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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان هشدار داد
وقوع فاجعه  بزرگ در صورت 

تعطیل نشدن کامل شهرها
در حالــی کــه در 
روزهــای گذشــته 
روســای دانشگاه های 
علوم پزشــکی تهران و 
مشهد از لزوم تعطیلی 

شهر برای جلوگیری از فاجعه هشدار داده بودند، 
دیروز هم رئیس دانشــگاه علوم پزشکی آبادان 
گفت: در صورت عدم رعایت دســتورالعمل ها و 
تعطیل نشدن کامل شهرها، وقوع فاجعه  بزرگ 
در منطقه حتمی است. به گزارش ایسنا او افزایش 
آمار مبتالیان و بستری در جنوب غرب خوزستان 

را فاجعه بار دانست.
افزایش چشمگیر مرگ و میر ناشی از کرونا

بنابر اعالم دیروز روابط عمومی وزارت بهداشت 
طی ۲۴ ســاعت اخیر۴۱۱ بیمار مبتال به کرونا در 
کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند 
و مجموع جانباختگان بیماری از ۹۱ هزار نفر فراتر 
رفت. این در حالی اســت که در همه بازه زمانی ۳۷ 
هزار و ۱۸۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی و چهار هزار و ۳۱۷ نفر از آنها بستری شدند.

    
یک مسئول در سازمان غذا و دارو:

 مشکل کمبود سرم 
به زودی رفع می شود

بــه دنبال انتشــار 
برخی اخبار در فضای 
مجازی مبنــی بر نبود 
و کمبود ســرم به ویژه 
برای بیماران مبتال به 

کرونا، مدیــرکل امور دارو و مــواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو گفت: اکنون تقریبا تولید سرم 
در کشور به ۱۱ میلیون رسیده و تا اواخر شهریور 
تولید سرم به ۱۵.۵ میلیون در ماه افزایش می یابد. 
ســیدحیدر محمدی درباره خبرهایی مبنی بر 
کمبود ِســُرم جهت اســتفاده بیماران کرونا در 
کشور، گفت: یکی از سرم سازان ما داشت خطوط 
تولیدش را اصــالح می کرد که ان شــاءاهلل قول 
داده اند که تا پایان مــاه خطوطش را برگرداند و 
سایر سرم سازان هم قول داده اند که کمبود سرم 
این تولیدکننده را جبران کنند و مشکلی نداریم.

    
طوفان در سیستان ۵۰۰ نفر را روانه 

بیمارستان کرد
ر ویــژه  فرمانــدا
زابــل گفــت: در پی 
وزش بادهــای ۱۲۰ 
روزه و پراکنده شــدن 
ریزگردها طی روزهای 

اخیر در منطقه سیســتان، تاکنون بیش از ۱۰۰ 
میلیارد تومان خســارت به بخش های مختلف 
منطقه وارد شــده اســت. به گزارش تســنیم، 
عباسعلی ارجمندی اظهار داشت: وزش بادهای 
۱۲۰ روزه و پراکنده شــدن ریزگردها در هوای 
منطقه هر ســال در این ایام سال مشکل جدی 
مردم پنج شهرســتان منطقه سیســتان شامل 
هامون، هیرمند، زابل، زهک و نیمروز اســت که 
موجب ایجاد بیماری های چشــمی و تنفســی 
برای مردم منطقه می شــود. در همین راستا در 
روزهای اخیر بیش از ۵۰۰ نفر از مردم منطقه به 
بیمارستان مراجعه کرده اند که حدود ۱۰۰ نفر 
آنها در پی نیاز جدی به خدمات درمانی بستری 

شده اند.
    

 مرگ ماهی ها 
در رودخانه قزل اوزن

رودخانه قزل اوزن 
یکی از بلندترین و پرآب 
تریــن رودخانه هــای 
ایــران اســت کــه از 
کوه های چهل چشمه 

استان کردستان سرچشمه می گیرد و بعد از عبور 
از چند اســتان در نهایت با اتصال به سفیدرود به 
دریای خزر می ریزد. حجــم عظیم آب رودخانه 
قزل اوزن همواره میزبان ماهی های زیادی است 
که حتی در فصول گرم ســال نیز به دلیل دائمی 
بودن رودخانه به حیات خود ادامه می دهند. به 
گزارش ایسنا، اما خشکسالی و کمبود بارش های 
کم سابقه امســال، سبب خشک شــدن کامل 
رودخانه قزل اوزن و تلف شــدن تعداد زیادی از 

آبزیان این رودخانه شده است. 
حجم آبزیان تلــف شــده در بخش هایی از 
قزل اوزن به قدری زیاد اســت که بــوی تعفن از 
فاصله چند کیلومتری آن به مشام می رسد و مانع 

نزدیکی به ساحل رودخانه می شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

چهارشنبه هفته گذشته طرحی در 
مجلس به تصویب رسید که گزاف نیست، 
اگر گفته شود؛ عالوه بر میلیون ها شهروند 
مخالف، میلیاردها تومان هزینه هم بر 
دست کشور می گذارد. هزینه گزافی که 
از دید کارشناسان بی ثمر است و در دراز 
مدت حتی خواست محدودکنندگان 

فضای مجازی را هم برآورده نمی کند.
در حالی که گمان می رفت، »طرح 
صیانــت از حقوق کاربــران در فضای 
مجازی«، در رفت و برگشت های یکی 
دو ساله اش در کمیسیون های مختلف 
مجلس شورای اسالمی و تغییر نام  و تغییر 
ماده هایش، فراموش شــود، در یک ماه  
اخیر دوباره به سرخط خبرها تبدیل شد 
و در کمال ناباوری و در حالی که کشور به 
شدت درگیر بحران های مربوط به کرونا، 
تحریم، مشــکالت اقتصادی و اشتغال 
و آب و برق و خشکســالی بود، پشــت 
درهای بســته مجلس و در قالب اصل 
۸۵ قانون اساسی تصویب شد. اصلی که 
این اجازه را می دهد تا طرح مذکور پیش 
از موافقت شــورای نگهبان و به صورت 

آزمایشی اجرا شود.
ســیل انتقادهــای عمومــی پس 
از تصویب ایــن طرح، در حالــی روانه 

مجلسی ها  شد که محمدباقر قالیباف 
رئیس این مجلس و غایــب بزرگ این 
جلسه پرحاشــیه و پرانتقاد، در جهت 
تلطیف آن اعالم کرد که فیلتری در کار 

نیست و مردم نگران نباشند.
اما تصاویر منتشــر شــده از جلسه 
تصویب این طرح و نمایــش غلوآمیز 
احســاس پیروزی برخی نمایندگان 
موافق، نشان می داد این طرح چندان هم 
قرار نیست خاک بخورد و زودتر از آنچه 

گمان می کنیم به اجرا درخواهد آمد.
کاهش پهنای باند اینستاگرام

بعد از این جلســه کذایی، عالوه بر 
قالیباف، شمار دیگری از نمایندگان نیز 
به مردم اطمینان دادنــد که این طرح، 
پیش از اصالح اجرا نمی شود. هر چند 
گروه دیگــری از تندرویان حرف هایی 
کامال خالف این دلگرمی هــا زدند و از 
اجرای هر چه زودتر فیلتر شــبکه های 
اجتماعی در همین شبکه های اجتماعی 

حمایت کردند.
در میان این ســخنان متناقض اما، 
به نظر می رســد صحبت های یکی از 
طراحان این طرح بــه واقعیتی که قرار 
اســت رخ دهد نزدیکتر اســت؛ سید 
عباس مرادی از طراحــان »صیانت از 
حقوق کاربــران در فضــای مجازی« 
گفت: »فیلترینگی در کار نیست، ولی 
قطعا محدودیت هست. مثال محدودیت 

پهنای باند برای اینستاگرام«.

مرادی که در یک برنامه تلویزیونی 
ســخن می گفت ادامه داد که به میزان 
مهاجرت مردم بــه نمونه های داخلی، 
برای اپلیکیشن های خارجی محدودیت 

پهنای باند در نظر گرفته می شود.
او افزود: »هدف طــرح صیانت این 
است که پلتفرمی امن ایجاد شود تا زمینه 
مهاجرت کاربــر ایرانی به نمونه داخلی 
فراهم شود«. هر چند مرادی صحبتی از 
فیلتر اپلیکیش های واتساپ و اینستاگرام 
نکرد، اما به اعتقاد کارشناســان فضای 
مجازی، محدودیت در پهنای باند، عمال 
کار را چنان بر کاربر داخلی سخت می کند 
که خیلی اوقات، کاربر موفق به دسترسی 
به این اپلیکیشــن ها نمی شود. اتفاقی 
که پیشتر برای اپلیکیشن »وایبر« نیز 
افتاده بود. به طوری که با وجود عدم فیلتر 
این اَپ، امکان دسترســی به آن چنان 
سخت بود که در سال های ۹۲ بسیاری 
 از کاربــران آن به اَپلیکیشــن تلگرام 

کوچ کردند.

فیلترهای عادی شده
شاید برای ایرانی هایی که به فیلتر 
در دهه های گذشــته عادت کرده اند، 
صحبت از فیلترینگ چندان عجیب و 
ترسناک نباشــد. اما آنچه که به نظر در 
این فراخور ترسناک می رسد، کاهش 
پهنای باند است که کار را برای کاربران 

سخت می کند.
با فیلتر پیام رســان تلگرام در سال 
۹۸ میلیون ها ایرانی از تلگرام به واتساپ 
کوچ کرده و پیام های روزانه خود را از این 

طریق رد و بدل می کردند. 
هر چند بســیاری هم با فیلترشکن 
هنوز بــه فعالیت در پیام رســان هایی 
مثل فیســبوک، توئیتر و تلگرام ادامه 
می دهند، اما وقتی نوبت به اینستاگرام 
می رســد، کار کمی پیچیده می شود. 
اینستاگرام پیام رسانی است که با امکان 
اشترک گذاری تصاویر و متن  برای هزاران 
و شاید میلیون ها کاربر، شرایط بسیار 
خوبی را برای کسب و کارهای کوچک 

و بزرگ فراهم می کند. 
این اپلیکیشن حتی برای فردی که 
در مکانی دورافتاده تولیدانی داشــت و 
در بهترین حالت، می توانست آن را در 
بوتیک یا کنار خیابان عرضه کند، این 
امکان را فراهم می کنــد که محصول 
خود را در معــرض دید هــزاران نفر از 
سراسر کشــور و حتی جهان قرار دهد. 
موضوعی که در این روزهای کرونایی و 
اقتصاد بیمار کشور و نرخ کِم اشتغال از 
ســوی حاکمیت، امکانی برای گردش 
اقتصادی و رهایی از بیکاری و کســب 

درآمد محسوب می شود.
براســاس گزارش ســال ۹۹ مرکز 
تجارت الکترونیک، براساس برآورد های 
صورت گرفته، حدود ۵۰ هزار فروشگاه 
آنالین دارای نماد الکترونیک )اینماد( 
و همچنین فروشگاه های آنالین فعال 
در بستر شبکه های اجتماعی فعالیت 
دارند. این در حالی اســت که فیلتر این 
پیام رســان ها یا کاهش پهنای باند آنها 
عمال کوچک یا نابود کــردن این بازار 
محســوب می شــود و جامعه جویای 

اشتغال کشور را چند برابر می کند.
 رانت خواری از ِقَبل طرح صیانت

صیانت کنندگان فضــای مجازی 
می خواهند عرصه را بر پیام رسان های 
خارجی مثل اینستاگرام چنان سخت 
کنند که کاربران به سمت اَپ های وطنی 
هجوم بیاورند؛ هر چند به گفته عباس 
مرادی، یکــی از طراحان طرح صیانت؛ 
فعال هیچ مشابه داخلی اینستاگرام وجود 
ندارد. این بدان معنی اســت که چنین 
اپلیکیشنی نیاز به طراحی دارد و البته 

بودجه ای برای طراحی. مشــابه آنچه 
برای چندین اپلیکیشن ناموفق داخلی 

اتفاق افتاد.
در طرحی که با عنــوان صیانت از 
فضــای مجازی در مجلــس تصویب 
شد، اگر اپلیکیشن های خارجی مثل 
اینستاگرام به خواست های ایران تن 
ندهد، باید حداکثر در هشت  ماه فیلتر 
شود. ولی اگر مشــابه داخلی داشته 
باشــد یا در این ۸ ماه نمونه داخلی آن 
ساخته شــود، بالفاصله اینستاگرام 
فیلتر خواهد شد و دیگر نیازی نیست 
تا هشــت ماه صبر کنیم! اما ســوال 
اینجاست که هزینه های این موضوع 
چگونه تامین خواهد شد. این موردی 
اســت که در تبصره دوم ماده۲۷ این 
طرح بدان اشاره شــده است. موردی 
که به اعتقاد کارشناسان حوزه فناوری 
می تواند منشــا رانت و فساد و اتالف 

منابع کشور باشد. 
در این تبصره آمده  است که؛ معادل 
۱۰درصد اعتبارات مــاده واحده قانون 
اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت 
بخــش غیردولتی در زمینه پســت و 
مخابرات در اختیــار وزارت ارتباطات 
قرار می گیــرد تا بــا آن گزینه داخلی 
برای سرویس های مشمول فیلترینگ 
بســازند. اگر وزارت ارتباطات این کار 
را نکند این اعتبــار در اختیار دبیرخانه 
شورای عالی فضای مجازی قرار خواهد 
گرفت. تخصیص این ردیف در سال۹۹ 
حدود ۳هزار میلیارد تومان بوده و اعتبار 
پیش بینی شده در بودجه سال۱۴۰۰ 
هم برای آن حدود ۱۰هزار میلیارد تومان 
اســت پس برای ســال۱۴۰۰ چیزی 
حدود ۱۰هزارمیلیــارد تومان بودجه 
برای سرویس های داخلی درنظر گرفته 

می شود.
نیما نامداری، عضــو هیأت مدیره 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
معتقد اســت: »این یعنی یــک رانت 
بزرگ کــه در اختیار تعــدادی مدیر 
دولتی قرار می گیرد که به اسم حمایت 
از سرویس های داخلی آن را هدر بدهند. 
واقعیت آن است که حتی یک کسب وکار 
آنالین داخلی در این ســال ها در کشور 
شکل نگرفته که موفقیت پایدار داشته 
و با بودجه دولتی ایجاد شده  باشد. تمام 
کســب وکارهای مجازی موفق کشور 
که کم هم نیســتند متکی به سرمایه 
بخــش خصوصی و در فضــای رقابتی 
شکل گرفته اند. از آن طرف تقریبا تمام 
کســب وکارهایی که به اسم سرویس 
بومی در این ســال ها منابــع دولتی را 
به خود اختصاص دادند از جست وجوگر 

ملی گرفته تا سیســتم عامــل ملی، از 
ایمیل بومی گرفته تا پیام رســان های 
بومی هیچ کدام توفیقی در جذب کاربر 

نداشته اند«.
به اعتقاد او تصور اینکه با ۳۰۰میلیارد 
تومان می شود ســرویس هایی مشابه 
اینستاگرام و واتساپ و گوگل و لینکدین 
و توییتر و فیسبوک و... ساخت و دولت هم 
کارفرمای آن باشد ناشی از بی تجربگی 
و بی اطالعی از دنیای کســب وکارهای 

دیجیتال است. 
اینترنت ماهواره ای؛ آِس شکسِت 

طرح صیانت؟!
اما در صورتی که این بار خالف دفعات 
قبل این هزینه کرد موفق شود و نمونه 
وطنی اپلیکیشن های پیام رسان خیلی 
هم موفق ظاهر شوند، آیا می توان جلوی 

موج اینترنت جهانی را با میخ سد کرد؟
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
دولت روحانــی اما معتقد اســت که 

نمی توان به دور کشور ها دیوار کشید.
بــه اعتقــاد محمد جــواد آذری 
جهرمی بعــد از تصویب ایــن طرح در 
کانال تلگرامی اش نوشت: »در هر حال 
ماهواره ها از فراز کشــور مــا هم عبور 
می کنند و پوشــش هم ایجاد می شود؛ 
بنابراین این امکان کــه مقرراتی وضع 
شود که سیگنال در کشوری فعال نباشد 

وجود ندارد«. 
او به اینترنت ماهواره ای استارلینک 
اشــاره می کند. تکنولوژی جدیدی که 
به وسیله آن می توان بدون محدودیت 
به اینترنت جهانی از طریق دیشی مشابه 
دیش ماهواره دسترســی پیدا کرد. هر 
چند بسیاری اجرای این امکان را با وجود 
هزینه باال، در ایران سخت می دانند؛ اما 
بسیاری دیگر هم معتقدند، با گسترش 
این اینترنت در جهان می توان امیدوار 
بود تا هزینه هــای مربوط به آن کاهش 
و دسترسی بی واسطه مردم به اینترنت 
جهانی آن هم بدون واسطه حکومت ها 

محقق شود.

نگهبانی بی حاصل از فضای مجازی چقدر آب می خورد؟

مجلس به فکر صیانت از بودجه کشور باشد!

گزارش

نه تخت خالی پیدا می شود و نه دارو و نه دستگاه 
اکسیژن. بسیاری از بیماران در حیاط بیمارستان ها 
بستری شده اند و برخی در راهرو و صندلی های 
انتظار. امکانات نیست. اما اگر ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون 
هزینه کنید می توانید حتی در منزل آی سی یو 

داشته باشید.
به گزارش تجارت نیوز، شرایط بحرانی کرونا 
در کشور برای برخی سودهای چند صد میلیونی 
دارد. در بیمارســتان ها تخت خالی نیســت، اما 
برخی بیمارستان های خصوصی بیمار را راحت 
بســتری می کنند، هر شب بســتری ۸ میلیون 
تومان. اما برخی از این بیمارستان ها و شرکت های 
ارائه دهنده خدمات درمانی پیشنهاد بهتری برای 
بیماران دارند، بیمارستان در منزل آن هم با شبی 
۵ میلیون تومان. ۱۰روز بستری در خانه حدود ۵۰ 

میلیون تومان می شود.
هزینه ۱۰۰ میلیونی بستری

بیمارستان های دولتی جای سوزن انداختن 
نیست. اما در بیمارستان های خصوصی به سختی 
می شود تخت خالی پیدا کرد. اما با سه برابر قیمت 
مصوب! محمد می گوید: »برای بســتری بیمار 
کرونایی در بخش آی سی یو گفتند ۱۰۰ میلیون 
تومان باید پرداخت کنیــد. ما فقط می خواهیم 

بیمارمان زنده بماند. پس پول را سریع پرداخت 
کردیم«.

پذیرش یکی از بیمارســتان های خصوصی 
 ICU می گوید: هزینه هر شب بستری در بخش
هشت میلیون تومان است. این در حالی است که 
براساس تعرفه های درمانی امسال، هزینه هر شب 
بســتری در بخش ICU بیمارستان خصوصی، 
حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است! اما حاال 

قیمت ها سه برابر شده است.
شلوغی بیمارستان ها و نبود تخت خالی تنها 
یک راه پیش پای برخی بیماران می گذارد، تماس 
با برخی شرکت ها که آگهی مراقبت ویژه از بیماران 

کرونایی در خانه داده اند. 
ویزیت 3.۵ میلیونی پزشک مختصص

این شــرکت ها مدعی اند که بیمارســتان را 
به خانــه می آورند با همه امکانــات و تجهیزات. 
مسئول یکی از این شــرکت ها می گوید:»چند 
پزشــک الزم اســت که بیمــار را ویزیت کنند. 
هزینه یکبار ویزیت پزشــک متخصص عفونی 
دو میلیون تومان اســت. ویزیت متخصص قلب 
 ۳.۵ میلیون تومان اســت و پزشــک بیهوشی 

هم ۱.۵ تا دو میلیون تومان«.
این یعنی ویزیت ســه پزشــک متخصص 

در منزل برای بیمار حــدود ۷ میلیون تومان 
هزینه دارد.

اما خدمات این شــرکت ها به همین جا ختم 
نمی شــود:» هزینه پرستار شــبانه روزی شبی 
دو میلیون تومان اســت. برای ۱۰ روز حدود ۲۰ 
میلیون تومان می شود«. مســئول یکی دیگر از 
این موسسات می گوید هزینه دارو با بیمار است 
اما اگر بخواهید ما داروها را برایتان تهیه می کنیم، 
داروهایی مانند رمدسیویر که برای خرید آن باید 
ساعت ها در صف ماند. این شرکت ها رمدسیویر را 
به راحتی تهیه می کنند. برخی می گویند قیمت 
هر رمدسیویر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است 
و برخی می گویند: »قیمت آن یک میلیون تومان 
است. یکی از این موسسات می گوید حدود ۶ عدد 
آمپول رمدسیویر الزم اســت. ما هر عدد را ۹۵۰ 
هزار تومان می خریم و ۵۰۰ هزار تومان هم هزینه 

تزریق هر آمپول است«.
با این حســاب هزینه خریــد و تزریق ۶ عدد 
آمپول رمدســیویر حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان 

می شود.
دستگاه اکسیژن ساز ۶۰ میلیون!

کپسول اکســیژن برای بســتری بیماران 
کرونایی در خانه ضروری اســت. این شرکت ها 

کپسول اکسیژن هم دارند. اما یکی از این شرکت ها 
می گوید:»اگر دستگاه ۵ لیتری بخواهید اجاره 
آن شش میلیون تومان اســت و اگر ۱۰ لیتری 

بخواهید، حدود ۱۵ میلیون تومان می شود«.
این شرکت ها پیشنهاد مطمئن تری هم دارند. 
»اگر سختتان نیست کمی بیشتر هزینه کنید و 
کال یک دستگاه اکسیژن ساز بخرید. قیمتش ۶۰ 

میلیون تومان است«. 
با این حساب هزینه آی ســیو در خانه حدود 
۱۴۰ میلیون تومان می شــود. فاکتوری شامل 
۱۰ شب بستری در آی ســی یو خانگی)شبی ۵ 
میلیون(، پرستار ۲۴ ساعته )شبی دو میلیون(، 
خرید و تزریق داروی رمدســیویر )۷ میلیون(، 
خرید دستگاه اکسیژن ساز )۶۰ میلیون( و ویزیت 

 ســه پزشــک متخصص در منزل )۷ میلیون(! 
البته برخی از این شرکت ها تخفیف کرونایی هم 
می دهند! یکی از آنها می گوید هزینه پرستار در 
واقع شبی دو میلیون تومان اســت ولی در حال 
حاضر برای شــرایط بحرانی موجود ۲۰۰ هزار 

تومان تخفیف داده ایم.
با صــف طوالنی انتظــار برای بســتری در 
بیمارستان، بســیاری از بیماران راه دیگری جز 
پرداخت هزینه های گــزاف ندارند. اما همه اینها 
می توانست اتفاق نیفتد اگر روند واکسیناسیون 
در کشــور زودتر آغاز می شد و ســریع تر پیش 
می رفت. اما حاال روزانه بیش از ۲۰۰ نفر جان خود 
را از دست می دهند و برخی نیز با هزینه بسیار به 

زندگی برمی گردند.

وقتی بیمارستان ها برای پذیرش بیماران کرونایی جایی ندارد

با ۱4۰ میلیون تومان آی سی یو را به خانه ببرید!

به گفته عباس مرادی، یکی 
از طراحان طرح صیانت؛ 
فعال هیچ مشابه داخلی 

اینستاگرام وجود ندارد. این 
بدان معنی است که چنین 
اپلیکیشنی نیاز به طراحی 
دارد و البته بودجه ای برای 
طراحی. مشابه آنچه برای 

چندین اپلیکیشن ناموفق 
داخلی اتفاق افتاد

یکی از طراحان طرح صیانت 
از فضای مجازی می گوید 

که به میزان مهاجرت مردم 
به اپلیکیشن های داخلی، 

برای اپلیکیشن های 
خارجی محدودیت پهنای 
باند در نظر گرفته می شود
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