوصی کاربران در 

فضای مجازی حرام شرعی است. 
اردشــیر مطهری، نماینده مردم 
شهرستان های گرمسار و آرادان نیز در 
توئیتی در مورد انسداد پیام رسان های 
خارجی نوشت: من با طرح انسداد کلیه 
پیام رســان های خارجی مخالفم. این 
طرح ها اولویت کشور نیست. معیشت بد 
فعلی را بدتر هم می کند. اولویت مجلس 
انقالبی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از 

حاشیه است.
طــرح ارائه شــده مجلــس برای 
نظارت بــر روش اســتفاده کاربران از 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 
واکنش های زیادی در همین بســتر 

ایجاد کرد.
یکی دیگر از این واکنش ها متعلق به 
رضا رشیدپور، مجری تلویزیون، است 
که نوشت: ۲۵ ســال پیش در چنین 
روزی بیل گیتــس، از سیســتم عامل 
ویندوز ۹۵ رونمایی کــرد؛ و ما دقیقا 
در چنین روزی مشــغول انتشار اخبار 
مربوط به طــرح پیشــنهادی برخی 
از نمایندگان گرامی مجلــس درباره 
اینترنت و شبکه های اجتماعی هستیم.

مردم باید به فضای مجازی مطلوب 
دسترسی داشته باشند

 به نظر می رسد که تمام این واکنش ها 
ریشــه در ســواالتی دارد که در ذهن 
کاربران شــکل  گرفته است؛ سؤاالتی 
که جوابی هم برای آن ها پیدا نمی شود. 
سؤاالتی مثل اینکه: چرا مردم حق ندارند 
به راحتی از فضایی مثل توئیتر استفاده 
کنند، اما در مقابــل مدیران می توانند 
بدون دردسر این فضا را در اختیار داشته 
باشــند و هر جا که مصلحــت بدانند، 
اظهارنظر کنند؟ اصــاًل چه جایگزین 
قدرتمندی برای پر کردن خأل این فضا 

وجود دارد؟
اگر قرار به دسترســی نداشتن به 
نرم افزار محبوبی مثل تلگرام باشد، قرار 
است با جایگزین هایی مثل سروش به 
استقبال آن برویم، نرم افزاری که حتی 
در اوج فیلترینگ هم نتوانســت جایی 
در دل کاربران باز کند؟ بیشترین نگرانی 
در مسدودسازی شبکه های مجازی، 
درباره کسب وکار هایی است که در این 
ســال ها پا گرفته اند. حال باید منتظر 
ماند و دید که این طرح، پس از بررسی 
در کمیســیون های تخصصی مجلس 
و درصورت طــرح در صحن علنی، چه 

سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

رویای دیرینه »ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« برخی در آستانه تحقق است؛

 فیلترینگ عمومی و جرم انگاری فیلترشکن!

خبر

روز گذشته معاون وزیر بهداشت آمار تازه ای از درصد مرگ 
کرونا داد. 

به گفته ایرج حریرچی آمار مرگ ومیر کرونا ۱۰ درصد شده 
است و هر بیمار کرونایی می تواند در یک ماه ۴۳۰ نفر را درگیر 

کند. 
او با بیان اینکه در چند روز گذشــته دختر 8 ساله دو تن از 
بهترین پزشــکان اصفهانی بدون هیچ عارضــه قبلی به علت 
مبتالبه کرونا جان خود را از دســت  داده است، گفت: بر اساس 
آمار جهانی از هر ۱۰ نفری بستری یک نفر فوتی، از هر ۲ نفری 
که در ICU بستری می شــوند ۱نفر فوتی و از هر ۱۰ نفری که 

 مجبور به لوله گذاری در ICU می شــوند ۹ نفر فوت می کنند.
به گفته حریرچی بهتر اســت مردم از ســفرهای غیرضروری 
خودداری کنند؛ متأســفانه هر ۰.۱ افزایش ســفر، آمار ابتال را 
۱.۹ درصد افزایش داده و پیش بینی می شود آخر هفته روزانه 
۲میلیون تردد داشته باشیم. که به طور میانگین در هر خودرو ۳.۴ 
نفر سرنشین وجود دارد و خود این موضوع آمار بسیار خطرناکی 

را به همراه دارد.
او در پاسخ به این سؤال که چرا دولت سفر در تعطیالت پیش 
رو را ممنوع نکرد، بیان کرد: خیلی از استان های ما اقتصادشان 
بر مبنای گردشگری است  و حوزه گردشگری ۱۳ هزار میلیارد 

تومان خسارت دیده است و متأسفانه اســتان هایی که هدف 
گردشــگری هســتند وضعیت قرمز دارند که به مردم تأکید 

می کنیم که به آنجا سفر نکنند.
جریمه برای افرادی که ماسک نمی زنند

یکی از مباحثی که در ماه های اخیر جنجال آفرین شده است 
بحث جریمه افرادی است که ماســک نمی زنند. رئیس مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: آسان ترین شکل برخورد با افرادی که ماسک نمی زنند 
یا پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، این است که اگر 

به جایی مراجعه کردند، به آن ها خدمات ارائه نشود.
احمد جنیدی در ادامه گفت: درصــد رعایت پروتکل های 
بهداشتی و استفاده از ماسک در کشــور ما بسیار باال رفته و هر 
وقت که با مردم صحبت کردیم، همکاری و همراهی کرده اند. 
بااین حال شیوه برخورد این طور است که اگر شخص به مغازه ای 

مراجعه کرد و ماسک نداشت، آن مغازه دار بگوید که ماسک بزن 
و بعد برای خرید مراجعه کن. بسیاری از مغازه دارها خودشان 
ماسک می زنند و حتی فاصله را رعایت می کنند و برای سالمت 

مراجعه کنندگان هم اهمیت قائل هستند.

معاون وزیر بهداشت:

۱۰ درصد بستری های کرونا فوت می کنند

اردشیر مطهری، نماینده 
مردم شهرستان های 

گرمسار و آرادان در 
توئیتی در مورد انسداد 
پیام رسان های خارجی 

نوشت: من با طرح انسداد 
کلیه پیام رسان های 
خارجی مخالفم. این 

طرح ها اولویت کشور 
نیست. معیشت بد فعلی را 

بدتر هم می کند

باالخره نسخه جدید 
طرح »ساماندهی 

پیام رسان های اجتماعی« 
منتشر شد، طرحی که در 

صورت تصویب احتماالً 
باعث مسدودشدن همه 
پیام رسان های خارجی 

می شود
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