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شکایت وزیر بهداشت از کیفیت 
پایین زندگی در ایران

شــت  ا بهد یــر  ز و
بابیان اینکه ایــران جزء 
کشــورهایی اســت که 
درخصــوص کیفیــت 
زندگی مشکالت زیادی 

دارد، گفــت: اگر یــک ریال در نظام پیشــگیری 
هزینه کنیم، هزاران تومان را در بیمارستان خرج 
نخواهیم کرد. به گزارش فارس، سعید نمکی گفت:  
در بسیاری از کشورها امید به زندگی افزایش داشته 
اما کیفیت زندگی پایین تر از حد مطلوب اســت 
و این نشــان می دهد افزایش طول عمر همواره با 
بهره وری متناسب نیست. او افزود: باید ببینیم در 
پژوهش های ما منابعی که صرف می شود همراه با 
بهره وری است، آیا در نظام بهداشت و پیشگیری این 
موضوع با بهره وری همراه است؛ چراکه برون رفت از 
بحران اقتصادی کشور در همه عرصه ها، همراه با نگاه 

بهره ورانه به همه منابع کشور است.
    

بازگشت سرمای زمستانی به تهران
مدیرکل هواشناسی 
استان تهران از کاهش ۸ 
تا ۱۰ درجه ای دمای هوای 
اســتان خبر داد و گفت: 
پایتخت از پایــان هفته 

جاری زمستانی می شود. به گزارش مهر، مجتبی 
جاللی از به پایان رســیدن بهمن ماه با بارش باران 
خبر داد و اظهار کرد: بهترین شــانس بارش باران 
در تهران پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه خواهد بود. جاللی 
گفت: شدت و حجم بیشتر ریزش ها، روز پنجشنبه 
بر نوار شمالی استان واقع می شوند و سایر نقاط استان 
ممکن است پنجشنبه رگبار خفیف و پراکنده باران 

را داشته باشند.
    

شهرداری به دلیل عدم رعایت پروتکل ها 
در مترو و اتوبوس تذکر گرفت

عضو شــورای شــهر 
تهران با اشاره به احتمال 
ورود کشور به پیک چهارم 
کرونا، گفت: در حال حاضر 
اصاًل شاهد فاصله گذاری 

اجتماعی در مترو و اتوبوس ها نیستیم و به همین 
دلیل به معاونت حمل ونقل، شرکت مترو و سازمان 
اتوبوس رانی تذکر می دهم.  به گزارش مهر، حجت 
نظری بیان کرد: با توجه به اینکه احتمال این است 
که وارد پیک چهارم شیوع کرونا شویم و اگر احتیاط 
نکنیم، شاهد افزایش تقاضا می شویم و هم مترو و هم 
اتوبوس رانی نسبت به فاصله گذاری دقت بیشتری 

داشته باشند.
    

وجود 1.5 میلیون نفر اتباع 
خارجی در استان تهران 

معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری تهران 
با اشاره به اینکه حدود ۱.5 
میلیون نفر از اتباع خارجی 
در اســتان تهران زندگی 

می کنند،گفت: این اتباع مثل شهروندان ما بوده و 
از سرانه استان تهران استفاده می کنند. به گزارش 
فارس، عبدالرضا چراغعلی با تایید رتبه 29 استان 
تهران در بودجه بهداشت و درمان، ما به ازای هر نفر 
حدود ۸۰ هزار تومان، خاطرنشان کرد: استان تهران 
با گستردگی تراکم جمعیت با دیگر استان های کشور 
فرق دارد. تراکم جمعیت باال موجب شده در بسیاری 
از سرانه ها مثل بهداشت و درمان، ترافیک و ورزش 
با مشــکالت عدیده ای روبرو باشــیم. او ادامه داد: 
حدود ۱ میلیون و نیم نفر از اتباع خارجی در استان 
تهران زندگی می کنند که در بسیاری از رقم های ما 
نیامده اند اما در لیست هزینه های استان تهران قرار 
دارند. این اتباع خارجی مثل شهروندان ما هستند 

و همچنان از سرانه استان تهران استفاده می کنند.
    

 تجهیز بیش از ۱۰۰۰ کالنتری 
با مرکز مددکاری و مشاوره

معاون اجتماعی ناجا 
گفت: بیش از هزار کالنتری 
مجهز به برنامه مددکاری 
و مشاوره شــده است که 
کار بسیار مبارکی است، 

این گونه می توانیم نگاه پلیس اجتماعی را ایجاد و از 
ظرفیت نهادهای دیگر بهره ببریم. به گزارش ایسنا، 
سردار مهدی حاجیان گفت: در راستای آسیب های 
اجتماعی نظیر کودکان کار، خودکشی و ... باید نگاه 
آینده پژوهشی را مدنظر قرارداد تا بتوان آن ها را به 
زندگی بازگرداند به نحوی که آسیب دیدگان بتوانند 

پایگاه اجتماعی خود را به دست آورند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

امروزه اینترنت و دسترســی به آن 
 یکی از مهم ترین امکانات دنیاســت. 
بســیاری از ارتباطات، شــغل ها و ... با 
اینترنت عجین شــده اند اما بااین حال 
آمارها می گویند تقریباً ۳ میلیارد نفر 
یا چیزی حــدود 4۰درصد از جمعیت 
دنیا از دسترسی به اینترنت محروم اند 
و از 4٫5 میلیارد نفر مشترک فعلی نیز 
خیلی ها دسترسی به اینترنت پرسرعت، 
ارزان و باکیفیت ندارنــد. برای همین 
اســت که اخبار از راه رسیدن اینترنت 
ماهواره ای بسیاری از کاربران را امیدوار 
کرده،  اما در ایران این خبر جنجال آفرین 
شده است تا جایی که برخی مقامات از 
اینترنت ماهواره ای و دسترسی مردم به 

آن انتقاد کرده اند. 
اینترنت ماهواره ای و خدشه دار 
شدن حکمرانی فضای مجازی!

اینترنت ماهواره ای پدیده ی جدیدی 
نیســت و همین حاال نیز شرکت هایی 
وجــود دارند کــه خدمــات اینترنت 
ماهواره ای ارائه می دهنــد. اما چرا این 
بار داستان فرق می کند و همه ی دنیا با 
اشتیاق فراوان اخبار پروژه ی استارلینک 
را دنبال می کننــد و بی صبرانه منتظر 
عرضه ی اینترنت ماهواره ای اسپیس 

ایکس هستند؟
جواب پرسش باال در تفاوت سیستم 
منظومــه ی ماهواره ای اســتارلینک 
بــا دیگــر منظومه های ماهــواره ای 

اینترنتی نهفته است: استارلینک قرار 
است جهانی باشــد و از لحاظ تئوری 
قابلیــت ســرویس دهی آن مختص 
منطقه ی جغرافیایی خاصی نخواهد 
بود. استارلینک باتوجه  به تعداد بیشتر 
ماهواره، پهنای باند بســیار بیشتری 
خواهد داشــت و درنتیجه به کاربران 
بسیار بیشتری سرویس خواهد داد و از 
همه مهم تر، استارلینک سرعت بسیار 
بیشتر و تأخیر بسیار کمتری نسبت به 

دیگر اینترنت های ماهواره ای دارد.
تمام این موضوعات اما باعث شــده 
برخی از مقامــات ایران بــه اینترنت 
ماهواره ای حســاس شــوند. چندی 
پیش دبیر شورای عالی فضای مجازی 
ابــراز نگرانی کرده بود کــه با اینترنت 
ماهواره ای حکمرانــی فضای مجازی 
در ایران خدشه دار شود. او می گوید به 
همین علت این شــورا در حال بررسی 
راه حل های مختلف برای مواجهه با این 

فناوری است.
به گزارش مهر و به گفته ابوالحسن 
فیروزآبــادی کارگروهی در مرکز ملی 
فضای مجازی تشکیل شده که مشغول 
بررسی و پیگیری راه های مختلف برای 

مواجهه با اینترنت ماهواره ای است.
فیروزآبــادی همچنیــن بــا ابراز 
نگرانی دراین باره گفته اســت: ما با این 
موضوع مواجه هستیم که منظومه های 
ماهواره ای در حال آمدن هســتند و با 
آمدن آن ها، ممکن است که به یک باره 
کل شبکه ملی اطالعات زیر سؤال برود؛ 
اگر شبکه ملی اطالعات نتواند خدمات 
بهتر، ارزان تر و با سرعت بیشتر و با تنوع 

بیشــتر ارائه دهد، عماًل شــبکه ملی، 
تحت الشعاع شبکه های جهانی اینترنت 
ماهــواره ای که عمدتاً هــم آمریکایی 

هستند قرار خواهد گرفت.
اینترنت ملی وجود ندارد

اما یکــی از موضوعاتی کــه به نظر 
می رسد با آمدن اینترنت های ماهواره ای 
مســئوالن را نگران کرده است، بحث 
اینترنت ملی و ناکام ماندن آن است. البته 
این سؤال بسیاری از مردم نیز هست که 
اگر قرار است اینترنت ماهواره ای بیاید 
تکلیف اینترنت ملی چه می شود؟ آیا 
برای همیشه منتفی می شود یا کماکان 
به قوت خود باقی می ماند؟ حاال که بحث 
اینترنت داغ اســت بد نیست اشاره ای 
به صحبت هــای محمدجــواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات در مورد اینترنت 

ملی داشته کنیم. 
وزیر ارتباطات در این رابطه گفت: 
کلمه اینترنت ملی بار هــا گفته ام که 
جعلی است و وجود ندارد و امکان درست 

شدنش نیست. 
او گفته است در زمان قطع اینترنت 
خیلی ها از اجرای برنامه اینترنت ملی 
می گفتند و شایعاتی دراین باره وجود 
داشــت. حاال اما وزیــر ارتباطات این 
موضوع را بازهم مثل همیشه رد می کند. 
او گفته من متوجهم که مردم از شبکه 
ملی اطالعات می ترسند، چون تبلیغ 
درستی نشده اســت. مسئولی می آید 
و می گوید فالن جرم انجام شــده و اگر 
شبکه ملی اطالعات بود می توانستیم 
از آن جلوگیری کنیم. خب این سیگنال 
بدی به مردم می دهد که قرار است مردم 

کنترل شوند. آذری جهرمی بیان کرد: 
کلمه اینترنت ملی جعلی است و وجود 
ندارد و امکان درست شدنش نیست. نه 
نگاه مقام معظم رهبری این است و نه نگاه 
شورای عالی فضای مجازی. حتی کسانی 
که در دلشان با فضای مجازی مخالفت 
دارند وقتی جلــوی دوربین می آیند 
معجزه می شود و می گویند نه ما مخالف 
فضای مجازی نیســتیم. من نمی دانم 
جلوی دوربین چــه اتفاقی می افتد که 
در جلسات سنگین ترین حمالت را به 
فضای مجازی می کنند و جلوی دوربین 
اصالً روحشان هم خبر ندارد! ما در شبکه 
ملی اطالعات دنبال قطع ارتباط با دنیا 
نیستیم. ما دنبال بازار منطقه ای هستیم. 
اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که 
چیزی به اسم اینترنت ملی ساخته شود 
اصــاًل از نظر فنی امکان پذیر نیســت. 
هیچ گاه یک اندیشکده با ظرفیت ۸۰ 
میلیون فکر از یک اندیشکده با ظرفیت ۸ 
میلیارد فکر برتر نیست و کسی که دنبال 

این برود، خیانت است.

اخذ مجوز برای استفاده از 
اینترنت ماهواره ای

آنچه از شــواهد امر معلوم اســت 
به زودی قرار است اینترنت ماهواره ای 
در جهان آغاز به کار کند و ایران هم از این 
ابزار جدید ارتباطی، بی نصیب نمی ماند 
همان گونه که ایرانیــان از برنامه های 
رادیو و تلویزیونی ماهواره ای بی نصیب 
نماندند و بــا وجــود محدودیت ها و 
ممنوعیت ها و فشــارها اما هم اکنون 
تقریباً در اکثر خانه هــا می توان دیش 

ماهواره و رسیور را دید.
هم زمان دبیر شــورای عالی فضای 
مجازی ضمن تأکید بــر برنامه ریزی و 
ایجاد سازوکاری برای تعامل با این پدیده 
گفته است: باید یک سری مجوز صادر 
شود تا کسانی که می خواهند در کشور از 
طریق این شبکه های دسترسی فعالیت 

کنند حتماً اخذ مجوز کنند. 
فیروزآبادی گفته اســت که برای 
شرکت هایی که نسبت به ارائه خدمات 
منظومه های ماهواره ای اقدام می کنند 
باید مقررات تدوین شــود. در همین 
حال باید یک سری مجوز صادر شود تا 
کسانی که می خواهند در کشور از طریق 
این شبکه های دسترسی فعالیت کنند 

حتماً اخذ مجوز کنند. 
او همچنین در این مورد خاطرنشان 
کــرد: ایــن موضــوع را در مرکز ملی 
فضای مجازی در ســطح کارشناسی 
جلو می بریم. به ایــن معنی که در حال 
مذاکره با شرکت مخابرات ایران، وزارت 
ارتباطات و سهامداران اصلی مخابرات 
که حتماً این سرمایه گذاری را در حوزه 
توسعه اینترنت ثابت انجام دهند. آن ها 
هم به صورت ابتدایی و پایه ای پذیرفته اند 
این سرمایه گذاری باید انجام شود. اما 
متأسفانه در این حوزه با تأخیر مواجه 
هســتیم. ما معتقدیم که باید در اسرع 
وقت این سرمایه گذاری صورت گیرد و 
شبکه دسترسی کشور توسعه پیدا کند.

مجوز گرفتن برای استفاده از 
اینترنت ماهواره جواب نمی دهد

از ســوی دیگــر امــا بســیاری از 
کارشناسان بر این باورند که گرفتن مجوز 
چندان راهکار مفیدی نیست. به عقیده 
آن ها الزام کسب مجوز برای استفاده از 
اینترنت ماهواره ای یک اشتباه بزرگ 
است. اشــتباهی که عمری به طوالنی 
تاریخ مدرن ایران دارد. اشتباهی آشنا در 
تاریخ همه وسایل مدرن ارتباطی ایران. 
از چاپ و مطبوعات تا رادیو، تلویزیون، 
ماهواره، ویدئو، سینما و اینترنت و تلگرام 
و ... . اشتباهی پرسابقه و پندآموز که ما 
را با انسان های 2۰۰ سال قبل مشابه و 

مشترک می کند. 
برای استفاده از اینترنت ماهواره ای 
هم بهتر اســت بحث صدور مجوز کنار 
گذاشته شود چون نه تنها بی فایده است 
بلکه تنها باعث دردسر بی نتیجه برای 
حکومت و مردم می شود. خواست مردم 

استفاده ارزان تر، آسان تر، باکیفیت تر 
و بیشتر از اینترنت اســت. استفاده از 
اینترنت ماهــواره ای مزایایی هم دارد. 
تأثیر مثبت اینترنت ماهواره ای به ویژه 
در روســتاهای دورافتاده و مناطق کم 
برخوردارتر کشــور بیشتر خواهد بود. 
اینترنــت زندگی و کســب وکارها را با 

عدالت بیشتری همراه خواهد کرد. 
از سوی دیگر، ایران به دلیل شرایط 
کرونا و تحریم های حداکثری، با شرایط 
سخت و آزاردهنده ای روبه رو است. یکی 
از بهترین راه ها برای کاهش آثار منفی 
این شــرایط، آسان ســازی استفاده از 
اینترنت است. به عبارتی باید زمینه ای 
را فراهم کرد تا تعداد بیشتری از مردم 
ایران به اینترنت باکیفیت تر، ارزان تر و 

سریع تر دسترسی داشته باشند.
 همچنین یکی از تأثیرات اینترنت 
ماهــواره ای ایــن اســت کــه بحث 
فیلترینگ به شــیوه فعلــی در ایران 
بالموضوع می شود. برای فیلتر کردن 
وب سایت های تبلیغ کننده فعالیت های 
تروریستی، سوءاســتفاده جنسی از 
کودکان، نفــرت افکنی، خشــونت و 
نژادپرستی، باید به مانند دیگر کشورهای 
جهان از سازوکارهای معمول استفاده 
کرد یعنــی ارتباط بــا ارائه کنندگان 
ســرویس اینترنــت. همان گونه که 
اینترنت، خود انقالبــی در ارتباطات 
به وجود آورد اینترنــت ماهواره ای نیز 
انقالب دیگری در این زمینه خواهد بود 
و باید منتظر تأثیرات آن باشیم. احتماالً 
با وجود اینترنت ماهواره ای، بخش زیاد 
یا مهمی از ارسال پارازیت بر برنامه های 
شبکه های ماهواره ای نیز بی اثر می شود 
چرا که افراد می توانند به وسیله گوشی 
موبایل، لب تــاپ یــا تلویزیون های 
هوشــمند برنامه هــای شــبکه های 
رادیویی تلویزیونی را به وسیله اینترنت 
ماهواره ای تماشا کنند کاری که اآلن نیز 

روبه افزایش است.
اینترنت ماهواره ای، ورود به مرحله 
جدیــدی از دنیای ارتباطات اســت. 
بهتر است مســئولین با کنار گذاشتن 
بحث مجوز و اســتقبال از آن، به دنبال 
بهره منــدی حداکثــری از مزایای آن 
باشند تا همه بتوانند در عصر اطالعات 
با خیال آسوده از گشت وگذار در دنیای 

اینترنت پرسرعت لذت ببرند. 

آنچه در مواجهه با اینترنت ماهواره ای سخت به آن نیازمندیم؛

بلوغِ  پذیرش

خبر

اولین نوع ویروس کرونا در ووهان چین ســر 
برآورد و در کوتاه ترین زمان عالم گیر شد؛ هر روز 
مطالب و اطالعات جدیدی از آن شنیده شد و از 
حدود ۳ ماه پیش هم نوع جهش یافته ای از آن در 
انگلیس قد علم کرد و اکنون؛ شیوع فراگیر، نامش 

را بر سر زبان ها انداخته است.
به گفته پزشکان ویروس انگلیسی بیماری زایی 
و سرایت پذیری بیشتری دارد و امکان مرگ در اثر 

ابتال به آن بیشتر است.
 خطر گسترش ویروس جهش یافته

 زیاد است
روز گذشته رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: ۱۷ بیمار قطعی مبتالبه ویروس جهش یافته 
انگلیسی تاکنون در ایران شناسایی شدند و خطر 

گسترش سریع این ویروس جدی است.
کیانوش جهانپور افزود: هفت نفر از این افراد 
که به طور قطعی به ویروس کرونای جهش یافته 
انگلیسی مبتال شده اند در استان قزوین هستند 
به همین علت مقررات ویژه ای برای شناسایی و 
کنترل شــیوع این بیماری در استان قزوین اجرا 

می شود.
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 

نیز اعالم کرد: خطر ورود به خیــز چهارم کرونا 
جدی اســت و همه باید برای جلوگیــری از آن 
دست در دســت هم دهیم و از انتشــار ویروس 
کرونا به خصوص ویروس جهش یافته انگلیسی 
به طورجدی تر از ترددهای غیرضروری خودداری 
کنیــم و از هرگونــه دورهمــی و مهمانی های 
خانوادگی کمک کنیم و با همکاری هم از ایجاد 

موج جدید بیماری در کشور ممانعت کنیم.
او گفت: افزایش موارد ابتال و بستری به بیماری 
کووید-۱9 در استان خوزستان بسیار نگران کننده 
است همچنین در استان های ایالم، کهگیلویه و 
بویراحمد، بوشهر، اصفهان، فارس و سمنان نیز 
شاهد ایجاد روند مالیم صعودی در موارد بستری 

روزانه کرونا هستیم.
 اولین راهکار، شناسایی سریع

 کانون های آلودگی
 رئیس تیم واکنش سریع کووید-۱9 در کشور 
بیان کرد: شناسایی ســریع کانون های آلودگی 
و واکنش سریع نسبت به کنترل اپیدمی در این 
مناطق اولین راهکار است. این واکنش می تواند با 
توجه به شرایط اپیدمی از اعمال محدودیت های 
شــدید و جدی یعنی قرنطینه کامل منطقه تا 

اقدامات ساده تر را شامل شود.

حمید سوری شناسایی و رصد نقشه جغرافیایی 
ویروس  باهدف پیشــگیری از گسترش ویروس 
جهش یافته را اقدام اساسی بعدی دانست و گفت: 
در این راســتا باید ورود مســافران از کشورهای 
درگیر به صورت جدی رصد و ره گیری شود و خود 
مسافران هم باید حداقل تا دو هفته در قرنطینه 
بمانند و باهدف پیشــگیری از شــیوع ویروس 
جهش یافته از حضور در جمع و دیدوبازدید پرهیز 
کنند؛ ولی متأسفانه این مســئله به خاطر ورود 
بدون نظارت افراد از مرزهای رسمی و غیررسمی و 
همچنین عدم مراعات قرنطینه از سوی مسافران 

با چالش هایی روبروست.
نگرانی از ساده انگاری و سهل اندیشی 

شرایط از سوی مردم و مسئوالن
سوری ساده انگاری و سهل اندیشی شرایط 
از ســوی مردم و برخی مســئوالن را نکته ای 
نگران کننده در رابطه با اپیدمی کرونا در کشور 
بیان کرد و افزود: اعالم رنگ بندی های کرونایی 
شرایط عادی را در ذهن مردم و حتی مسئوالن 
تداعی می کند؛ متأســفانه این ســاده انگاری 
کاذب شــرایط در بین مســئوالن سازمان ها 
و ادارات و همچنیــن تــوده مردم مشــاهده 
می شود که بازگشایی های زودهنگام، سفرهای 

متعدد و غیرضروری، حضــور در اجتماعات، 
مراسم های مختلف و همچنین مراکز خرید و 
غیره نشان دهنده همین عادی انگاری شرایط 
و رهاسازی پروتکل های بهداشتی است که اثر 
مستقیم آن در شیوع بیشتر بیماری و درنهایت 

طغیان اپیدمی عیان می شود.
مبتالیان به ویروس جهش یافته تحت 

مراقبت شدید قرار دارند
او با تأکید بر ضرورت افزایش میزان تست های 
تشخیصی در زمان مواجهه با ویروس جهش یافته، 
توضیح داد: طبیعتاً در این شــرایط باید ضمن 
افزایش تعداد تست های تشخیصی و شناسایی 
زودرس موارد مثبت؛ بالفاصله مسئله قرنطینه و 
جداسازی مبتالیان هم اعمال شود که خوشبختانه 
این سیاست در حال اجراست و در این میان موارد 

تائید شده از ویروس جهش یافته تحت مراقبت 
شدید قرار دارند.

بررسی علل طغیان اپیدمی در خوزستان
رئیس تیم واکنش ســریع کوویــد-۱9 در 
خصوص وضعیت خوزستان نیز بیان کرد: به دنبال 
بازدید تیم واکنش سریع وزارت بهداشت، چندین 
شهر خوزستان قرمز اعالم شد؛ ولی هنوز به صورت 
قطعی مشخص نیست که علت طغیان اپیدمی در 
این منطقه ویروس جهش یافته بوده یا خیر. البته 
نمونه های آزمایشگاهی برای بررسی مولکولی 
تهیه شده و رصد و رهگیری مبتالیان ادامه دارد، 
اما تا این لحظه گسترش ویروس جهش یافته در 
خوزستان تأیید شده نیست؛ هرچند که احتمال 
این مسئله در مناطق مرزی به خصوص به خاطر 

ترددهای غیررسمی بیشتر است.

وضعیت خوزستان و قزوین نگران کننده است

کرونای انگلیسی جان ۱7 نفر را در ایران گرفت

آذری جهرمی: نمی دانم 
جلوی دوربین چه اتفاقی 

می افتد که برخی در 
جلسات سنگین ترین 

حمالت را به فضای مجازی 
می کنند و جلو دوربین 
می گویند نه ما مخالف 

فضای مجازی نیستیم و 
اصاًل روحشان هم  از این 

مخالفت خبر ندارد!

دبیر شورای عالی فضای 
مجازی: ما با این موضوع 

مواجه هستیم که 
منظومه های ماهواره ای 

در حال آمدن هستند و با 
آمدن آن ها، ممکن است که 

به یک باره کل شبکه ملی 
اطالعات زیر سؤال برود
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