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انتقاد استاندار از روند کند 
جمع آوری کودکان خیابان در تهران

اســتاندار تهران از ُکند بودن روند جمع آوری 
کودکان خیابان در تهران انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، انوشــیروان محســنی بندپی 
گفت: از شهریورماه ســال جاری طرح جمع آوری 
کودکان خیابانــی در تهران کلید خورد و در ســه 
مرکز غربالگری که مجهز به اســکن عنبیه چشم  
برای شناســایی این کودکان بودند این کودکان 
ساماندهی شــدند درمجموع تعداد ۶۲۴ کودک 
جمع آوری شدند که از این تعداد ۵۲۴ کودک اتباع و 

الباقی ایرانی بودند.
او تصریح کــرد: در ایام منتهی به پایان ســال 
قطعاً با حجم زیادی از کــودکان خیابان در تهران 
مواجه خواهیم بود و آمــار جمع آوری کودکان کار 

رضایت بخش نیست.
    

جزئیاتی از آتش سوزی 
شیرخوارگاه آمنه

صبح دیروز انبار شــیرخوارگاه آمنه در خیابان 
ولیعصر دچار آتش سوزی شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی 
سازمان آتش نشانی شــهرداری تهران اظهار کرد: 
در ســاعت ۰۸:۳۸ صبح روز گذشــته یک مورد 
آتش ســوزی در یک مرکز نگهداری از کودکان در 
خیابان ولیعصر پایین تر از میرداماد به سامانه ۱۲۵ 

آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده شد.
جالل ملکی، افــزود: محل حادثــه یک مرکز 
نگهداری از کودکان شــیرخوار در یک ساختمان 
دوطبقه بود که یک اتاق کوچک ۱۰ متری در طبقه 
اول آن که محل نگه داری از لوازم و وسایل بهداشتی 
بود، دچار آتش سوزی شده و بیشتر حالت دودزدگی 
داشت و آتش بزرگی نبود و خوشبختانه وسعت آتش 

کوچک بود و به اتاق کودکان سرایت نکرده بود.
    

 تولد روزانه ۱۰ نوزاد کم شنوا 
در کشور

رئیس مرکز مدیریــت بیماری های غیر واگیر 
وزارت بهداشت ضمن تشریح آمار و ارقام کم شنوایی 
و ناشنوایی در دنیا و ایران، برخی علل رشد فزاینده 

این بیماری در کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا،  افشین استوار گفت: در کشور 
ما هم متأسفانه تقریباً از هر ۱۰۰۰ تولدی که اتفاق 
می افتد، ۲.۷ درصد نوزادان کم شــنوا هســتند و 
اصطالحاً کم شــنوایی ناتوان کننده دارند که عدد 
بسیار بزرگی است و نزدیک به ۳۵۰۰نوزاد در سال 
می شود. عددی نزدیک به ۳۰۰ نوزاد کم شنوا در ماه 
و ۱۰ نوزاد در روز است. به دلیل اینکه ناشنوایی و کم 
شنوایی بار زیادی را به فرد تحمیل می کند، عوارض 

زیادی را برای افراد دارد.
    

طلسم خریداتوبوس برای تهران 
شکسته شد

عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسالمی 
شــهر تهران گفت: درحالی که پانزده ســال هیچ 
اتوبوسی برای تهران خریداری نشده بود امسال، اما 

این طلسم شکسته شد.
به گزارش میزان، محمود میرلوحی بیان کرد: ما 
در شروع دوره پنجم شورای شهرگفتیم بعضی کار ها 
را انجام می دهیم و بعضی کار ها را انجام نمی دهیم. 
درباره آنچه گفتیم انجام می دهیم خوشــحالیم 
که در آستانه انتخابات بعدی با مجموعه شرایطی 
که پیش آمده فکر می کنم به قول هایمان نزدیک 
شده ایم. درمورد آنچه هم گفتیم انجام نمی دهیم 
هم با همه سختی ها و بهانه ها تصور می کنم موفق 
بودیم. به یاد داشته باشیم در دوره برجام هم اتوبوس 

برای تهران خریداری نشد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

گران شدن اینترنت بحث داغی است 
که این روزها در شــبکه های مجازی، 
رســانه های داخلی و در میــان مردم 
جریان دارد و حواشی زیادی به همراه 
داشته است. بااین حال وزیر ارتباطات 
همواره از گران نشدن اینترنت صحبت 
می کند و می گوید مخالف این کار است. 
اما داســتان حرف وحدیث های گران 

شدن اینترنت از کجا آمد؟
مصوبه ای که اجرای آن بدون 
گرانی اینترنت عملی نیست

داســتان از اینجا شــروع شد که 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
می گویند قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ 
نباید افزایش پیدا کنــد اما دولت باید 
۱۰ درصد مالیات اضافه از اپراتورهای 
اینترنت دریافت کند و آن را صرف ایجاد 
زیرساخت و توسعه شبکه های مرتبط با 

تلفن همراه کند.
در طــرف دیگــر وزارت ارتباطات 
می گوید مجلس در مصوبــه خود به 
ایجاد زیرســاخت و توســعه اینترنت 
هیچ اشاره ای نکرده و می خواهد با سه 
هزار میلیارد تومــان درآمد حاصل از 
افزایش مالیات، این مبلغ را به اسم تولید 
محتوای فرهنگی، به صداوسیما واگذار 
کند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات همچنین گفته مصوبه اخیر 
مجلس باعث افزایش چشمگیر قیمت 

بسته های اینترنت در ایران می شود. 
عضــو   ، ه ا خــو رضا مجتبــی 
هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اســالمی بیان کرد: »مصوب 
کردیم کــه درآمد دولــت از اپراتورها 
۱۰درصد افزایش پیدا کند و در تالش 
هستیم این افزایش درآمد صرف ایجاد 
زیرساخت و توسعه شبکه های مرتبط 

با تلفن همراه شود.«

بر اساس این مصوبه، »حق االمتیاز و 
حق السهم دولت از کارور)اپراتور(های 
ارایه دهنده خدمات  مخابراتی« با هدف 
»حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های 
فرهنگی و نظارت در فضای مجازی« 

افزایش می یابد.
این در حالی اســت که مسئولیت 
صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر و نظــارت بر آن »به طور 
انحصــاری بر عهده ســازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا(« 
است که نهادی وابسته به  صداوسیمای 

جمهوری اسالمی است.
حسین فالح جوشــقانی،  معاون 
وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم 
مقررات، در واکنش بــه تصویب این 
مصوبه، در حساب توییتر خود نوشت 
بود: »با مصوبه امــروز مجلس، قیمت 
اینترنت گران خواهد شــد و توســعه 
اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف 

خواهد شد.«
به گفته این مقام وزارت ارتباطات، 
درآمد اپراتورها »مســتقیماً به تعرفه 
وابسته است« و افزایش درآمد خزانه و 
پرداخت به صداوسیما »حتماً با رشد 

قیمت اینترنت مواجه خواهد شد«. 
بااین حال امــا مجتبی رضاخواه در 
واکنش به توییت وزیــر ارتباطات که 
گفته بود با این شــرایط اینترنت گران 
خواهد شد، نوشت: »مطلب به ایشان 
درست منتقل نشده« و »حتماً در سال 
۱۴۰۰ قیمت اینترنــت افزایش پیدا 

نخواهد کرد.«
پیش تر احسان قاضی زاده هاشمی، 
رئیــس کمیته فرهنگــی و جمعیت 
کمیســیون تلفیق مجلس، گفته بود 
حق السهم دولت از اپراتورها ساالنه ۲۸ 
درصد است که باید به ۳۸ درصد تبدیل 
شــود. او در گفت وگو با سایت خبری 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »قباًل 
اپراتورها فقط ســهمی را برای توسعه 
زیرساخت ها ازجمله توسعه فیبر نوری 

می دادند، اما در حوزه محتوا یا هزینه 
نمی کردند و یا اینکــه محدود و یا غیر 
هدفمند بود که ما برای اولین بار حوزه 
محتوا را در کنار زیرساخت گذاشتیم.« 
قرار اســت این پول صــرف مقابله با 
محتواهای کنونی فضای مجازی شود 
که به عقیده این نماینده مجلس »بنیان 

خانواده را هدف قرار می دهد«. 
 مناظره ای جنجالی 
بر سر گرانی اینترنت

با گذشــت حدود یک هفته از این 
صحبت ها امــا مناظــره تلفنی اخیر 
وزیر ارتباطات با احســان قاضی زاده 
هاشمی تبدیل به یکی از جنجالی ترین 
موضوعات روز شــد. در ایــن مناظره 
قاضی زاده هاشــمی به آذری جهرمی 
گفته اســت که مــا از بانــک مرکزی 
اســتعالم کردیــم، با چــک کردن 
تراکنش ها به حساب اپراتورها گفتند 
جمع واریزی آن ها ۳۲هــزار میلیارد 
تومان بوده نه ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان. 
آذری جهرمی در پاسخ گفت: اگر دانش 
اقتصادی ندارید، بپرسید. همه می دانند 
تفاوت گردش حساب با درآمد چیست. 
خیلی مفهوم ساده ای است. اگر معتقد 
به شفافیت هســتید، شجاعت داشته 
باشــید مصوبه خودتان را روی آنتن 
برای مردم بخوانید تا مردم بدانند ۳هزار 
میلیارد از جیب آن ها به چه کسانی داده 
می شد. چگونه ممکن است با این طرح 

شما اینترنت گران نشود؟
قاضــی زاده در ادامــه به جهرمی 
گفته اســت شما ســواد نداری و او را 
تهدید کرده که از عملکرد او تحقیق 
و تفحــص خواهد شــد. جهرمی نیز 
در جــواب گفــت: مــن متخصص 
ارتباطات و اقتصاد آن هســتم و فکر 
نمی کنم شــما در این زمینه تجربه و 
دانش نداشته باشــید. نسبت به همه 
لحظه های مسئولیتم پاسخگو هستم 
و دفاع می کنم، اما شما تنها مصوبه را 

بخوانید، ما خواسته دیگری نداریم.

نکاتی که میان دعوا ناگفته ماند
این جدال لفظی بیــن وزیر وزارت 
ارتباطات و نماینده مجلس در شرایطی 
اســت که درباره قیمت اینترنت چند 

واقعیت بی پاسخ مانده است.
اول اینکــه در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
ردیف بودجه ای برای تولید محتوا در 
فضای مجازی در نظر گرفته  شده است 
که به ۲۵ دستگاه ازجمله وزارت ارشاد، 
صداوســیما و... پرداخت می شود. اگر 
پرداخت بودجه به دستگاه های دولتی 
و صداوســیما برای تولیــد محتوا در 
فضای مجازی اشکال دارد )که اشکال 
دارد( چرا دولت از ابتدا آن را در بودجه 

گنجانده است؟
دوم اینکه مطابق قانون، کف و سقف 
قیمتی برای اپراتورهــا در نظر گرفته 
 شده است که بر اســاس آن می توانند 
بدون مجوز بهای بسته های اینترنتی 
را تا سقف قیمت برســانند. موضوعی 
که بارها مدیــران زیرمجموعه وزارت 

ارتباطات به آن اشاره کرده اند.
در همین زمینــه پیمان قره داغی، 
ز حقــوق  مدیــرکل حفاظــت ا
مصرف کننده رگوالتــوری گفته بود 
که برای اپراتورهای سیار سقف و کف 
قیمتی مشخص شده اســت که برای 
سیم کارت های اعتباری سقف قیمت 
برای ترافیک بین الملل حدود ۶۲ هزار 
و برای سیم کارت های دائمی حدود ۴۲ 
هزار تومان است و برای ترافیک داخلی 
نصف است اما اپراتورها اینترنت را با کف 
قیمت می فروشند که یک چهاردهم 

این مبلغ است.
بنابرایــن اپراتورهــا بــدون نظر 
مجلــس و وزارت ارتباطات می توانند 
تا ســقف قانونــی قیمت هایشــان 
را افزایــش دهنــد و اگر ایــن کار را 
نمی کنند به گفته خودشــان به این 
دلیل اســت که قدرت خریــد مردم 
پایین اســت و نگران کاهش مصرف 
اینترنت از ســمت مصرف کنندگان 

 و کاهــش درآمدشــان هســتند.
سومین و مهم ترین نکته این است که 
انحصار واردات پهنای باند سالیان سال 
است در دست یک شرکت زیرمجموعه 
وزارت ارتباطات به نام شرکت ارتباطات 
زیرســاخت اســت. این انحصار بارها 
موردانتقاد قرارگرفته است و در همین 
زمینه سید مصطفی ســید هاشمی، 
رئیس وقت هیئت مدیــره مخابرات 
ایران در ســال ۹۵ گفته بود که قیمت 
پهنای باند در ایــران ۲۰۰ برابر قیمت 
اروپا است و علت این اتفاق انحصار در 
واردات پهنای باند است. پیش از او در 
سال ۹۳ هم مرکز پژوهش های مجلس 
با انتشار گزارشی ضمن اشاره به انحصار 
در واردات پهنای باند توضیح داده بود 
که پهنای باند با حدود ۲۵ برابر قیمت 

اولیه به دست کاربران می رسد.
آینده تحصیلی دانش آموزان 
مناطق محروم درخطر است

همان طور که پیش تــر هم گفته 
شد گران شــدن اینترنت اول  از همه 
تهدیدی جدی بــرای ادامه تحصیل 
دانش آموزان در مناطق کم برخوردار 

است. 
به گزارش ایرنا، پس از اعتراض های 
صورت گرفته از طرف کاربران و افزایش 
نگرانی ها درباره افزایش تعرفه اینترنت 
که می تواند تهدیدی برای دانش آموزان 
مناطــق کم برخــوردار بــرای ادامه 
دسترسی شان به آموزش های آنالین و 
مجازی باشد، درنهایت اصالحیه  این بند 
توسط عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت 
شد که بر اســاس آن، ارائه دهندگان 
خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت 
مصرفی را در ســال ۱۴۰۰ نخواهند 

داشت.
بااینکــه انتقادهــای مردمــی و 
هشدارهای مقام های دولتی توانست 
ایــن اصالحیه را بــه مصوبه مجلس 
اضافه کند، اما پاســخ یک پرســش 
مهم که از طرف وزیر ارتباطات مطرح 
شــد همچنان از طــرف نمایندگان 
بدون پاســخ مانده اســت: »چطور 
می شــود به بنگاه اقتصــادی گفت 
مالیــات را ۱۰ درصد باال ببــر، اما به 
تعرفه دست نزن!؟« بنابراین بااینکه 
موضوع ممنوعیــت افزایش قیمت از 
طرف مجلس مطرح می شود، اما این 
بار، احتمال کاهش خدمات رســانی 
اپراتورها به دلیل کاهش ســودآوری 
وجود دارد که همچنان تهدیدی برای 

آموزش مجازی است.
 کار مجلسیان خالی کردن 

دل مردم است
دومین مصوبــه مجلس، مربوط به 
تعرفه اینترنت پیام رســان ها بود که 
آن هم پس از مواجه شــدن با انتقادها 
اصالح شــد. بر اســاس مصوبه اخیر 
مجلس، تعرفه اینترنت پیام رسان های 
داخلی در سال آینده، ۲۰ درصد تعرفه 
اینترنت پیام رسان های خارجی تعریف 
شــد که این مصوبه بار دیگر واکنش 

آذری جهرمی را به دنبال داشت.

تابستان امسال و هم زمان با رونمایی 
از نسخه جدید نرم افزار آموزشی شاد و 
اضافه شدن قابلیت های جدید آن برای 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مشاور 
وزیر آموزش وپرورش و مســئول این 
شــبکه اعالم کرد، خدمات پایه شاد 
به صورت عمومی تعریف شده و رایگان 

و همگانی است.
بااین حال بر مبنای مصوبه  اخیر 
مجلس، عمــاًل دولت دیگــر اجازه 
رایگان کردن شــبکه دانش آموزی 
شــاد را ندارد و از سال بعد استفاده از 
شاد با پرداخت هزینه ممکن است؛ به 
همین راحتی مصوبه ای ضد عدالت 
اجتماعــی و مخالف مــردم مناطق 

محروم تصویب شد.
این بــاز نیــز پــس از انتقادهای 
مطرح شده، نمایندگان درباره رایگان 
بودن اینترنت پیام رسان های داخلی 
مانند شــاد و دانشــگاه ها مانند سال 
۱۳۹۹ در سال آینده رأی گیری کردند 
و بر این اســاس، اینترنت شاد و سایر 
پیام رسان های داخلی مرتبط با آموزش 
مجازی دانشگاه ها، با ۱۷۶ رأی موافق، 
۸ رأی مخالــف و ۱۱ رأی ممتنــع از 
مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه 

رایگان ماند.
سیدحسن الحسینی، مشاور وزیر 
آموزش وپرورش و مســئول شــبکه 
شــاد، پیش ازاین درباره نقش اساسی 
زیرســاخت های ارتباطی کشــور و 
دسترسی آموزشی با اشاره به پوشش 
محدود اینترنت گفته بود: »اینترنت در 
ایران پوشش محدودی دارد؛ بنابراین 
برخی  دانش آموزان که تعدادشان بیش 
از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، اساساً 

به شاد دسترسی ندارند.«
بر ایــن اســاس انتظار مــی رود 
نمایندگان مجلس به جای مصوبه هایی 
که عمرشــان در برخی مواقع به یک 
 شبانه روز نیز نمی رسد و دانش آموزان 
و خانواده هایشــان را دچــار نگرانی 
می کند، با نگاه مشــورتی با مسئوالن 
و دســتگاه های مربوطه، بر توســعه 
زیرساخت های ارتباطی کشور تأکید 

داشته باشند.

وزیر ارتباطات در مناظره با نماینده مجلس درخصوص گران شدن اینترنت؛

اگر دانش اقتصادی ندارید، بپرسید

خبر

معاون وزیر بهداشت گفت: باالترین آمار سقط 
غیرقانونی مربوط به سقط هایی است که در خانه ها 
اتفاق می افتد و مهم ترین ابزار سقط غیرقانونی 

قرص است.
به گزارش ایلنا، علیرضا رئیســی افزود: این 
موضوع بحث مهمی اســت و اعدادی بین ۲۰۰ 
هزارتا ۴۰۰ هزار را مطرح می کنند، اما این عددها 
حدسی هستند چون خود فرد درخواست سقط 
دارد و فرد مقابل هم آن را با رضایت انجام می دهد 
و شــاکی نداریم؛ نمی توانیم عدد و رقم درستی 

عنوان کنیم.
او افزود: سقط غیرقانونی پدیده شومی است 
و باید از آن جلوگیری کــرد و یکی از توصیه های 
بهورزان و پیگیری ها باید در این زمینه باشــد تا 

مادران باردار به دنبال ســقط غیرقانونی نروند؛ 
هرچند دالیل بسیاری برای این اقدام وجود دارد 
و باید دانست که سقط غیرقانونی قتل نفس بوده 
و کاری حرام و گناه کبیره اســت و باید مراقبت 
کنیم و محکم به بهورزان بگوییم مراقبت کنند 
تا در جمعیت تحت پوشــش چنین اقدامی رخ 
ندهد و حتی با کوچک ترین تخلفی در این زمینه 

برخورد کنیم.
سقط جنین در خانه و با قرص ایمن نیست

رئیسی گفت: باالترین آمار سقط غیرقانونی 
در خانه ها اتفاق می افتاد و مهم ترین ابزار ســقط 
غیرقانونی قرص است، این قرص ها باعث سقط 
ناقص یا کامل می شــود و بعد مــادران به دلیل 

خونریزی نیاز به بیمارستان پیدا می کنند. 

او ادامه داد: بنا بود تا قرص های ســقط جنین 
در دسترس نباشد اما با یک جستجو در اینترنت 
قرص سقط جنین در کمتر از یک ساعت به دست 
فرد می رسد و دسترسی به این قرص ها آسان است 
و باید پلیس فتا و دادســتان ها به موضوع سقط 
غیرقانونی و عرضه این قرص ها در فضای مجازی 
ورود کنند و اینکه یک بهورز مــادر بارداری را به 
مرکز ســقط غیرقانونی ارجاع دهد نابخشودنی 
است و باید محکم برخورد کنیم و با کوچک ترین 
تخلفات برخورد و از بــروز این تخلفات کوچک 

جلوگیری کرد.
او ادامه داد: تبلیغات و آموزش های به روز بسیار 
مؤثر است و هر پوســتری که در مراکز ما نصب 
می شــود باید مطابق با سیاست های جمعیتی 

باشد و گاهی همه سیاست ها به خاطر یک پوستر 
نادرست زیر سؤال می رود و باید دقت کنید که کار 
در حوزه جمعیت تنها با وزارت بهداشت نیست و 
بسیاری از نهادها و دستگاه ها مسئول هستند و 

باید اقدامات مناسبی در ســالمت باروری انجام 
دهیم و االن مراقبت از مادران بــاردار در دوران 
کرونا بســیار افزایش پیدا کرد و به ۱۰۴ درصد 

رسیده است.

معاون وزیر بهداشت خواستار ورود پلیس فتا به موضوع شد؛

مهم ترین ابزار سقط جنین ها قرص است

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی می گویند قیمت 

اینترنت در سال ۱۴۰۰ 
نباید افزایش پیدا کند 
اما دولت باید ۱۰ درصد 

مالیات اضافه از اپراتورهای 
اینترنت دریافت و آن را 
صرف ایجاد زیرساخت 

و توسعه شبکه های 
مرتبط با تلفن همراه کند؛  

مصوبه ای که وزیر ارتباطات 
آن را زمینه ساز افزایش 

چشمگیر قیمت بسته های 
اینترنت در ایران می داند
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