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 آغاز واکسیناسیون کرونا 
تا قبل از ۲۲ بهمن

وزیــر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی 
از آغاز واکسیناســیون 
کرونا در کشــور تا قبل 
از ۲۲ بهمن خبــر داد. 

به گزارش ایرنا، ســعید نمکی روز گفت: امیدوارم 
قبل از ۲۲ بهمن و طبق مصوبه اولویت بندی شده، 
واکسیناسیون را در گروه ها شروع کنیم. اما تا زمانی 
که مطمئن ترین و بی خطرترین واکسن را نتوانیم 
به کشــور وارد کنیم، این کار را انجام نمی دهیم؛ 
چانه زنی های ما به دلیل این اســت که مؤثرترین 
واکسن را وارد کشور کنیم. او ادامه داد: عالوه بر آن، 
درباره واکسن کوواکس سازمان جهانی بهداشت 
نیز قرار بر این بوده از فوریه توزیع آن در کشورهای 
هدف ازجمله در ایران شروع شود اما منتظر سهمیه 
۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز کوواکس و واکسن تولید 
داخل نخواهیم ماند زیرا گروه های هدف باید زودتر 

واکسینه شوند.
    

کشف ۲۰۰ ماینر جدید در شهرستان ری
فرمانــدار ویــژه 
شهرستان ری با اشاره به 
اینکه طی بازرسی های 
صــورت گرفتــه در 
روزهای اخیر ۵۰۰ ماینر 

استخراج پول مجازی بیت کوین در شهرستان ری 
کشف شده بود از کشــف ۲۰۰ ماینر دیگر در این 
شهرســتان در خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین 
توکلی کجانی گفت: پیش تر طی بازرســی های 
صورت گرفته ۵۰۰ ماینر اســتخراج پول مجازی 
بیت کوین در شهرســتان ری کشف و ضبط شده 
بود که آخرین مورد آن ۱۵۰ ماینــر در یک واحد 
مرغداری بود که سریعاً با اقدامات قانونی برخورد 

الزم صورت گرفت.
    

نماینده رشت: 
برخی تاکسی ها بنگاه تبلیغاتی 

ضدنظام هستند!
نماینده مردم رشت 
با تأکید بر تعریف منشور 
اخالقی و اجتماعی برای 
رانندگان تاکسی اظهار 
کرد: همه ما از شــرایط 

ســخت فعالیتی رانندگان تاکسی مطلع هستیم، 
اما رانندگان باید بدانند که تمامی این تسهیالت و 
حمایت ها را نظام برایشان فراهم می کند. به گزارش 
فارس، محمدرضا احمدی سنگری با انتقاد از اینکه 
برخی رانندگان بنگاه تبلیغاتی ضدانقالب می شوند، 
افزود: رانندگان تاکسی به واسطه شغلشان با افراد 
فراوان و مختلفی سروکار دارند و متأسفانه برخی از 
همین افراد ناخواسته با سخنانی که مطرح می کنند، 
به عنوان یک بنگاه تبلیغاتی ضدنظام اقدام می کنند.

    
 آزمایش بالینی واکسن 

ایران و کوبا آغاز شد
کــز  مر ئیــس  ر
اطالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت بهداشت 
از آغــاز آزمایش بالینی 
واکسن انستیتو پاستور 

ایران و موسسه فینالی کوبا خبر داد. به گزارش ایلنا، 
کیانوش جهانپور روز گذشته در مورد روند ساخت 
واکسن کرونای داخل، در صفحه شخصی توییتر 
خود نوشت: آزمایش بالینی فاز ll واکسن انستیتو 
پاستور ایران و موسسه فینالی کوبا در پلی کلینیک 
۱۹ آوریل هاوانا نیز آغاز شد. در این فاز بیش از ۱۰۰ 
نفر ۱۹ تا ۸۰ ساله تاکنون واکسینه شده اند، در این 
مرکز هم ۴۰۰ نفر واکســینه می شوند و مجموع 
داوطلبان این مرحله کارآزمایــی حدود ۹۰۰ نفر 

خواهد بود.
    

شیوع کرونا باعث افزایش تقلب 
دانشجویان شده است

رئیس دانشگاه تهران 
با تأکید بر اینکه ویروس 
کرونا باعث افزایش تقلب 
در بین دانشجویان شد، 
گفت: پاندمی کرونا باعث 

شد که تقاضا برای رشــته های علوم پایه و پزشکی 
افزایش یافته و تقاضا در برخی رشته ها کاهش پیدا 
کند . بنابراین امتحانات پایان ترم نباید مالک گزینش 
دانشجویان می شد. به گزارش ایسنا، دکتر محمود 
نیلی احمدآبادی افزود: تأثیر پاندمی باعث کاهش 
عالقه مندی دانشجویان، کپی کاری، افزایش تقلب 
و روی آوردن دانشجویان جهت استفاده از خدمات 

شرکت ها برای شرکت در امتحانات شد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم جرم 
دادستان کل کشور و شکایت صداوسیما 
به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده 
شد.« این خبری بود که روز گذشته تمام 
خبرگزاری ها و سایت ها چه در داخل و 
چه در خارج از کشور آن را منتشر کردند. 
احضار آذری جهرمی به دادسرای 

فرهنگ و رسانه
بر اساس این خبر قوه قضاییه علیه 
وزیر ارتباطات اعالم جرم کرده و آذری 
جهرمی باید برای پاســخ به ســؤاالت 
بازپرس دادســرای فرهنگ و رسانه در 
دادسرا حضور یابد. اعالم جرم دادستان 
کل کشــور شــامل محورهایی چون: 
»اســتنکاف از اجرای اوامر قضایی در 
مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم 
حکــم صــادره، اســتنکاف از اجرای 
دستورات مقام های دولتی که اشاره به 
ابالغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به 
وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند 
بین الملل و محدودسازی پیام رسان های 
خارجــی دارد؛ عدم اجــرای مصوبات 
شــورای عالی فضای مجازی ازجمله 
مصوبه سال ۹۱ شــورا در مورد انسداد 
فیلترشــکن ها و VPNها و همچنین 
مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی 

است. 
همچنین رســیدگی به شــکایت 
مردم اهواز و چند شــهر دیگــر از وزیر 
ارتباطات، شــکایت جاویدنیا، معاون 
سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز 
شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در 
مورد اظهارنظر او در مورد بازپس گیری 
فرکانس های بانــد ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر 
اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.«

تصمیم مجلس بر فیلترینگ 
پلتفرم های خارجی 

بر سر فیلتر شــدن یا فیلتر نشدن 
اینستاگرام حواشی زیادی به وجود آمده 
بود. مدتی اســت که بحث فیلتر شدن 
اینستاگرام تبدیل به یکی از دغدغه های 
برخی مسئولین شده و تمام تالششان را 
می کنند تا اینستاگرام را نیز مانند برخی 
دیگر از برنامه ها از دسترس خارج کنند. 

تیرماه بود که برخــی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی یک صدا گفتند 
اینستاگرام باید از دسترس خارج شود. 
در این میان صحبت های حسن نوروزی، 
نمایند رباط کریم بازتاب زیادی داشت. 
او گفته بود:» خدا کند که اینســتاگرام 
فیلتر شود. فضای باز اینستاگرام و تلگرام 
تهدیدی برای جوانان است و این برای 
نظام شکنندگی دارد. کمیسیون حقوقی 
شکل گیرد به جد دنبال فیلتر اینستاگرام 
خواهیم بود.« نوروزی همچنین اعالم 
کرد که فیلتر کردن اینســتاگرام یکی 
از مهم ترین برنامه های مجلس جدید 
خواهد بود. البته کمــی بعدتر روح اهلل 
متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس 
پس ازایــن اظهارنظر گفــت: مجلس 
اولویت های مهم تری از محدودسازی 
فضای مجــازی دارد. به هرروی تا امروز 
کســی نتوانسته است اینســتاگرام را 
مانند تلگرام محدود کند. هرچند همان 
زمان هــم آذری جهرمــی بارها گفته 
بود اینســتاگرام به روزگار تلگرام دچار 
نخواهد شد.  نیمه های مهرماه نیز رئیس 
کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان 
در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بازار پنج 
هزار میلیارد تومانی اینستاگرام در سال 
گفت که فیلترینگ اینستاگرام باعث 
اثرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم بر 
فضای اقتصادی حوزه کسب وکارهای 
اینترنتی و کل اقتصــاد خواهد بود. در 
ایران کسب وکارهای زیادی هستند که 

از طریق اینستاگرام و فضای مجازی به 
یک ثبات نسبی رسیده اند و با فیلتر شدن 
آن احتمال از هم پاشیدن آن ها می رود. 

محدود کردن پهنای باند 
جایگزینی برای فیلترینگ

یکی از اتهاماتی که بــه وزیر جوان 
زده شده اســت، اســتنکاف از اجرای 
دستورات مقام های دولتی جهت کاهش 
پهنای باند بین الملل و محدودســازی 
پیام رســان های خارجی بود. بسیاری 
بر این باورند این مورد جایگزینی برای 
فیلترینگ بوده کــه آذری جهرمی با 
آن نیز مخالفت کــرده و اجازه اجرایی 
شدنش را نداده اســت. کاهش پهنای 
باند شبکه های اجتماعی خارجی در این 
راستا بدل و مشابه فیلترینگ به حساب 
می آید و درواقع باعث می شود که سرعت 
دسترسی مردم به این پلتفرم ها آن قدر 
کند شــود که به عقیده آن ها مردم قید 

استفاده از پلتفرم خارجی را بزنند. 
در همین رابطه محمد مهاجری، فعال 
سیاسی اصولگرا در توییتر خود در این 
رابطه نوشت: »محدود کردن پهنای باند، 
اسم مستعار فیلترینگ است. فیلترکردن 
شرافتمندانه تر است از اینکه با کندشدن 
شدید سرعت، مردم را عصبانی و فحاش 

بار بیاورید.«
در مقاطع مختلف طی ســال های 
اخیر گروهی تــالش کرده اند که توپ 
فیلترینگ اینستاگرام را در زمین وزارت 
ارتباطات بیندازند. این مسئله این قدر 
جدی است که بارها وزیر ارتباطات در 
برنامه های مختلــف ازجمله تلویزیون 
مجبور شده توضیح دهد که فیلترینگ در 
کشور مثل قضیه تلگرام یا با حکم قضایی 
یا با تصمیم کارگــروه تعیین مصادیق 

محتوای مجرمانه صورت می گیرد.
او چندی پیش هم در یک مصاحبه 
گفت: اینکه بعضی ها در کشور دلشان 
می خواهد و اعتقاد راسخ به بسته شدن 

همه شــبکه های اجتماعی دارند یک 
واقعیت است که نمی توان انکار کرد. او که 
بارها از فیلترینگ تلگرام هم انتقاد کرده، 
اخیراً هم گفته بود: وقتی یک پلتفرم که 
مورداستفاده حجم عظیمی از مردم است 
را به خاطر یک مشکل ببندید طبیعی 
است که مردم با این حکم مقابله می کنند 
و به دنبال استفاده از فیلترشکن می روند. 
با این کار باعث می شویم مقررات درست 

در این زمینه هم زیر پا گذاشته شود.
شکایت صداوسیما قابل 

پیش بینی بود
در این میان صداوسیما هم از آذری 
جهرمی شکایت کرده است. کاری که 
به گفته برخی اصاًل دور از ذهن نیست و 

توقع آن می رفت. 
باقــری بنابی، رئیس فراکســیون 
مستقالن والیی مجلس در واکنش به 
اعالم جرم دادستانی علیه آذری جهرمی 
گفته که مطالبه رهبرانقالب تشــکیل 
دولت جوان بود و خیلی بد اســت که ما 

یک وزیرجوان را هم تحمل نکنیم.
باقری بنابی در واکنش به اعالم جرم 
دادستانی علیه وزیر ارتباطات و شکایت 
صداوسیما از او بیان کرد: نمی شود مدام 
در زبانمان حرف از نقش جوانان باشد و 
در انتخابات، جنگ و صحنه های خطیر 
چشممان به ظرفیت جوانان باشد، اما 
در زمان واگذاری مسئولیت به جوانان 
انگ ناپختگی و خامی بزنیم، و آن معدود 
جوانانی همه که وارد صحنه می شوند را 

با شکایت و تخریب و فضاسازی رسانه ای 
به گونه ای نقره داغ کنیم که دیگر هیچ 
جوانی جرئت ورود به صحنه را نداشته 
باشد. رئیس فراکسیون مستقالن والیی 
با کنایه به شــکایت صداوسیما از وزیر 
ارتباطــات ابراز کرد: اگر ایــن آقایان از 
جهرمی شکایت نمی کردند عجیب بود 
چراکه متأســفانه کار به جایی رسیده 
که دیدن رویکردهای صحیح از مدیران 

تلویزیون مایه تعجب است.
باقری بنابی ادامه داد: اما راحل )ره( 
فرمودند صداوســیما باید به مثابه یک 
دانشگاه باشد و انتظار بود مردم فرهنگ 
مدارا، ادب، تحمل یکدیگر و انصاف را در 
رسانه ملی شاهد باشــند که متأسفانه 
تلویزیون ما هرروز از این حسنات فاصله 

می گیرد.
 فیلتر کردن کار 

وزارت ارتباطات نیست
بااینکه آذری جهرمی مخالفان زیادی 
در دولت دارد اما همیشــه در رابطه با 
فیلترینگ نظرش را بــا صراحت اعالم 
کرده است. او هربار گفته است که با فیلتر 
شدن اپلیکیشن های خارجی مخالف 
است و بیان کرده که فیلتر شدن یا نشدن 

از وظایف وزارت ارتباطات نیست.
او چند هفته پیش در رابطه با همین 
موضوع گفته بود: وزیر ارتباطات مسئول 
وصل کردن است. مشکالت بخش های 
دیگر را باید از مسئوالن مربوطه مطالبه 
کنیم. رفع فیلتر تلگرام مربوط به کمیته 
تعیین مصادیق مجرمانه اســت. موقع 
رأی اعتمــاد در مجلــس گفتم زمانی 
برقراری ارتباطات یک تهدید در دیدگاه 
امنیتی بود و امروز قطع آن تهدید امنیتی 
است و بحران ایجاد می کند. این تغییر 
پارادایم است. در این سال ها چند انگاره 

عوض شده است که باید آن را بپذیریم. 
وزیــر ارتباطات پیش تــر هم توپ 
فیلترینگ را به زمین دادستانی انداخته 
بود. او گفته بود من شرایط جامعه را به 
سمتی نمی بینم که هدفی برای فیلتر 
کردن اینســتاگرام وجود داشته باشد. 
البته عده ای همیشه معتقد بوده اند که 
این پلتفرم را باید بســت، فشار هم وارد 
کرده و می کنند. ولی تاکنون عقل جمعی 
کشــور به چنین جمع بندی نرسیده 
اســت. البته آن هایی که معتقدند باید 
اینستاگرام فیلتر شود به ما فشار می آورند 
این در حالی است که مسئولیت صدور 
حکم و تصمیم گیری برای فیلترینگ 
جای دیگری است و فشار را باید به نهاد 
مربوطه که به طور مشخص قوه قضاییه 
و دادستانی کل کشــور بر اساس حکم 
کارگروه تعیین مصادیق هستند، وارد 

کنند.
اقدام وزارت ارتباطات علیه 

فیلترینگ پنهان
در آخر اما باید گفت آذری جهرمی 
در برابر فیلترینگ علنی و پنهان برخی 

پلتفرم های خارجی ایســتاده است و 
اینکه برخی نهادها از او شــکایت کنند 
عجیب نیست. پیش ازاین راهکار بدل 
دیگری برای فیلترینگ صورت گرفته 
بود که با پافشــاری وزارت ارتباطات و 
رسیدن مسئله به سطح ارشد مقامات 
منتفی شــد. هرچند ۲اپراتور مسلط 
کشور چند ماه قبل طی کاری که وزیر 
ارتباطات از آن به نــام »تبانی« یادکرد 
بســته های اینترنت را به شدت گران 
کردند اما با پیگیری حــدود یک ماهه 
وزارت ارتباطات سرانجام قیمت اینترنت 
کاهش پیدا کرد و بسته های به صرفه و 

بلند مدت قابل خریداری شدند.
مدت کوتاهی بعد مقام های جناحی 
خاص اما به تــالش دولت برای کاهش 
قیمت اینترنت موبایل اعتراض و انتقاد 
داشــتند! افراد این جنــاح اکنون در 
مصاحبه های خود می گویند که تالش 
شد که به نفع پلتفرم های خارجی قیمت 
اینترنت گران شود اما دولت قاطع جلوی 

این ماجرا ایستاد و نگذاشت.
آنچه از میان این کلمات مشــخص 
می شــود این اســت که گران کردن 
بسته های اینترنت در تابستان امسال 
از ســوی اپراتورهای اصلی نه به خاطر 
مسائل مالی بلکه به خاطر تالش برای 
یک فیلترینگ پنهان با ســخت کردن 
دسترســی به اینترنت با تحت فشــار 
قــرار دادن اقتصاد مردم بوده اســت. 
پیش ازاین مقام های وزارت ارتباطات 
هم اعالم کرده بودند که یکی از ادعاهای 
اپراتورها برای گران کــردن ناگهانی و 
عجیب اینترنت موبایل حمایت از تولید 
محتوا و ترافیک داخلی اســت. رئیس 
سازمان تنظیم مقررات هم در این رابطه 
گفته بود: اینکه اپراتورها تصور می کنند 
با گران کردن ترافیک بین الملل، مردم به 
سمت استفاده از ترافیک داخلی می روند 
اشتباه محض است، کما اینکه قباًل در 
مورد ارزش افزوده آن را تجربه کرده ایم 
و نتیجه ای هم در برنداشت. بااین حال اما 
مهم این است که وزیر ارتباطات شکایت 
شده اســت و باید منتظر ماند تا ببینیم 
پس از طی شدن روند این شکایت ها چه 
حکمی صادر می شــود و چه چیزی در 
انتظار کاربران شبکه های مجازی است. 

وزیر ارتباطات به اتهام عدم انسداد »اینستاگرام« به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد

تالش پیگیر برای تداوم روند فیلترینگ 

خبر

از روز گذشته، اول بهمن ماه دوباره کالس های 
درس و مدرسه ها رنگ و بوی تازه به خود گرفت، 
حس و حال مهرماه و بازگشایی مدارس دوباره برای 
دانش آموزان زنده شد، کرونا شادی و نشاط حضور 
در مدرسه را از دانش آموزان گرفته بود، حاال دوباره 
برخی از دانش آموزان به مدرسه بازگشته اند و لذت 

پشت میز نشستن را تجربه می کنند. 
رعایت پروتکل ها برای بازگشایی مدارس

بعد از خبر بازگشــایی مجدد مدارس برای 
برخی پایه ها و مخالفت های وزارت بهداشــت 
شایعات زیادی دراین باره شنیده شد. بسیاری از 
والدین حاضر نبودند کودکان خود را به مدرسه 
بفرستند. بااین حال مقامات آموزش وپرورش 
اطمینــان دادند اجباری بــرای حضور دانش 
آموزان در مدرســه نخواهد بود. از سوی دیگر 
محســن فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت 
محیــط و کار وزارت بهداشــت، بــا تأکید بر 

تأمین تهویه هوا و فضای تعیین شــده برای هر 
دانش آموز گفت: تهویــه کالس ها باید تأمین 
شود و اســتفاده از ماســک و رعایت بهداشت 
فردی الزامی اســت و فاصله گذاری حداقل ۲ 
متر خواهد بود و ۲ پیش شرط اختیاری بودن 
و توانایی مدرسه در رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی از الزامات بازگشایی است و والدین اگر 
از رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدرسه 
مطمئن شدند، می توانند دانش آموز خود را به 

مدرسه بفرستند.
او با اشاره به فضای موردنیاز برای هر دانش آموز 
به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی توضیح 
داد: کالس ها حداکثر ۱۰ نفــره خواهد بود و ما 
۴ مترمربع برای هر دانش آمــوز فضا نیاز داریم، 
برای برگزاری کالس با ۱۰ نفر نیاز به ۴۰ مترمربع 
فضاست و به همین نسبت با کوچک شدن کالس 

درس تعداد دانش آموزان کاهش پیدا می کند.

اول بهمن، روز اول سال تحصیلی
روز گذشته اما اولین روز حضور دانش آموزان در 
مدرسه بود. علیرغم آنکه بسیاری از والدین موافق 
رفتن فرزندشان به مدرسه نیستند از سوی دیگر 
مسئوالن وزارت آموزش وپرورش دغدغه آموزش 
مهارت های پایــه در کالس اول و دوم را دارند و 
معتقدند آموزش حضوری به ویژه برای این دو پایه 
از جهات مختلف ضروری است. بااین حال هنوز 
مشخص نیست استقبال از مدارس در این روزها 

چگونه خواهد بود؟
در همین راستا، وزیر آموزش وپرورش گفت: 
با توجه به اینکه نگران بچه هــای پایه اول و دوم 
ابتدایی بودیم و فکر می کردیم از طریق آموزش 
مجازی نمی توانیم مطمئن شویم که آموزش الزم 
را دیدند و همچنین از سوی برخی خانواده ها هم 
تحت سؤال و فشار بودیم که باالخره این بچه ها 
این گونه یاد نمی گیرند و باید برایشان فکری کنید. 

مدارس کودکان استثنایی باز می شوند؟
در ایــن میان ســؤالی کــه برای بســیاری 
از خانواده هایــی که کودکان اســتثنایی دارند 
این ســؤال ایجاد شــد که آیــا کــودکان این 

 مــدارس هــم بایــد ســرکار حاضر شــوند؟ 
محمد محسن بیگی، مدیرکل دفتر سالمت وزارت 
آموزش و پرورش در این رابطه گفت: مصوبه ستاد 
کرونا با عنوان بازگشایی محدود، مدیریت شده و 
تدریجی مدارس است. بر همین اساس پایه های 
اول و دوم ابتدایی تنها در مناطق زرد و آبی با تراکم 

۱۰ نفر دانش آموز تشکیل می شود.
محسن بیگی افزود: در مناطق قرمز و نارنجی 
در هیچ یک از ســطوح و پایه های مدرسه و حتی 
با کمترین تراکم هم بازگشایی نخواهیم داشت؛ 

یعنی کالس ها در مناطق نارنجی و قرمز، حتی با 
تراکم ۲ نفر دانش آموز هم برگزار نمی شود.

او درباره وضعیت مدارس استثنایی گفت: بر 
اساس مصوبه آموزش وپرورش در حال حاضر و با 
شرایط فعلی، مدارس استثنایی و پیش دبستانی ها 
در هیچ یک از مناطق و با هر وضعیت بیماری باز 
نخواهد شد، البته اگر دانش آموزان استثنایی در 
مناطق آبی باشند و تراکم جمعیت دانش آموزی 
کمتر از ۵۰ نفر باشد مشــمول طرح بازگشایی 

خواهند بود.

پایه های اول و دوم دبستان از دیروز پشت میز نشستند؛

بوی ماه مهر در بهمن

رئیس فراکسیون مستقالن 
والیی با کنایه به شکایت 

صداوسیما از وزیر 
ارتباطات: اگر این آقایان از 

جهرمی شکایت نمی کردند 
عجیب بود چراکه متأسفانه 

کار به جایی رسیده که 
دیدن رویکردهای صحیح 

از مدیران تلویزیون مایه 
تعجب است

قوه قضاییه علیه وزیر 
ارتباطات اعالم جرم کرده 
و آذری جهرمی باید برای 
پاسخ به سؤاالت بازپرس 

دادسرای فرهنگ و رسانه 
در دادسرا حضور یابد
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