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شهرنوشت

» VPN خوب ســراغ ندارید؟ 
فیلترشــکن قــوی چطــور؟« این 
پرسش آشــنای این روزهای مردم 
از یکدیگر اســت. کمتر کسی است 
کــه روی گوشــی هوشــمند خود 
حداقل به تعداد انگشت های دست 
انواع وی پی ان و فیلترشکن را برای 
دور زدن محدویت هــای اینترنتی 
روزهــای اخیر نصب نکرده باشــد. 
محدودیت هایــی کــه بــه چالش 
بزرگ نه فقط برای کاربران عمومی 
اینترنت و فضای مجازی، بلکه برای 
 کسب و کارهای فعال در این فضا نیز 

تبدیل شده است. 
امــا در میــان همــه پلتفرم ها، 
محدودیت در اپلیکشن های ارتباطی 
خارج پایه بیش از همه مردم و کسب 
و کارها را کالفه کرده اســت. با ادامه 
محدودیــت در برقــراری ارتباط با 
پیام رســان هایی مثل واتســاپ و 
اینستاگرام، اخباری مبنی بر فیلتر 

دائمی ایــن پیام رســان ها ، عرقی 
ســرد را پیشــانی کاربران اینترنت 
و فعــاالن اقتصادی ایــن حوزه می 
نشاند. اخباری که در این آشفته بازار 
اطالع رســانی، گاه تایید و گاه به کل 

تکذیب می شود.

تکرار سرنوشت تلگرام
نگرانی اخیر کاربران به ســابقه 
مسدود شــدن تلگرام برمی گردد. 
در حوادث دی مــاه 96، تلگرام برای 
نزدیک به دو هفته فیلتر شد اما دوباره 
با رفع فیلترینگ، در دســترس قرار 
گرفت این در حالیســت که در ۱۰ 
اردیبهشت 9۷ مجدداً تلگرام با دستور 
قضایی از دسترسی کاربران خارج شد. 
فیلتر شدن تلگرام به عنوان پرکاربرد 
ترین پیام رســان آن زمان در داخل 
کشور که حتی بسیاری از فعالیت ها 
و کســب و کارهای مجازی نیز به آن 
منتقل شده بود، وضعیت مشابه امروز 
را برای کاربران شبکه های اجتماعی 
به وجود آورد. نسخه مسئوالن برای 

حل این مشــکل نیز مشــابه همان 
سیاستی است که امروز در دستور کار 
آنها قرار گرفته است. تشویق و ترغیب 
کاربران به استفاده از پیام رسان های 
داخلی! سیاســتی کــه یکبار پس 
از سال 9۷ شکســته خورده است و 
میلیاردها تومان خرج روی دســت 
کشور گذاشــته بود بار دیگر در حال 
پس دادن امتحان به شکل جدیدی 

است. 
امــا نتیجــه حمایــت قبلــی 
از پیام رســان ها چه بود؟ در ســال 
96، محمدجــواد آذری جهرمــی، 
وزیر وقت ارتباطــات، وام 5 میلیارد 
تومانــی به پیام رســان های داخلی 
را تکلیف دانست. در ســال 9۷ هم 
جــواد جاویدنیا، معــاون وقت امور 
فضای مجازی دادستانی کل کشور، 
اختصــاص ۱۰ ســرور و کمــک 5 
میلیاردی را کافی ندانست و خواهان 
اختصاص بودجــه 3۰۰ میلیاردی 
برای حمایت از پیام رسان های داخلی 
شده بود تا آنها بتوانند مانند تلگرام 

باشند اما نتیجه چیز دیگری را نشان 
داد. مرکز افکارســنجی دانشجویان 
ایران )ایســپا( در یکــی از آخرین 
نظرسنجی های خود در سال۱4۰۰ 
مردود شــدن تمــام تالش ها برای 
جایگزینی پیام رسان های داخلی را 
به جای پیام رسان های خارجی پایه 

اعالم می کند. 
براساس آن نظرسنجی، استفاده 
از پیام رســان واتســاپ بــا ۷۱.4 
درصد ایــن پیام رســان را  در صدر 
پر اســتفاده ترین این پیام رسان ها 
قرار داده است و اینستاگرام با 53.۱ و 
تلگرام با 4۰.4 درصد در جایگاه دوم 
و ســوم قرار دارند. برهمین اساس، 
میزان استفاده از افراد باالی ۱8 سال 
طی دو ســال گذشــته ۱3.6 رشد 
داشته و از 39.5 درصد در تیر 98 به 
53.۱ درصد در تیر ۱4۰۰ رســیده 

است.
جالــب اینکــه در ایــن مدت 
حتی با وجــود فیلترینــگ تلگرام 
پیام رســان های داخلــی ماننــد 
سروش، همچنان حرفی برای گفتن 
ندارند. حــاال با اعمــال دور جدید 
محدودیت های فضــای مجازی در 
ایران در حــوادث اخیر، دوباره بحث 
حمایت از پلتفرم های داخلی به ویژه 
پیام رسان های داخلی داغ شده است. 
این در حالیست که بســیاری، این 
تالش ها را در راستای تکمیل اجرای 
طرح موسوم به »صیانت« که اکنون 
به نام طرح »نظــام تنظیم مقررات 
خدمات فضای مجازی« تغییر کرده 

است، می دانند.

حمایت تا کجا و به چه قیمتی؟
در همین راستا عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به 
تازگی گفته است که در حال حاضر 
تمرکز ما حمایت از پیام رسان هایی 
اســت که مردم اقبال بیشــتری به 
آنها نشــان داده اند و با آماده شــدن 
زیرساخت هایشان، کیفیت آنها هم 
به شــکل قابل مالحظه ای افزایش 
پیدا کرده اســت. وی در واکنش به 
فیلترینگ پیام رســان های واتساپ 
و ایسنتاگرام گفته است: »پلتفرمی 
که قواعد جمهوری اسالمی ایران را 
به رسمیت نمی شناسد و هر از چند 
گاهی نقش محوری در آشوب ها به 
عهده دارد و موجب نا امنی در کشور 
می شود، طبیعتاً بستر مناسبی برای 
سرمایه گذاری در کشور نیست و به هر 
حال ممکن است تصمیمات دیگری 

هم درباره آن گرفته شود.«
در تازه ترین اقدامات نیز شورای 
عالی فضــای مجازی در راســتای 

ضرورت توســعه خدمــات داخلی 
و تقویت اقتصاد دیجیتــال بر روی 
شــبکه ملی اطالعات مقرر کرد که 
زیرســاخت ها و ســکوهای داخلی 
توســط دولت تقویت و برای حضور 
بیشــتر کاربران داخلی تمهیدات و 

تسهیالت الزم پیش بینی شود.
اما ســوال اینجاســت با توجه به 
تجربه یک بار شکســت حمایت از 
پیام رسان های داخلی و نتیجه بخش 
نبودن حمایت هــای قبلی آیا باز هم 
باید اقدامات گذشته را دنبال کرد؟ 
آیا با وجود هزینه های گزاف گذشته 
شــاهد بازخورد مثبت این اقدامات 
بوده ایم و این حمایت تا کجا و به چه 

قیمتی باید ادامه داشته باشد؟

دوگانه فرصت های فضای 
مجازی و تامین امنیت

در این میان، محمد اســکندری، 
کارشــناس و صاحــب نظــر حوزه 
سیاستگذاری عمومی در گفت و گو 
با »توســعه ایرانی«، می گوید: قبل 
از تحلیل شــرایط کنونی، باید ابتدا 
توصیفی از فضای مجازی داشــته 
باشیم تا این پدیده را بررسی و غلط 
یا درست بودن اعمال سیاست های 

سایبری را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: فضــای مجازی یا 
فضای ســایبری به معنای ترکیب 
زیرســاخت، خدمات کاربری و الیه 
محتوایی یــک عرصه جدیدی برای 
زندگی بشــری ایجاد کرده است که 
در اینجا همه ابعــادی که در زندگی 
واقعی داریم اعم از امنیت، سالمت، 
حاکمیــت، جــرم و ... در کنار همه 
فرصت هــا و تهدیــدات را در الیه 
ســایبری و فضای مجازی هم شاهد 
هســتیم. اگر تا دو دهه قبل فضای 
سایبری به دلیل عدم گسترش، بیشتر 
جنبه تفنن داشت؛ امروز به طور کامل 
زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده 
است. همین امر سبب شده که دیگر 
دولت ها نتوانند نســبت به این فضا 

بی تفاوت باشند.
اســکندری با بیان اینکه با وجود 
ارتباط تنگاتنگ زندگی و معیشــت 
مــردم با فضــای مجــازی، طبیعا 
شــهروندان از دولت ها انتظار تامین 
امنیت ارائه خدمــات در این فضا به 
مانند فضای واقعی را دارند، تصریح 
کرد: جمهوری اســالمی نتوانسته 
اســت بین فرصت هایی کــه باید و 
موظف اســت در فضای سایبری و 
مجازی بــرای شــهروندانش ایجاد 
کند و تامین امنیت این فضا،  تعادل 

برقرار کند. 
وی توضیح داد: برای برقراری این 
تعادل، راه حل هــای مختلفی وجود 
دارد. یکی از این راه حل ها این است 
که حاکمیت بتواند با تعامل با آمریکا 
و سایر کشــورها این تعادل را برقرار 
کند و راه حل دیگر راهکاری است که 

چین در پیش گرفته است و مدل های 
مشابه آن از ســوی فرانسه و اتحادیه 
اروپا به نوعی در دستور کار قرار گرفته 
است به طوری که امروزه با مقوالتی 
تحت عنوان اینترنــت کالیفرنیایی 
و اینترنت اروپایــی و چینی روبه رو 

هستیم.
این صاحب نظر سیاســتگذاری 
عمومی با بیان اینکه امروز دولت ها به 
این نتیجه رسیده اند که باید حکمرانی 
خود را در فضای مجازی اعمال کنند، 
خاطرنشان کرد: در کشور ما، وضعیت 
منحصری به فرد حاکم است که قابل 
مقایسه با وضعیت ســایر کشورها 
نیســت. در واقع امــروز حاکمیت 
متاســفانه بین دوگانه امنیت و ارائه 
خدمت بــه مردم، به ســمت حفظ 

امنیت گرایش پیدا کرده است. 

نمی توانیم مردمان را از خدمات 
نرم افزارهای خارجی محروم کنیم

وی در پاســخ به اینکــه در بلند 
مدت چه باید کرد، می گوید: در بلند 
مدت به نظر مــن اوال برخالف همه 
جوسازی ها ما به یک فضای اینترنتی 
داخلی تحــت عنوان شــبکه ملی 
اطالعات نیاز داریم. این سیاســتی 
است که کشورهای پیشرو مثل کره 
جنوبی، سنگاپور و برخی کشورهای 
اتحادیه اروپا هــم به آن گرایش پیدا 
کرده اند. علت آن نیز مشخص است. 
افزایش ســرعت، کیفیــت و البته 
امنیت در ارائه خدمــات. دوم اینکه 
ما باید سعی کنیم با جهان برتر فضای 
ســایبری وارد تعامــل قدرتمندانه 
شــویم. ما نمی توانیم مردمان را از 
ظرفیت نرم افزارهای خدمات کاربری 
خارجی محروم کنیم. اما نمی توانیم 
بپذیریم که آنها هم به معیار و ضوابط 
بی توجه باشند. راه حل یک مذاکره 
مقتدرانه توام با تعامل است به نحوی 
که ما هم بتوانیــم الگوی حکمرانی 
را مبتنی بر فضای ســایبری داشته 
باشیم و هم مردم از خدمات محروم 

نشوند.

تاکید بر پلتفرم های داخلی با وجود ضعف زیرساخت ها، کلنجار با اعصاب و معاش مردم است؛ 

نگرانی اخیر کاربران به سابقه مصائب تأمین اینترنتی »امنیت«
مسدود شدن تلگرام بر 

می گردد. در ۱۰ اردیبهشت 
۹۷ تلگرام با دستور قضایی از 
دسترسی کاربران خارج شد. 
فیلتر شدن تلگرام به عنوان 

پرکاربردترین پیام رسان 
آن زمان در داخل کشور که 
حتی بسیاری از فعالیت ها و 

کسب و کارهای مجازی نیز به 
آن منتقل شده بود، وضعیت 
مشابهی مانند امروز را برای 

کاربران شبکه های اجتماعی 
به وجود آورد
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حسین  جمشیدیان

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
شناسایی، جذب و ساماندهی
 ۶ هزار کودک کار در کشور

سرپرست امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور از شناسایی، جذب و ساماندهی 6 هزار 
کودک کار و خیابان در سراسر کشور خبر داد. محمدرضا 
حیدری ها، در گفت وگو با ایلنا افــزود: برای همه این 
کودکان پرونده تشکیل شده است و اقدامات مددکاری 
و روانشناســی را برای این کودکان و خانواده هایشان 
انجام می دهیم. وی درباره طرح جذب و ســاماندهی 
کودکان کار و خیابان گفت: سازمان بهزیستی به عنوان 
سازمان حمایتی در حوزه کودکان کار و خیابان اقدام 
به ساماندهی این کودکان می کند. یک سری از مراکز 
آموزشی حمایتی ما وظیفه دارند کودکان را در خیابان 
شناسایی، جذب و هدایت کنند به مراکز روزانه و برای 
آن ها پرونده شخصیت، روانشناسی و مددکاری برای 

هر کودک تشکیل دهند.
    

نت بالک هم تأییدکرد؛
اختالل در اینترنت همراه کشور 

خبرگزاری هــا در ایران از 
اختالل شــدید در اینترنت 
همــراه کشــور طــی روز 
چهارشنبه خبر دادند. وبسایت 
نت بالک که فعالیت شــبکه 
اینترنت در جهان را زیر نظر دارد نیز دیروز تایید کرد 
که ارتباط اینترنتی در ایران از ساعت 6 روز چهارشنبه 
به وقت ساعت هماهنگ جهانی مختل شده است. در 
روزهای گذشته معموال محدودیت اینترنت از ساعت 
۱6 اجرا می شد، ولی ۲۰ مهرماه از صبح دچار اختالل 
شد. از زمان شروع ناآرامی ها و بنا به دستور نهادهای 
مسئول امنیت، محدودیت اینترنت در کشور اجرا شده 
و پیام رسان های خارجی پرطرفدار مثل اینستاگرام و 

واتساپ فیلتر شدند.
    

دستگیری تعدادی از 
پرسنل شهرداری همدان

سرپرســت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری همدان از دســتگیری تعدادی از پرسنل 
شــهرداری همدان توســط اداره اطالعات خبر داد. 
محمدجواد زارعی در گفت وگو با ایسنا، درباره اتهامات 
این افراد تصریح کرد: از علت دستگیری و اتهامات وارد 
شده به این افراد اطالعاتی در دست نداریم اما با کامل 
شدن روند تحقیقات و مراحل قضایی اطالعات تکمیلی 
متعاقباً اعالم می شود. گفتنی است؛ در سال 9۷ نیز ۱5 
نفر از پرسنل شهرداری منطقه چهار همدان به اتهام اخذ 

رشوه و جعل اسناد دستگیر شدند.
    

تنها شهردار زن رفتنی شد
خداحافظی زاکانی با ۳ شهردار منطقه

با توجه به پایــان احکام 
شهرداران تهران، پیگیری ها 
حکایــت از تغییر ســه نفر از 
شــهرداران مناطــق دارد. 
به گزارش مهــر، حمیدرضا 
حاجوی شــهردار منطقه یک، حمید جوانی شهردار 
منطقه سه و فاطمه تنهایی شــهردار منطقه هشت 
از ســمت خود تودیع می شــوند و اشخاص جدیدی 
جای آن ها قرار خواهند گرفت. پیگیری های خبرنگار 
حکایت از آن دارد که تعدادی دیگر از شهرداران تهران 

نیز میان مناطق جا به جا خواهند شد.
    

تسهیل تردد زمینی مسافران
میان ایران و عراق

رئیس هیأت مدیره و مدیر 
عامل کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی در دیدار با رئیس 
پلیس راهنمایــی و رانندگی 
کشور عراق در بغداد بر اقدام 
برای تسهیل و تسریع تردد مسافران میان ایران و عراق 

تأکید کرد.
به گزارش روابــط عمومی کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی جمهوری اســالمی ایران، در جلسه ای با 
حضور محمدحسین صوفی و ژنرال طارق اسماعیل 
حســین، موضوعاتی همچــون راهکارهای تقویت 
همکاری های مشــترک در زمینه تســهیل در تردد 
زمینی، رفع موانع موجود در مرزها، راه های تسهیل و 
تسریع تردد مسافران از طریق مرزهای مشترک زمینی 

دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد با تشکیل کمیته ای مشترک 
با حضور کارشناسان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
جمهوری اسالمی ایران و کارشناسان رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی کشــور عراق از طریق رفع موانع 
و مشــکالت موجود، تردد زمینی در تمامی ایام سال 
بین دو کشور با نظم و ســاختار مورد توافق طرفین، 

تسهیل شود.

از گوشه و کنار 

مدیرگروه انجمن پرنده شناسی و پرنده نگری طرالن با اشاره به اینکه تابش 
نور در شب به شیشه  ساختمان ها برای پرندگان مهاجر خطای دید ایجاد می کند، 
گفت: ساالنه بسیاری از پرندگان مهاجر بر اثر برخورد با ساختمان های شیشه ای 

که منابع نوری مصنوعی و متعددی در کنار آن ها وجود دارد، کشته می شوند.
روز جهانی پرندگان مهاجــر )World Migratory Bird Day( یک 
کمپین برای افزایش آگاهی و تاکید جهت حفاظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه 
آن  ها است. هرساله دومین شــنبه از ماه های می )اردیهشت( و اکتبر )مهرماه( 
به عنوان روز جهانی پرندگان مهاجر شــناخته می شود. امسال ۲۱ مهرماه روز 
جهانی پرندگان مهاجر زمستانی است که شعار »خاموشی چراغ ها برای بازگشت 
امن پرندگان مهاجر به خانه« برای آن انتخاب شــده است و به گفته موسس و 
مدیرگروه انجمن پرنده شناســی و پرنده نگری طرالن نور زیاد و انعکاس نور بر 
شیشه و دیوارها باعث می شود ســالیانه هزاران پرنده از بین بروند چون برخی 
پرنده ها در شب به یک منبع نور مانند ستاره ها، ماه و یا هر نور طبیعی دیگری که 

به طور غریزی به آن عادت کرده اند نگاه و به سمت آن حرکت می کنند.
علیرضا هاشمی در آستانه روز جهانی پرندگان مهاجر در گفت وگو با ایسنا 
درباره نحوه مهاجرت و مسیریابی پرندگان اظهار کرد: برخی از پرندگان در روز 
و برخی نیز در شب مهاجرت می کنند. پرندگان در شب مسیر مهاجرت خود را بر 
اساس نورهایی مانند نور ستارگان تعیین می کنند اما آلودگی نوری بیش از حد 

این مسیریابی را دچار اختالل می کند.
وی افزود: همین آلودگی های نوری در کنار ساختمان های شیشه ای می تواند 

موجب انعکاس تصویر آسمان در شیشه شــود و پرندگان با شیشه ها برخورد 
می کنند و تلف می شوند، یعنی اگر ساختمان ها بازتاب نور و نمای شیشه ای یا 
براق داشته باشند معموال پرندگانی  که در شب مهاجرت می کنند چون تصویر 
آســمان را در آن می بینند و یا پرندگانی که در روز مهاجرت می کنند با دیدن 
تصویر آسمان و درخت در ساختمان ها با تصور اینکه در آسمان پرواز می کنند 

با ساختمان برخورد می کنند. این مسائل می توانند خیلی حادثه خیز باشند.
موسس انجمن پرنده شناسی و پرنده نگری طرالن ادامه داد: درواقع بسیاری 

از آسمانخراش های دنیا به دلیل اینکه شرایط را برای محیط زیست و پرندگان 
مناسب نکردند، هرساله چند هزار پرنده را طعمه مرگ می کنند.

وی ادامــه داد: در بســیاری از مواقــع نیــز صنایــع، چاله هــای نفتی، 
حوضچه هــای نفتــی و مــواد آالینده دیگــر را به صــورت حوضچــه روباز 
نگهداری می کنند و با تابش نور به این آالینده ها ســطح آن ها براق می شــود 
و پرنــدگان این حوضچه هــا را به عنــوان یک بســتر آبی تلقــی می کنند و 
در آن ها فــرود می آینــد و اگر آلودگی محیطی شــدید باشــد و ســریع بر 
آن ها تاثیــر بگــذارد، بالفاصله تلف می شــوند و اگر ایــن حوضچه ها، دارای 
 مواد نفتی باشــند بــه دلیل چســبندگی باالی نفــت بعد از فــرود روی آن 

گرفتار می شوند.

گرفتار شدن پرندگان در دام آلودگی های غذایی و آب و هوایی
به گفته هاشــمی، عالوه بر آلودگی نوری که موجب تلف شــدن پرندگان 
مهاجر می شود، آلودگی هوا، آلودگی آب و غذا و... نیز بر سالمتی پرندگان تاثیر 
می گذارد. ما در ایران چندان مطالعات عمیقی  روی پرندگان نداشــته ایم ولی 
به دلیل سیستم تنفســی خاص پرندگان، آلودگی هوا تاثیرات مخربی بر آن ها 

می گذارد.
وی در پایــان تصریح کرد: برخی آلودگی ها در تغذیــه پرندگان وجود دارد 
چراکه برخی فلزات سنگین وارد بدن آن ها می شود و از بدن آن ها دفع نمی شود 
بلکه روی هم انباشــته می شــوند و پرنده را یکباره از پا در می آورند حتی اگر 
پرندگان تلف نشوند، بر زادآوری آن ها تاثیر منفی می گذارد و در نتیجه موجب 

کاهش جمعیت آن ها می شود.
به گزارش ایســنا، پرندگان مهاجر تنها به یک زیستگاه و کشور تعلق ندارند 
و مراقبت از آن ها و رعایت نکات محیط زیستی برای حفظ امنیت آن ها به یک 

اراده جمعی و اتحاد بین المللی نیاز دارد.

به مناسبت ۲۱ مهرماه، روز جهانی پرندگان مهاجر؛

فصل مهاجرت پرندگان و سه چالش زیست محیطی

گزارش


