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می گویــد نه تنهــا از پیام رســان 
فیلترشــده تلگرام که از هیــچ کدام از 
پلتفرم های فیلترشــده دیگر استفاده 
نمی کند. عیسی زارع پور، وزیر ارتباطاِت 
جوان دولت سیزدهم هرچند برخالف 
وزیر جوان دولت پیشین، محمدجواد 
آذری جهرمــی، فیلترینــگ را »برای 
سالم سازی فضای مجازی الزم« می داند، 
اما همچون او وعده  مشــابهی می دهد؛ 
وعده ای که وزیر فعــال دولت دوازدهم 
هم با وجود شــعارهایش در مخالفت با 

فیلترینگ، در برآوردن آن موفق نبود.
 دیروز اما عیسی زارع پور با حمایت 
دوباره از طرح صیانت از حقوق کاربران 
فضای مجازی که در ماه های اخیر یکی 
از واکنش برانگیزترین طرح های مجلس 
بوده و مخالفان پرشماری بین کاربران 
این فضا داشت، گفت که »کیفیت شبکه 
اینترنت حق الناس اســت و باید از حق 
مردم دفاع شود«.سخنان پرتناقض وزیر 
مربوطه که هم زمان، هم خواهان افزایش 
ســرعت اینترنت اســت و هم خواهان 
محدودیت آن، این پرســش را در ذهن 
بسیاری از کاربران فضای مجازی ایجاد 
کرده که اساسا وعده های فراوان وزرای 
ارتباطات در خصوص افزایش ســرعت 
اینترنت می تواند با طرحی که مجلس 
و البته دولت جدید، با جدیت، به دنبال 
تصویب آن است همخوانی داشته باشد 
یا تنها واژگانی ســت برای بستن دهان 
کاربراِن مطالبه گر و جدی فضای مجازی 

در ایران.

 حضور60 میلیونی ایرانی ها 
در فضای مجازی

هر چند آمار دقیقــی از تعداد کلی 
کاربران فضای مجــازی در ایران وجود 
ندارد اما براساس آمار ارائه شده از مرکز 
آمار ایران، تعداد کاربــران ایرانی فعال 
در پیام رسان تلگرام حدود ۵۰ میلیون 
تخمین زده می شود؛ رقمی که با توجه 
به فیلتر بودن آن در کشــور، عدد قابل 
توجهی به حساب می آید. پس از تلگرام، 
رتبه دوم واتس اپ با حدود ۴۷ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر و اینستاگرام با ۴۷ میلیون 
کاربر قرار دارند. شــبکه های اجتماعی 
دیگر مانند توییتر با ۲ میلیون کاربر فعال 
و لینکدین با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در 
جایگاه های بعدی قرار دارند. براســاس 
این آمار کلی برآورد می شود حدود 6۰ 
میلیون نفر از جمعیت 8۰ میلیونی ایران 
در فضای مجازی فعالیت دارند. البته این 
موضوع تنها مختص ایران نیست و نفوذ 
این موضوع در کشورهای توسعه یافته 
بیشتر است.به طوری که تعداد کاربران 
شبکه های اجتماعی در سراسر جهان به 
حدود پنج میلیارد نفر می رسد و روزانه 
بیش از ۲ میلیون کاربر جدید به یکی از 
این فضاها اضافه می شود. طبق گزارش 
HOOTSUITE، چهــار میلیارد و 
66۰ میلیون نفر در جهــان از اینترنت 
استفاده می کنند که بیش از چهار میلیارد 
از آن ها در شــبکه های اجتماعی فعال 

هستند.
این در حالی است که جز کشور چین 
با بیش از یک میلیــون کاربر در فضای 
مجازی، ایران دومیــن رتبه را در اعمال 
فیلترینگ در دنیا دارد. هر چند زارع پور، 
وزیر ارتباطات در صحبت های دیروزش 
در حمایت از فیلترینگ و طرح صیانت 

گفت که »اعمال فیلترینگ و محدودیت 
در تمــام دنیا وجــود دارد و حتما برای 

سالم سازی فضای مجازی الزم است«.
 کاهش سرعت اینترنت

 با محدودسازی
طرح صیانت از فضای مجازی، موضوع 
حســاس و جنجالی این روزهاست که 
بسیاری از مردم ما را نگران کرده است. به 
زبان ساده می توان گفت طرح صیانت از 
حقوق کاربران می گوید هرگونه محتوایی 
که روی شــبکه اینترنــت جهانی قرار 
می گیرد باید از یک شورای خاص مجوز 
فعالیت بگیرد؛ چه این محتوا در داخل 
کشــور تهیه شده باشــد، چه در خارج 
از کشــور. به طور مثال اینســتاگرام به 
عنوان یک بســتر محتوا یا واتس اپ یا 
هر پیام رسان و اپ ها و بازی ها و هرگونه 
ســایت های خارجی باید از این شــورا 
مجوز فعالیــت بگیرند.بدیهی اســت 
محتواهای منتشر شــده در رسانه های 
جهانی با قوانین و خواســت یک کشور 
مانند ایــران اداره نمی شــود و تاکنون 
شبکه های بین المللی برای گرفتن مجوز 
تمایلی بــه مراجعه به شــورای داخلی 
یک کشور نشــان نداده اند. در نتیجه به 
صورت قانونی و طبق این طرح صیانت از 

فضای مجازی، همه محتواها، شبکه های 
اجتماعی، پیام رســان ها، نرم افزارها و 
حتی سایت هایی مانند گوگل یا خدمات 
ایمیل وابسته به این سایت ها و مشابه آن 
به صورت قانونــی قابل فیلتر و غیرقابل 

دسترسی برای عموم مردم خواهد بود.
اما برخی از کارشناسان فضای مجازی 
معتقدند که از آنجایی که فیلترینگ این 
فضاها، بازخوردهای زیادی به دنبال دارد 
و بسیاری از کسب وکارهای فعال در این 
فضا را دچار خســران و معترض خواهد 
کرد، دولت همزمان بــا گذراندن دوره 
بررســی و تصویب این طرح در مجلس 
شورای اسالمی، اقدام به کاهش سرعت 
اینترنت با تکیه بر کاهــش پهنای باند 
کرده اســت. موضوعی که بسیاری آن 
را اجرای طرح صیانت با چراغ خاموش 

نامگذاری کرده اند.
در حالی که وزیر ارتباطات پس از روی 
کار آمدن وعده افزایش سرعت اینترنت 
را می دهد که بسیاری می گویند سرعت 
اینترنت از اواخر شهریور و ابتدای پاییز 
به شدت کم شده اســت. حتی نماینده 
جیرفت در مجلس هم نســبت به این 
موضوع اعتراض کرد و خطاب به زارع پور 
گفت: »آقای وزیر لطفا پای خود را از روی 
سیم بردارید«.ذبیح اهلل اعظمی ساردوئی 
گفت: »آقای زارع پور ســرعت اینترنت 
برخالف وعده های شما نه تنها افزایشی 
نیافت بلکه کاهش پیــدا کرد به طوری 
که دانش آموزان و دانشــجویان را دچار 
مشکل کرده اســت و بسیاری از کسب 
وکار ها صدمه دید«. در این میان بیش 
از ۲ ماه است که کاربران فضای مجازی 
از کندی ســرعت اینترنت در ساعات 
مختلف شــبانه روز انتقاد دارند و درباره 
این نارضایتی بارها از ســوی کاربران و 

کسب و کارها در شبکه های اجتماعی 
بحث و اظهارنظر شده است. 

پهنای باریک باند!
مشکالت اینترنت کشور در حالی در 
سه ماهه گذشته افزایش قابل توجهی 
داشته است که عیســی زارع پور، وزیر 
ارتباطات چندی پیش دستور داده بود 
به صورت فوری این کنــدی و اختالل 
اینترنت بررســی و برطرف شود. با این 
حال براساس آخرین برآوردها از وضعیت 
ارتباطات اینترنت، اختالل اینترنتی در 
ایران به اوج خود در شــهرهای مختلف 
رسیده است. به طوری که چندی پیش 
ســامانه های رصد اینترنت کشور برای 
مدتی یک اختالل گسترده را در اینترنت 
کشــور ثبت کرد. این اختالل به حدی 
شدید بود که برای مقاطعی استفاده از 
موتور جستجوی گوگل هم غیرممکن 

شد.
هر چند برخــی از صاحبنظران این 
کندی اینترنــت را ناشــی از برقراری 
کالس های درس مدارس و دانشگاه ها 
در فضای مجازی می داننــد، اما برخی 
دیگر اجــرای طرح صیانــت از فضای 
مجازی را که قرار بود بر اساس آن، پهنای 
باند اینترنت کشور کم شود مقصر شرایط 
جدید معرفی می کنند. طرحی که وزیر 
جدید ارتباطات نیز پیشتر وعده حمایت 

تمام قد از آن را داده بود.

ســایت زومیت امــا گــزارش داد؛ 
مدیران برخی شــرکت های اینترنتی، 
اعالم می کنند که این مشکل ربطی به 
زیرساخت های شبکه آن ها ندارد و پهنای 
باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت 
می گیرند، با کاهــش و کیفیت پایین 

مواجه می شود. به گفته آن ها، اینترنت 
در بعضی ســاعت ها دچار پکت الست 

)packet loss( می شود.
براساس شــنیده ها، از زمان تغییر 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
افزایش ماهانه و مورد نیاز کشور در زمینه 
پهنای باند بین الملل اتفــاق نیفتاده و 
کشــور با کاهش پهنای بانــد اینترنت 
مواجه است. گفته می شود شورای عالی 
فضای مجازی که طبق دســتوری باید 
مجوز واردات پهنای باند را به شــرکت 
زیرساخت بدهد، مجوز واردات پهنای 
باند را برای این شرکت صادر نکرده است. 
موضوعی که دیروز هــم وزیر ارتباطات 
آن را رد کــرد و گفت: »بــه هیچ عنوان 
دنبــال اعمال محدودیــت در ترافیک 
خارجی اینترنت نیستیم«. او همچنین 
گفت: »اگر خدمات سرویس دهنده ی 
اینترنت داخلی باکیفیت باشد و بتواند 
نیاز مردم را برطرف کند، مــا نیز از آنها 
حمایت می کنیم، اما به این معنا نیست 
که بخواهیــم برای ترافیــک خارجی 

محدودیت ایجاد کنیم«.
 وضعیت سرعت اینترنت

 به نقل از آمار
اما وضعیت کند اینترنت تنها شکایت 
کاربران فضای مجازی نیســت. دیروز 
وزیر ارتباطات هم به این موضوع را برای 
چندمین بار تایید کــرد و گفت: »ثابت 
وضعیت بسیار نامناسبی داریم، در بین 
۱8۰ کشــور رتبه ۱۴۲ را داریم، همه 
متخصصین می دانند که این وضعیت 
یک شبه به وجود نیامده است«. او با بیان 
اینکه در کشور ما فشار بر شبکه موبایل 
است، همچون وزیر پیشین گفت: » در 
حال حاضر شبکه زیرساخت ظرفیت ۳۴ 
ترابیت بر ثانیه دارد وعده داد تا پایان سال 
آینده ۲۰ ترابیت دیگر به آن اضافه شود«.
هر چند براســاس گزارش موسسه 
اسپید تست، که وضع سرعت اینترنت 
را در جهــان رصــد می کند، ســرعت 
اینترنــت موبایل در ایــران هم چندان 
مطلوب نیست و با متوسط ۳۵ مگابیت 
بر ثانیه، نســبت به ماه پیش دو پله ای 
سقوط کرده است.بر اساس این گزارش 
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل 
در ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۱، به ۳۵.۰۹ 
مگابیت برثانیه رســید و ایران در رتبه 
۷۳ از میان ۱۴۰ کشــور قرار گرفت؛ در 
حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط سرعت 
دانلود در ایران، ۲۲.۰۱ مگابیت برثانیه 
اســت که رتبه ایران را به ۱۳۴ از میان 
۱۷۵ کشور می رساند. رقمی که نشان 
می دهد، نه تنها توسعه ای در زیرساخت 
این شبکه ها صورت نگرفته بلکه حتی 
شائبه کاهش پهنای باند هم موضوعی 

نامحتمل نیست.

وزیر ارتباطات در سخنانی پرتناقض بر طرح صیانت صحه گذاشت 

»کیفیت اینترنت حق الناس است«، اما فیلترینگ نه؟!

بررسی

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره 
به حذف سراســری نســخ کاغذی در راستای 
اجرای طرح نســخه الکترونیک از ابتدای دی 
ماه، گفت: طبق آمار بیمه ها، میزان مشــارکت 
پزشکان در نسخه نویسی الکترونیک به 6۰ تا 8۰ 
درصد رسیده است، با این آمار هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
هزار عدد از نسخ کاغذی است و با حذف نسخه 
کاغذی، قاعدتاً همین تعداد بیمار از اول دی در 

داروخانه ها سرگردان خواهند بود.
ســید علی فاطمی، با اشــاره به حذف نسخ 
کاغذی در کشــور از ابتدای دی ، به ایسنا گفت: 
با تکلیف قانون و الزام ســازمان های بیمه گر به 
پزشکان و داروخانه ها و در راستای اجرای طرح 
نسخه الکترونیک، قرار است از چهارشنبه آینده 
یعنی اول دی هیچ نسخه کاغذی در داروخانه ها 

پذیرش نشود.
وی افزود: باید توجــه کرد که مزایای اجرای 
طرح نســخه الکترونیک بر هیچکس پوشیده 
نیست. نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، 
باعث کاهش خطاهای دارویــی، صرفه جویی 
بزرگ برای دولت و همچنین افزایش نظارت بر 

فرایند درمان می شود، اما بدیهی است چنانچه 
اجرای این طرح به صورت دســتوری و با تعیین 
ضرب االجل برای پزشــکان باشــد، به نتیجه 

نمی رسد.
فاطمــی ادامــه داد: البته بر اســاس آمار 
سازمان های بیمه، میزان مشارکت پزشکان در 
طرح نسخه الکترونیک از پنج درصد در ابتدای 
سال ۱۳۹۹، به حدود 6۰ تا 8۰ درصد در آذرماه 
سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته آمار سازمان های 
بیمه دقیق نیست. زیرا آن ها فقط پزشکان دارای 
قرارداد با بیمــه را در آمار لحــاظ می کنند، در 
حالی که بسیاری از پزشکان که بسیاری از آنها 
از پزشکان مطرح هستند، از آنجایی که نیازی به 
قرارداد با ســازمان های بیمه ندارند، زیر بار این 
طرح نرفتند و تعداد آنها در آمار ســازمان های 

بیمه لحاظ نشده است.
حدود ۵0 درصد نسخ کماکان کاغذی است

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان 
اینکه برآورد ما این اســت که حــدود ۴۰ تا ۵۰ 
درصد از کل نسخ کماکان کاغذی است، گفت: در 
حال حاضر روزانه حدود یک میلیون نسخه در 

داروخانه های کل کشور پیچیده می شود. حتی 
اگر آمار بیمه ها را هم مالک قرار دهیم،  ۲۰۰ تا 
۳۰۰ هزار عدد از این نسخ کاغذی است و همین 
تعداد بیمار از اول دی در داروخانه ها سرگردان 
خواهند بود.فاطمی تاکید کرد: در عین حال باید 
توجه کرد که در حال حاضر بسیاری از بیماران 
برای دریافت ویزیت پزشکان متخصص و فوق 
تخصص از شــهرهای کوچک به مراکز استان 
و تهران مراجعــه می کنند که بر اســاس آمار 
سازمان های بیمه، کمترین مشارکت را در طرح 
نســخه الکترونیک دارند. با این شرایط تکلیف 
مراجعه آنها از اول دی به داروخانه ها چیست؟. 
آیا می توانیم بیمار شهرستانی را مجددا به پزشک 
برگردانیم؟ آیا پزشــک حاضر اســت نسخه را 
الکترونیک کند؟ اگر نکرد باید نسخه کاغذی را 

آزاد در داروخانه بپیچیم؟.
وی گفــت: داروخانه ها در چهــار ماه اخیر 
با مصوبه هیــات وزیران، جور نسخه نویســی 
الکترونیک را علی رغم همه دردسرها و هزینه ها، 
به جای پزشــکان کشــیدند تا هیچ بیماری به 
پزشک بازنگردد و نسخه کاغذی او آزاد حساب 

نشود، اما با نامه اخیر مجلس و جلوگیری از ادامه 
این فرایند، معلوم نیست چه اتفاقی قرار است رخ 
دهد و چه کسی پاسخگوی نارضایتی بیماران 
خواهد بود؟.همانطور کــه این طرح به تدریج با 
حمایت بیشتر پزشکان همراه شده است، باید 
به تدریج و با افزایش مشــوق ها، مشارکت همه 
پزشکان را برای نسخه نویسی الکترونیک جلب 
کنیم.فاطمی گفت: اگر قانون در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰، پایان آذر ماه را تاریخ اجرای طرح 
نسخه الکترونیک اعالم کرده است، به این معنی 
است که تا این تاریخ همه مشکالت این طرح حل 
شده و قابل اجرا باشد نه اینکه با وجود اشکاالت 
فراوان مانند عدم گواهــی ارزیابی امنیتی، اجرا 

نشــدن کدینگ اســتاندارد، ناقص بودن زیر 
ساخت های پشــتیبانی و ارتباطی، که در نامه 
۱8 آذر مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت آمده است، این طرح به صورت اجباری 
از یک تاریخ مشخص اجرا شــود. بدون شک با 
اجرای اجباری شدن این طرح، بیشترین فشار 
به داروخانه ها برای پاسخگویی به مردم ناراضی 

وارد خواهد شد.
نایب رییــس انجمــن داروســازان ایران 
تاکید کرد: از مجلس و دولــت تقاضا داریم در 
ضرب االجــل اول دی مــاه تجدیدنظر کنند تا 
شاهد اختالل در دارورســانی روزانه به ۲۰۰ تا 

۳۰۰ هزار بیمار در داروخانه ها نباشیم.

اول دی ماه؛ ضرب االجل اجرای طرح نسخه های الکترونیک است

خطر سرگردانی ۳۰۰ هزار بیمار با حذف نسخ کاغذی

جز کشور چین با بیش از 
یک میلیون کاربر در فضای 
مجازی، ایران دومین رتبه 
را در اعمال فیلترینگ در 
دنیا دارد. با این حال وزیر 

ارتباطات می گوید: »اعمال 
فیلترینگ در تمام دنیا 
وجود دارد و حتما برای 

سالم سازی فضای مجازی 
الزم است«

حدود 60 میلیون نفر از 
جمعیت 80 میلیونی ایران 

در فضای مجازی فعالیت 
دارند. البته این موضوع تنها 

مختص ایران نیست و نفوذ 
اینترنت در زندگی مردم 
کشورهای توسعه یافته 

بیشتر است
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سعیده علیپور

 فرزندان مادران زندانی
 صاحب شناسنامه شدند

مدیرکل زندان های اســتان تهران گفت: برای 
نخستین بار در کشور، مددکاران زندان توانستند 
برای کودکانی که همراه مادران زندانی نگهداری 

می شوند، شناسنامه تهیه کنند.  
به گزارش ایرنا، علی رستمی گفت: روند اداری این 
امر پیچیده و نیاز به پیگیری های فراوان داشت و گاه 
پدر حاضر به همکاری نبود که خوشبختانه با تعامل 
سازمان ثبت احوال محقق شد و این عزیزان صاحب 

شناسنامه شدند.  
    

برف مسیر ۵0 روستای ارومیه را 
مسدود کرد

یک مقــام راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
آذربایجان غربی از بسته شــدن راه های ارتباطی 
۵۰ روستا در ارومیه به دلیل بارش سنگین برف در 
این مناطق خبر داده است.ارسالن شکری تا عصر 
دیروز گفت که در حال حاضر تالش برای بازگشایی 

راههای ارتباطی این روستاها در جریان است.
    

 شعله ور شدن مجدد آتش
 در دو جنگل گلستان

فرمانده حفاظت منابع طبیعی استان گلستان با 
اشاره به اطفای حریق در جنگل های این استان در 
روزهای گذشته، دیروز گفت: وزش باد شدید مجددا 
شعله های آتش را در دو جنگل کالله و مینودشت 
پدیدار کرده است.سرهنگ گل بینی دیروز خبر داد 
که دو بالگرد به همراه نیروهای امدادی ما در حال 
کنترل و اطفای حریق هستند و همچنان فعالیتشان 
تداوم دارد، اما به علت وزش شدید باد روند عملیات 

با سختی بسیار مواجه است.
    

احتمال اجرای طرح مشابه 
موتوریار برای خودروهای سواری

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ از احتمال اجرای طرح مشابه موتوریار 

برای رانندگان خودروهای سواری خبر داد.
سرهنگ علی همه خانی به ایسنا گفت:  یکسال از 
زمان شروع طرح موتوریار در تهران گذشت و امروز 
با استناد به آمار می توان گفت که ۱۴۰هزار دستگاه 
موتورســیکلت در این مدت توقیف و به پارکینگ 
منتقل نشده اند.  در واقع راکبان این موتورسیکلت ها 
به جای توقیف و انتقال وسیله شان به پارکینگ تحت 
آموزش قرار گرفته و حاال می توان گفت که ۱۴۰ هزار 
موتورسیکلت سوار آموزش دیده اند و ساعاتی را نیز 
به عنوان همراه در کنار پلیس راهور به برقراری نظم 

ترافیکی در شهر کمک کرده اند.  
    

باران؛ شامپانزه ایرانی کشته شد

شامپانزه ۴ ساله باغ وحش ارم در درگیری با دیگر 
شامپانزه ها در کشور کنیا کشته شد.

باران 6 ماه پیش برای زندگی در جمع هم نوعانش 
به کنیا منتقل شده بود. او پس از قرنطینه اولیه، در 
مکانی در قفس شامپانزه ها بدون ارتباط فیزیکی 
با آن ها نگهداری می شد تا پس از ایجاد دوستی، به 
جمع آنها برود.اما چند روز پیش قفل قفس را شکسته 
و وارد قفس شامپانزه ها شد. آن ها هم همگی بر سر او 
ریخته و حسابی کتک اش زدند. با اینکه مسئوالن و 
پزشکان آنجا مداخله کرده و باران را بیرون کشیدند، 

اما شدت جراحات باعث مرگ او شد. 
پس از انتشار خبر کشته شدن شامپانزه ای که 
از ایران به کنیا فرستاده شده بود، ایمان معماریان، 
دامپزشک »باران« گفت: کنیا گفته او درِ  محل را 
باز کرده و به دست شامپانزه های بالغ کشته شده، 
اما باران توانایی باز کردن در را نداشت و در باز بوده و 

یتیم خانه کنیا باید عذرخواهی کند.

از گوشه و کنار


