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قطعی آب پرمصرف های تهرانی 
از امروز 

مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان 
تهــران از قطعــی ۲ تا 
۵ ساعته آب مشترکان 
پرمصرف، از امروز شنبه 

نهم مردادماه در اســتان تهران خبر داد.  به گزارش 
خبرگزاری دانشجو، محمدرضا بختیاری در خصوص 
اجرای اخطار هــا مبنی بر قطعی آب مشــترکان 
پرمصرف از امروز اظهار داشت: در این زمینه مشترکان 
پرمصرف شناسایی و به آن ها اخطاریه هایی ابالغ شد. 
به گفته او طبق آمار و بررسی های صورت گرفته ۳۰ 
درصد مشترکان کمی بیش از الگو مصرف دارند و ۲۰ 
درصد مشترکان جز مشترکان پرمصرف هستند و 

حدود پنج درصد نیز فوق العاده مصرف باالیی دارند.
    

هشدار قطع برق به ۲۲۲ دستگاه 
دولتی در تهران 

معــاون توســعه 
مدیریت و منابع استاندار 
تهران با اشاره به اینکه 
در استان تهران ساعت 
حضور کارکنان تا آخر 

مردادماه ازساعت ۷ تا ۱۳ است از هشدار قطع برق 
به ۲۲۲ دستگاه دولتی در تهران خبر داد. غالمرضا 
عباس پاشا به ایسنا، گفت: فعالیت کارکنان ادارات 
عادی به صورت ۷۰ درصد دورکاری و فعالیت های 
ادارات بــا کارهای ضروری، به صــورت ۵۰ درصد 

دورکاری خواهد بود. 
    

ثبت سفارش بیش از ۹۶ درصدی 
کتب درسی ابتدایی ها

رئیــس ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی آمار ثبت نام 
کتــب درســی دانش 
آموزان میان پایه را اعالم 

کرد. حسن ملکی به ایسنا گفت: در بازه زمانی تعیین 
شده برای ثبت سفارش اینترنتی کتاب درسی میان 
پایه های دوره ابتدایی نظیر پایه های دوم، ســوم، 
چهارم، پنجم و ششم ۹۶.۶۲ درصد دانش آموزان 
ثبت ســفارش خود را انجام داده اند. وی افزود: آمار 
ثبت نام میان پایه های متوسطه اول یعنی هشتم و 
نهم، ۸۸.۳۵ درصد است و در میان پایه متوسطه دوم 
اعم از شاخه نظری، کاردانش و فنی وحرفه ای نیز 
۹۳.۳۱ درصد دانش آموزان ثبت سفارش اینترنتی 
کتب درسی شــان را انجام داده اند. به گفته رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهلت برای 
تکمیل ثبت نام کتب درسی جاماندگان وجود دارد و 

مشکلی از این جهت نیست.
    

ُمبلغ مدعی درمان کرونا درگذشت
رییس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت خبر 
داد که موسس پیک شــفا و مدعی درمان قطعی 
کرونا با روش های ابداعی اصطالحا طب سنتی در 
اثر کرونا درگذشت. کیانوش جهانپور در توئیترش 
نوشت: خداوند وی را مورد رحمت و مغفرت خود قرار 
دهد و از سر تقصیرات همه ما بگذرد. مسیر کار علمی 
در طب، مشخص است و داعیه و ادعا بدون ابتنا به 

شواهد و مدارک، بیراهه است.
    

 آخرین وضعیت سربازی 
در دوران کرونا

رییس اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستادکل 
نیروهای مســلح اعالم 
کرد که با توجه به شرایط 
کرونایی حاکم بر کشور، 

طول مدت آموزشی ســربازان همچنان یک ماهه 
اســت.امیر غالمرضا رحیمی پور به ایسنا، درباره 
گفت: عالوه بر کاهش مدت آموزش نظامی سربازان، 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری فیزیکی 
نیز برای ســربازان حاضر در این مراکز و نیز تمامی 
پادگان ها در حال انجام است و بر این موضوع نظارت 

ویژه ای صورت می گیرد.
    

امام جمعه یاسوج: لباس های 
جلف، بی حیایی می آورد

امام جمعه یاسوج گفت: لباس های جلف به صورت 
ارزان و فراوان در مسیر زنان قرار می گیرند تا بی حیایی 
دختران ما را فراهم کنند! به گزارش فارس، سید نصیر 
حسینی گفت: مســئوالن باید متوجه باشند و اجازه 
تولید و توزیع چنین لباس هایی که در شان زن مسلمان 
ایرانی نیست را ندهند در حالی که لباس های مناسب 
زنان کمیاب و بسیار گران است که خود نشان دهنده 

توطئه ای برای گمراه کردن زن و دختر مسلمان است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

چهارشــنبه هفته گذشته مجلس 
یازدهم، پشت در های بسته بهارستان 
موافقت خود را با طرح جنجالی »صیانت 
از حقوق کاربــران در فضای مجازی و 
ساماندهی فضای پیام رسان ها« اعالم 
کرد. طرحی کــه در نتیجه آن احتمال 
فیلترینگ دو پیام رسان بسیار پرکاربرد 
در ایران »اینستاگرام و واتساپ« قوت 
می گیرد. نخســتین نتیجه تصویب 
این طرح در مجلس، آمــاری از گوگل 
ترنــدز بود که نشــان می داد؛ ســرچ 
کلمه  »مهاجرت« در ایران به شــکل 
بی سابقه ای افزایش یافته است. در عین 
حال باال گرفتن خشــمی که بسیاری 
آن را زمینه ساز شــروع اعتراض های 
خیابانی می دانند، نتیجه ثانویه طرحی 
است که متخصصان فضای مجازی آن 
را غیرکارشناسی، غیراقتصادی و حتی 

عبث می خوانند.
 طرح صیانت از 

فضای مجازی چیست؟
مجلس روز چهارشــنبه با بررسی 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی و ســاماندهی پیام رسان های 
اجتماعی بر اســاس اصــل ۸۵ قانون 
اساسی موافقت کرد. این بدان معناست 
که ایــن طــرح می تواند بــه صورت 
آزمایشی اجرا شود و پس از آن شورای 
نگهبان آن را مورد بررســی قرار دهد و 
در نهایت قانون شــود. بر پایه این طرح 
ســتاد کل نیرو های مســلح، سازمان 
پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و نیروی انتظامــی از عوامل 

تعیین کننده اجرایی هستند. 
همچنین بر اســاس ایــن طرح، 
شرکت های بزرگی مانند گوگل، اپل، 
مایکروسافت، آمازون، یاهو، فیسبوک، 
تلگرام باید در ایران نمایندگی داشته 
باشند یا به یکی از شرکت های داخلی 

نمایندگــی بدهند. این شــرکت ها 
همچنین باید برای فعالیت در ایران از 

کمیته فیلترینگ ایران تبعیت کنند.
مواردی که به نظر نمی رســد هیچ 
کدام از پلتفرم های خارج از کشور، زیر 
بار اجرای آن بروند و نتیجه کار چیزی 
جز فیلترینگ بی حد و حصر، آن هم با 

بودجه های دولتی نخواهد بود.
اینجاســت کــه دوبــاره پــای 
پیام رسان های داخلی به جای نمونه های 
خارجی، باز می شــود. داخلی هایی که 
در ســال های پیش با وجــود دریافت 
بودجه های هنگفت، نتوانستند به دلیل 
ضعف های ساختاری، اقبالی در عرصه 

عمومی پیدا کنند.
 اعتراضات گسترده 

به طرح مجلس
به جرائــت می توان گفــت طرح 
صیانت از فضای مجازی شــاید یکی از 
پر واکنش تریــن طرح های مجلس در 
دهه های اخیر بوده اســت. طرحی که 
اجرای احتمالی آن طیف گسترده ای 
از مردمان شــهرها و روســتاها و پیر و 
جوان و کودک و زن و مرد، فقیر و غنی 
و متخصص و غیرمتخصــص را در بر 
می گیرد. پس عجیب نبود که تصویب آن 

حاشیه های زیادی داشته باشد. 
از اشــک های پــدر علــم فناوری 
اطالعــات ایــران و صحبت هایش در 
مورد اولین تالش ها برای توسعه و نفوذ 
شبکه اینترنت در ایران به ویژه در نقاط 
روستاییکشور که با اجرای این طرح از 
بین می رود گرفته، تا اعتراض گسترده 
کسب کارهای فضاهای مجازی که شغل 
خود را در آستانه از میان رفتن می بینند 
تا فعاالن رسانه ای و همه کسانی که این 
روزها بخش عمده ای از کارشان مبتنی 

بر اینترنت است.
ایــن اعتراض ها البتــه مختص به 
کسانی نبود که از این فضا برای کسب 
درآمد اســتفاده می کنند، بســیاری 
معتقدند از کودکان گرفته تا نوجوانان 
و جوانان و حتی اغلب ســالمندان، در 

روزگاری کــه مــدارس و کالس های 
آموزشــی تعطیل اســت و مشکالت 
اقتصادی بر روی آنها فشار زیادی آورده 
و کرونا نیز بیــش از پیش آنها را به کنج 
خانه ها رانده، فضای مجــازی یکی از 
معدود و گاهی تنها سرگرمی آنهاست 
و همین موضوع سبب شده که نگرانی از 
تصویب این طرح تنها مختص گروه های 

خاص نماند و همه مردم را در بر بگیرد.
عقب نشینی از طرحی پر واکنش 

طرح صیانــت از فضــای مجازی 
لحظاتی پــس از تصویب واکنش های 
منفی گسترده ای داشت. به طوری که 
برخی از مجلس ها برای کاهش نگرانی 
مردم سعی کردند با توضیحاتی، از شدت 
خبر بکاهند و اجرای آن را بــا اما و اگر 
همراه کنند. از آن جمله نماینده مردم 
بروجرد و اشترینان در مجلس شورای 
اســالمی  بود که گفــت: »فیلترینگ 
و مســدود کردن گوگل، اینستاگرام، 
شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای 
اینترنتی اساسا در دستور کار این مجلس 
نیست«. عباس گودرزی افزود: »طرح 
صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی 
فعال نه بررســی شــده و نه به تصویب 
رسیده اســت«. رئیس مجلس هم که 
در روز این مصوبه غایب بود درباره طرح 
صیانت از فضای مجــازی توضیحاتی 
ارائه کرد. محمد باقر قالیباف در توضیح 
مجدد درباره این طرح در تویئتر خود 
نوشــت: »هیچ طرحی در حال حاضر 
تصویب نشــده و مجلس صرفا به آغاز 
بررســی طرح رای داده است. طرح در 
کمیسیونی از منتخبین کمیسیون ها 
به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد 
شــد. عمدۀ ادعاها درباره طرح خالف 
واقع است. مسدودسازی اینستاگرام و 
واتساپ برنامۀ مجلس نیست و طرح در 
خصوص این پلتفرم های پرکاربرد باید 

اصالح شود«.
 با این حال وزیر ارتباطات و فن آوری 
اطالعــات گفت کــه طرح موســوم 
به »صیانت از حقــوق کاربران فضای 

مجــازی« احتماال بــه »محدودیت 
گســترده پهنــای پیام رســان های 
اجتماعی و فیلترینگ آن ها« می انجامد.
محمدجــواد آذری جهرمــی 
روز پنج شــنبه هفتم مرداد با انتشــار 
یادداشتی در صفحه »تلگرام« خود، به 
انتقاد از طرح محدودسازی و سانسور 
اینترنت پرداخت و هشدار داد که این 
طرح »نه  تنها نظامی را برای حکمرانی 
سایبری کشــور ایجاد نمی کند، بلکه 
نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را 

هم تضعیف خواهد کرد«.
بی توجهی به بدنه کارشناسی

در این میان برخی اقدام مجلس را 
غیرکارشناسی می دانند و معتقدند حتی 
نمایندگاه رای دهنده بــه این طرح به 
فعالیت های مرکز پژوهش های مجلس 
هم توجهی نداشته است. جلیل محبی، 
معاون مرکــز پژوهش های مجلس در 
یادداشتی به نقد طرح صیانت از فضای 
مجازی پرداخت و در یادداشتی نوشت: 
» درباره طرح صیانــت گفته ام که این 
مواد تهیه شــده موثر در بهبود فضای 
مجازی نیست و راه را برای اصالح درست 
می بندد، گفتــه ام حرف رهبری مطاع 
است و نمی توان خالف آن قانون نوشت، 
گفته ام شــورای عالی فضای مجازی 
متصدی این امر است و مجلس با تصویب 
قانون کار آنها را پیچیده می کند. گفته ام 
بهبود فضای مجازی قانون نمی خواهد و 
نیازمند تدبیر است«. گفته هایی که به 
نظر می رسد مجلسی ها یا نشنیده اند یا 

به آن اهمیتی نداده اند.

 پلتفرم های خارجی
 تحقیرکننده است!

در میانه ایــن واکنش های منفی 
دیروز اما صفحه اینســتاگرام منسوب 
به غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس 
جدید قوه قضاییه بسته شد. در همین 
باره دیروز محمدرضا نقدی، معاون سپاه 
در واکنش به بسته شــدن این صفخه 
گفت: »تا کی باید ذلیل باشیم؟ تا کی 
باید توسری خور باشیم؟ مگر استقالل، 
اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی 
میثاق مشــترک ملت ایران نیست؟ 
مگرملت صدها هزار شــهید و جانباز 
برای استقالل ایران تقدیم نکرده است؟ 
وابستگی به اســتعمار تا کی؟ چرا باید 
صهیونیست هادر فضای مجازی هرکه را 
می خواهند ضریب بدهند هر صفحه ای 

را می خواهند ببندند؟«.
سیدمحمود نبویان، نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی، با 
اشاره به طرح مجلس در مورد حمایت 
از کاربران در فضای مجازی نیز گفت: 
»یکی از محبوب ترین شــخصیت ها 
در کشور ما سردار شــهید حاج قاسم 
سلیمانی است که آمریکا او را تروریست 
می دانســت و در نهایت هم این سردار 
بزرگ را به شــهادت رســاندند و پس 
از شــهادت آن ســردار بــزرگ اگــر 
کسی عکس ســردار ســلیمانی را در 
اینستاگرام در صفحه خود می گذاشت 
و بگذارد اینستاگرام صفحه وی را حذف 

می کند«.
اعتراض در فضای حقیقی

در حالی کــه بســیاری انتقادات 
فراوان از حاکمیــت را دلیل اقدام برای 
محدود کردن فضای مجازی می دانند 
، گروهی منعتقدند، اگر راه را برای انتقاد 
در فضای مجازی می بندیم، یعنی مردم 
را از اینترنت به کف خیابان ها می کشیم. 
مضمونی که عالوه بــر کاربران فضای 
مجازی بســیاری از فعاالن سیاسی و 

اجتماعی هم آن را تکرار کردند.
محمدرضا زائری، فعال رســانه ای 
طی یادداشتی از طرح صیانت از فضای 
مجازی انتقاد کرد و نوشت: »اینترنت را 
قطع کنید تا راهی جز ریختن در خیابان 
نماند!کسی که اول کار با حداقل های 
طرف مقابلش کنار نیاید، مجبور می شود 
آخرسر به حداکثرهای او تن بدهد«! او 
در بخش دیگری از یادداشتش نوشت: 
»ورزشــکاران جوان خود را به خاطر 
حداقل هایی تحت فشار قرار داده ایم و 
حتی در زندگی خصوصی شان دخالت 
کرده ایــم و حاال کار به جایی رســیده 
که راضی هستیم فقط مدال خود را به 
اسراییل تقدیم نکنند!مردم االن دارند 
همین اینترنت ضعیف را با فیلترشکن و 
مصیبت و دردسر تحمل می کنند، شما 
می آیید همیــن را هم قطع می کنید و 
راهی جز ریختن در خیابان و آتش زدن 

سطل آشغال باقی نمی گذارید!«.
افزایش مهاجرت از ایران

در حالی که در سال های اخیر موج 
مهاجرت از ایران به سایر کشورها بسیار 

باال گرفته و بســیاری از افراد صاحب 
سرمایه و افراد تحصیلکرده و ورزشکاران 
و هنرمندان، رفتن را بر ماندن ترجیح 
داده اند، تصویب طرح اخیر هم این موج 
را گسترده تر خواهد کرد. به طوری که 
پس از تصویب این طرح ســرچ کلمه 
مهاجرت در گوگل افزایش قابل توجهی 
داشته است. هر چند برخی  معتقدند، 
جریان فکری خاص در کشور که مدافع 
سرســخت طرح صیانت هم هستند، 
چنــدان از این مهاجرت هــا ناراحت 
نیســتند. به تازگی مرتضی کیا رئیس 
سابق بسیج دانشجویی در برنامه زنده 
شبکه افق صداوسیما گفت: »اگر جوانان  
به سبکی از زندگی تمایل داشته باشند 
که با حاکمیت در تضاد باشد چاره ای جز 

مهاجرت ندارند«.
 اینترنت ماهواره ای 

تا چند ماه دیگر در ایران
در این میان اما ممکن اســت همه 
این بگیر و ببند های فضای مجازی در 
ماه های اخیر کامال عبث شود.  چرا که 
گزارش ها حاکی است به زودی اینترنت 
ماهواره ای در آســمان ایــران ظاهر 
می شود و حتی خبرهای غیررسمی از 
ظهور آن در غرب کشور خبر داده است. 
امید رهبر، کارشناس حوزه فناوری 
با اشــاره به اینکه ایجــاد محدودیت 
در اینترنــت ماهــواره ای شــرکت 
اســپیس ایکس امکان پذیر نیســت، 
گفت: »اینترنت استارلینک یا اینترنت 
ماهواره ای خیلی سریعتر از آنچه فکر 
می کنیم در ایران در دسترس خواهد بود 
و تا چند ماه آینده در آسمان ایران ظاهر 
می شود«. استارلینک، پروژه اینترنت 
فضایی »ایالن ماســک« بنیان گذار 

شرکت »اسپیس ایکس« است. 
خدمات استارلینک ابتدا در سال 
گذشــته در آمریکای شــمالی ارائه 
شــد و به افراد این امــکان را داد تا از 
شبکه پرســرعتی که از صورت فلکی 
ماهواره ای اســپیس ایکس ارســال 
می شد استفاده کنند. بیش از ۱۰۰۰ 
ماهواره استارلینک در حال حاضر در 
مدار هستند و طرحی در دست است 
که طی چند ســال آینده ده ها هزار 
ماهواره دیگر نیز به آنها اضافه شــود. 
با راه اندازی کامل این شــبکه به نظر 
نمی رســد دولت ها به راحتی بتوانند 
نفودی قابل توجه بر اینترنت داشته 

باشند.

واکنش های تند به طرح »صیانتی« بهارستان ادامه دارد

قانون سازی با سس غلیظ»عدم درک زمانه«!  

خبر

۱۹ ماه پس از شیوع کرونا در کشور و مرگ بیش از ۹۰ هزار 
نفر از شــهروندان ایرانی براثر ابتال به کرونا، واردات واکسن 
و همچنین واکسیناســیون علیه کرونا کمی سرعت گرفته 
است.  دیروز در حالی که پیمان صابری، رئیس اورژانس تهران 
با اشاره به پر شدن بیمارستان های پایتخت گفت که »در هیچ 
کجای تهران تخت خالی نیست«، وزارت بهداشت هم اعالم 
کرد که طی ۲۴ ساعت اخیر۲۴ هزار و ۷۱۵ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۷۰ بیمار جان خود را از 
دست دادند. این در حالی است که تاکنون ۹ میلیون و ۳۶۶ 
هزار و ۲۹۰ نفر دوز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۶۵۲ هزار 
و ۳۵۸ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شــده در کشــور به ۱۲ میلیون و ۱۸ هزار و ۶۴۸ دوز 
رسید. این در حالی است که آخرین رنگ بندی منتشر شده از 

وضعیت شیوع کرونا در کشور نشان می دهد اوضاع وخیم تر 
از هفته پیش اســت. به طوری که در حال حاضر ۲۸۵ شهر 
کشــور در وضعیت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعیت نارنجی، ۵۳ 
شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری نیز وضعیت آبی 

و سفید ندارد.
واردات واکسن سرعت می گیرد

در حالی که ماه هاست وزیر بهداشت وعده واکسیناسیون 
عمومی با واکســن داخلی می دهد و اخبار مختلفی از رونمایی 
از واکسن های مختلف ملی منتشــر شده؛ گویا به نظر می رسد 
تصمیم گیرنــدگان داخلــی با عملی نشــدن وعــده کافی 
واکسیناســیون وطنی و مرگ بیش از ۹۰ هزار نفز بر اثر کرونا، 
مسئوالن داخلی کمی درها را برای ورود واکسن نیمه باز کردند. 
دیروز علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: آخر 

هفته یک میلیــون و ۲۰۰ هزار دوز از چین وارد می شــود و دو 
هفته بعد ۴ میلیون دوز واکسن دیگر به دستمان می رسد. این 
در حالی است که دومین محموله از واکسن آسترازنکا اهدایی 
از طرف کشور ژاپن به ایران رسید. به گزارش ایرنا، این محموله 
شــامل یک میلیون و ۹۸ هزار و ۳۰۰ دوز است. اولین محموله 
از مجموعه واکســن اهدایی دولت و ملت ژاپن نیز عصر جمعه 
گذشته وارد کشور شد که دربردارنده بیش از یک میلیون دوز 

واکسن آسترازنکا تولیدشده در ژاپن بود.
همچنین جمال ارونقی، معاون گمرک ایران از ورود دهمین 
محموله واکسن روسی )اســپوتنیک وی( به حجم ۱۰۰ هزار 
به ایران از طریق فرودگاه امام خمینی خبــر داد. پیش از این ۹ 
محموله واکسن روسی به حجم ۹۲۰ هزار دوز اسپوتنیک وی 

وارد کشور شده بود.
واردات آسترازنکا توسط بخش خصوصی 

در این میان حتی تحرکات بخش خصوصی هم برای واردات 
واکسن نیز به نتیجه رسد. 

به گزارش سایت انتخاب، ســید علی مهدیان، مدیر عامل 
شرکت داروسازی کوبل دارو که اولین شرکت بخش خصوصی 

وارد کننده واکسن کرونا در ایران گفت: ما در مجموع ۳۱۵ هزار 
دوز واکسن آسترازنکا توانستیم وارد کشور کنیم. این تعداد دوز 
توسط شرکت آرفارم )R-pharm( روسیه و به صورت تحت 
 )R-covi( لیسانس تولید شده است که نام تجاری آن آر کووی
است. مهدیان درباره ی نحوه ی توزیع یا فروش آن در ایران گفت: 
همه ی این محموله پس از انجام تشریفات گمرکی تحویل وزارت 
بهداشت شده است. به گفته او این واکسن با قیمت ۴ یورو و ۳۰ 

سنت وارد ایران شده است.

۲۸۵ شهر کشور در وضعیت قرمز

واردات واکسن کرونا سرعت می گیرد

به نظر می رسد قانونی شدن 
محدودیت بیشتر فضای 
مجازی موج مهاجرت از 

کشور را گسترده تر خواهد 
کرد. به طوری که پس از 
تصویب طرح صیانت از 

فضای مجازی، جستجوی 
کلمه مهاجرت در گوگل 

افزایش قابل توجهی داشته 
است

گزارش ها حاکی است به 
زودی اینترنت ماهواره ای 

بدون محدودیت در آسمان 
ایران ظاهر می شود و حتی 
خبرهای غیررسمی حاکی 
از ظهور آن در غرب کشور 

است 
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