
سعیده علیپور

t oseei r ani . i r
6

شهرنوشت

اگر تاکنون به واســطه مواضع پا در 
هوای وزیر ارتباطات شکی در کار بود، 
دیروز با سخنان رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل و یکی از نمایندگان اصولگرای 
مجلس تکلیف یکســره شــد. این دو 
تن صریحا اعالم کردند که واتســاپ و 
اینســتاگرام رفع فیلتر نمی شوند؛ چرا 
که از نظر آنها »این دوپلتفرم در حوادث 
اخیر، با دشــمن در خارج از کشور و با 
منافقین و رژیم صهیونیســتی نوعی 
هماهنگی داشــته و این موضوع اثبات 

شده است«. 
با این حــال خیلی زودتــر از آنچه 
گمان بیرید، یکی از این دو شــخص در 
پلتفرم های فیلترشــده ی اینستاگرام 
حاضر شد و پستی را به اشتراک گذاشت. 
موضوعی که این روزهــا تنها مختص 
به بهروز محبی نجم آبــادی، نماینده 
اصولگرای ســبزوار در مجلس شورای 
اســالمی نیســت و بســیاری دیگر از 
نمایندگان و مقامات مسئول کشور را 
شامل می شود. حتی برخی در شورای 
امینت ملی که پــای فرمان فیلترینگ 
گسترده را امضا کرده و سپس با حضور 
در همین شبکه های فیلترشده مواضع و 
بیانات و دیدگاه ها و نقطه نظراتشان را به 

اشتراک گذاشتند. 
ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، 
ناصر کنعانی، حسین امیر عبداللهیان، 
عزت اهلل ضرغامی و بسیاری دیگر از جمله 
سیاستمدارانی هستند که در اینستاگرام 

فیلتر شده، فعال هستند.
گویی مسئوالنی که بر فیلترینگ ُمهر 

تایید زده و بر طرح صیانت و استفاده از 
اینترنت ملی اصــرار می ورزند و حامی 
»پرده آهنین« هستند که برای مردم 
ساخته شده؛ خود چنان پایبند قانون 
نیستند و احتماال با دسترسی به اینترنت 
بدون فیلتر یا حتی فیلترشکن استوری 
و پست هایشــان همانند گذشته به راه 
است. حال اینکه مخاطب این پست ها 
و استوری ها دقیقا چه کسانی هستند 
چندان واضح نیست. تنها در یک ماهه 
اخیر، آزادی عمل مقامات در دور زدن 
فیلترینگ در حالی اســت که در پس 
شعارهایشــان برای مردم؛ بسیاری از 
کسب و کارهای اینترنتی و آنالین بسته 
و ضرر های مالی فراوانی نصیب کشور 

شده است. 

پافشاری بر کوچ کاربران 
به پلتفرم های داخلی

دیروز سردار غالمرضا جاللی، رئیس 
سازمان پدافند غیر عامل صریحا گفت که 
»تشخیص اولیه شورای امنیت کشور بر 
این است که این دو پلتفرم  ُمخل امنیت 

مردم هستند«.
اما، در این روزهایی که اینترنت عمال 
ملی شده است و تنها در ساعتی از شبانه 
روز آن هم در صورت دسترسی به انواع و 
اقسام فیلترشکن می توان به سختی به 
اینترنت جهانی دست پیدا کرد، سردار 
جاللی اینگونه اوضاع را تفسیر می کند: 
»شاهد یک مهاجرت نرم در شبکه های 
داخلی هستیم که توسط مردم به صورت 

ارادی انجام  می شود«! 
بهروز محبی نجم آبــادی، نماینده 
سبزوار در مجلس هم در سخنانی مشابه 
در گفت و گو با رویداد 24 ضمن تاکید 
بر عدم رفع فیلترینگ دو پلتفرم مذکور 

گفت که »ان شاءاهلل مردم به روبیکا اقبال 
نشان خواهند داد، چون امنیت کشور 
مطرح اســت. روبیکا از مرز ۱۵ میلیون 
نصب کننده هم عبور کرده و از طرفی، 

پلتفرم های ایتا و سروش را هم داریم«.
درحالی که وزارت ارتباطات در یک 
ماه گذشته حتی یکبار درباره آمار میزان 
نرخ افزایش استفاده از اپلیکیشن های 
ایرانی سخن نگفته، دیروز مشاور فرمانده 
سپاه پاسداران نیز از افزایش ظرفیت پنج 
برابری کوچ کاربران به اپلیکیشن های 
ایرانی سخن گفت.او در حاشیه سخنرانی 
خود در جمع طالب خوزستانی با محور 
بصیرت و روشنگری درباره حوادث اخیر 
گفت: »االن ظرفیت کوچ پیام رسان های 
داخلی پنج برابر افزایش یافته و خیلی 
کمتر به سمت فیلترشکن می روند، اما 
در کل اگر بتوان ظرفیت هــای الزم را 
در پیام رســان های داخلی ایجاد کرد، 

استقبال مردم بیشتر خواهد بود«.
ســخن از اقبال از این پلتفرم های 
داخلی در حالی اســت که آمار ها نشان 
می دهد، رقم گرایش به نصب فیلترشکن 

برای دسترســی به اپلیکیشــن های 
فیلترشده بسیار قابل توجه تر از رقمی 
است که در خصوص نصب روبیکا و دیگر 

اپلیکیشن های داخلی گفته می شود.
 در پی ایجاد محدودیت های بیشتر 
برای اینترنت بین المللی و شبکه های 
اجتماعی اینستاگرام و واتساپ، چندی 
پیش پایگاه خبری اکســیوس اعالم 
کرد که استفاده از فیلترشکن در ایران 
با رشــد 3 هزار درصدی روبه رو شــده  
است. براساس این آمار به نظر می رسد 
که فیلترینگ باعث نشــده که کاربران 
به پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 
داخلــی روی آورند. تنهــا نتیجه این 
فیلترینــگ، افزایــش اســتفاده از 

فیلترشکن بوده است.
پیش از ایجاد محدودیت های بیشتر 
هم غالمرضــا نوری قزلجــه، نماینده 
مجلس اعــالم کرده بود که بر اســاس 
آمارهای فعلی حدود ۸۰ درصد کاربران 
داخل کشور روی گوشی خود وی پی ان 
نصب کرده اند. عددی که اغراق نیست 

اگر اکنون آن را 99 درصد بدانیم.

کسب و کارهای آسیب دیده مردم
دیــروز ابراهیــم رئیســی، رئیس 
جمهوری در حالی که بار دیگر بر رشد و 
تولید و صادرات کشور تاکید داشت، اعالم 
کرد که »اگر رشد تولید و صادرات دشمن 
را عصبانی می کند، بگذار عصبانی شود 
و از این عصبانیت بمیرد«. اما بر خالف 
گفته های او اوضاع داخلی چنان هم برای 
کشورهای توسعه یافته غبطه برانگیز 
نیست. دیروز یک عضو اتاق بازرگانی از 
تأثیر نامطلوب فیلترینگ بر خط تولید 
کارخانه ها خبر داد و طبق برآورد ها تنها 
در مدت زمان یک ماه گذشته دقیقاً پس 

از قطع اینترنت و فیلتر شــدن برخی 
شــبکه های مجازی حدود 3۵۰ هزار 

شغل آنالین تعطیل شده اند. 
وب ســایت جهانی »نت بالکس« 
مدعی شد که قطعی اینترنت در ایران 
ســاعتی ۱.۵ میلیون دالر معادل 4۵ 
میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد 
می کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد 
تومان به کســب و کارهای اینترنتی و 
اقتصاد کشورمان خسارت وارد می شود.

گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهــران از تاثیر محدودیت هــا و قطع 
اینترنت بر کسب وکارها نشان می دهد تا 
۱۷ مهرماه، بیش از 4۱ درصد شرکت ها 
2۵ تا ۵۰ درصد درآمد خــود را در این 
مدت از دست داده اند و حدود 4۷ درصد 
هم بیشــتر از ۵۰ درصد کاهش فروش 

داشته اند.
در این شــرایط، چندی پیش سید 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به لطمه ای 
که به کسب وکارهای اینترنتی وارد شده 
است، اشاره کرد و گفت که وزارت اقتصاد 
از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت 
به کسب و کارها استفاده می کند و همه 
باید برای ترمیم لطمه هایی که در روزهای 
گذشته به کســب و کارهای حقیقی و 
مجازی وارد شــده تالش کنیم. دولت 
هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار 
دارد برای جبران این خسارت های وارده 

به مردم اقدام کند.

روبیکا دردی دوا خواهد کرد؟
البته ایــن ابزارها چیزی نیســت 
جــز اپلیکیشــن های داخلــی که در 
محدودیت های پیش از این مورد استفاده 
قرار گرفت و با وجود هزینه های بسیاری 
اقبالی در بین عموم مردم نیافت و حتی 
همانطور که پیشتر گفته شد مسئوالن 
امر هم ترجیح می دهند از اپ های فیلتر 
شده به دست خود، به فعالیت در شبکه 
هیــا اجتماعی مجازی ادامــه دهند تا 

پلتفرم های داخلی.
در این میان سوپراپلیکیشن روبیکا 
که مسئوالن مختلف این روزها فراوان 
به مردم توصیه می کنند نزدیک ترین 
و شبیه ترین پلتفرم به اینستاگرام است.

احتمــاالً بســیاری از مخاطبــان 
صداوسیما و حتی کاربران اینترنت در 
ایران با شــنیدن نام روبیکا برنامه های 
صداوسیما برایشان تداعی شود. رابطه 
تنگاتنگ صداوسیما با این اپلیکیشن 
و تکرار نــام آن در برنامه هــای رادیو و 
تلویزیون باعث شده بود عده ای روبیکا را 
متعلق به صداوسیما بدانند. موضوعی که 
بسیاری معتقدند خود عامل اصلی در 
شکست این پلتفرم بوده است چرا که این 
اپ یادآور رسانه ای جناحی و غیر مردمی 

است. این در حالی است که صداوسیما 
مالک این سوپراپلیکیشــن نیست اما 
روابط همکاری گسترده و پرحاشیه ای 

میان این دو وجود دارد.
از یک سو، صداوسیما به طور گسترده 
ایــن پلتفــرم را تبلیــغ و راه ارتباطی 
مخاطبان با برنامه ها را اپلیکیشن روبیکا 
معرفی می کند و از ســوی دیگر روبیکا 
تهیه تعداد قابــل توجهی از برنامه های 
صداوســیما را بر عهده داشته که اتفاقاً 
برنامه های مطــرح و پرمخاطبی برای 
آنتن تلویزیون در سال های اخیر بوده اند.
اما این همکاری جنجالــی از کجا 
شــکل گرفــت؟ انصاف نیــوز درباره 
چگونگی شــکل گیری این همکاری 
چنین نوشت: »سال 9۶، صداوسیما از 
طریق یک مناقصه- که به گفته برخی 
از فعاالن حوزه تبلیغات، درباره آن هیچ 
اطالع رسانی اتفاق نیفتاده بود- تمامی 
تبلیغات ســرویس های ارزش افزوده 
)VAS( و شــرکت های حوزه صنعت 
پرداخت خــود را با رقمــی چند صد 
میلیاردی به شرکتی به نام توسکا داد. 
در حقیقت این شرکت به واسطه همان 
مناقصه، پیمانکار تبلیغات ســازمان 

صداوسیما در این حوزه شد«.
اما این اپلیکیشن که امید آن می رفت 
با هزینــه زیاد پس از اعتراضات ســال 
9۶ و فیلتر اپلیکیشن پرطرفدار تلگرام 
مورد اقبال کاربــران ایرانی قرار بگیرد 
در کنار پیام رسان های داخلی دیگری 
چون سروش شکست خورد و زیر سایه 
مهاجرت مردم به واتساپ از یادها رفت. 
هر چند این بار به نظر می رسد مسئوالن 
برای اجبار بر کوچاندن مــردم به این 
پلتفرم ها تالش بیشتری خواهند کرد. 
البته این تالش ها نه در راستای تبلیغ 
بیشتر برای این پیام رسان هاست، بلکه در 
راستای شدیدتر کردن فیلترینگ برای 
دسترسی سخت تر حتی با فیلترشکن به 

پیام رسان های محبوب خارجی است.
پیام رســان هایی کــه علی رغــم 
شــعارهای فراوان مســئوالن حتی از 
گوشی های خود آنها هم پاک نشده است 

چه برسد از گوشی های هوشمند مردم.

فیلترینگ دائمی واتساپ و اینستاگرام قطعی شد؛ البته برای مردم 

حضور گسترده مسئوالن در پلتفرم های تحت نظارت دشمن!

سخن از اقبال به پلتفرم های 
داخلی از سوی مسئوالن 
در حالی است که آمار ها 

نشان می دهد، رقم گرایش 
به نصب فیلترشکن برای 

دسترسی به اپلیکیشن های 
فیلترشده بسیار 

قابل توجه تر از رقمی است 
که در خصوص نصب روبیکا 

و دیگر اپلیکیشن های 
داخلی گفته می شود

این روزها حتی برخی که 
در شورای امینت ملی پای 
فرمان فیلترینگ گسترده 

را امضا کرده اند، با حضور 
در همین شبکه های 
فیلترشده مواضع و 

بیانات و دیدگاه ها و نقطه 
نظراتشان را به اشتراک 

می گذارند و فعال هستند
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کمبود سرم و دارو در ۳۰ استان کشور
کمیســیون  ئیــس  ر
بهداشــت مجلس گفت: در 
حال حاضر کودکان و افراد 
مســن در معرض آنفلوآنزا و 
ســرماخوردگی قرار دارند و 
این بیماری ها در حال افزایش است اما با کمبود سرم 
و آنتی بیوتیک به ویژه برای کودکان در 3۰ اســتان 

کشور روبرو هستیم.
به گزارش خانه ملت، حســینعلی شهریاری با 
انتقاد از تداوم کمبود سرم در کشور، قوانین بانکی 
و گمرکی، شرکت های بیمه ای، کمبود مواد اولیه، 
طلب شرکت های تولید دارو افزایش هزینه حمل 
و نقل و تعرفه های بازرگانــی را از جمله دالیل مؤثر 

کمبودهای دارویی و سرم برشمرد.
شــهریاری با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید 
داروی کشور در اختیار شرکت ها و بنگاه های شبه 
دولتی است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس تحت 
فشارهای شدید قرار دارند و مردم برای کمبودهای 
دارویی به ما مراجعه می کنند و وظیفه ما هم پیگیری 
و تذکر و اعالم خطر اســت زیرا مجلس به تنهایی 

تصمیم گیرنده نیست.
    

توضیح وزیر علوم درباره دفتر تعامل 
نیروهای مسلح در دانشگاه

وزیر علوم دربــاره ایجاد 
دفتر تعامل نیروهای مسلح 
در دانشگاه ها گفت: این مورد 
تازه ای نیست و قبال هم وجود 
داشته اســت. قرار است یک 
کارشناس اداری که اســتخدام ستاد کل نیروهای 
مسلح باشد، در دانشگاه حضور یابد و تقاضای سرباز 
نخبگان، امریه های پســادکتری و کسری خدمت 
ســربازی همچنین قراردادهای استادان با صنایع 
دفاعی را پیگیری وتسهیل می کند که وقت و انرژی 

دانشجویان هدر نرود.
به گزارش فارس، محمدعلــی زلفی گل افزود: 
با توجــه به تســهیالت جدیــدی که ســتاد کل 
نیروهای مســلح به جامعه دانشگاهیان فرهیخته 
اختصاص خواهــد داد امریه فناوری، امری پســا 
دکترای، کسر خدمت مربوط به رساله های دکتری 
و کارشناسی ارشد، قراردادهای پژوهشی با صنعت 
دفاعی و پیگیری معافیت دانشجویان برای سربازی 

تسهیل می شود.
    

درمان سل رایگان است
رئیــس اداره کنتــرل 
ســل و جذام مرکز مدیریت 
بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشت با اشاره به مغفول 
واقع شدن بیماری سل بعد از 
پاندمی کرونا گفت: متأسفانه با وجود اینکه دو سال و 
نیم از شیوع این بیماری گذشته و جامعه هم به کرونا 
عادت کرده اما همچنان ۱۵ درصد افت شناســایی 

موارد مبتال به سل را داریم.
به گزارش ایسنا، دکتر مهشــید ناصحی افزود: 
افراد دیابتی، مبتال به ایدز و سوءتعذیه و سرطان و 
همچنین دیالیزی ها استعداد بیشتری برای ابتال به 
سل دارند. اگر سل در افراد تشخیص داده شود درمان 
آنها رایگان خواهد بود ضمن اینکه خانواده آن ها نیز از 

این نظر ارزیابی رایگان و درمان می شوند.
ناصحی یادآورشد: ســل و کرونا هر دو بیماری 
تنفسی هستند و عمدتا هم ریه را درگیر می کنند 
و شباهت هایی در عالئم بالینی این دو وجود دارد؛ 
اما معموال سرفه ها در کرونا خشک و در بیماری سل 

خلط دار هستند.
    

اتباع خارجی صاحب کارت ملی 
و سیم کارت می شوند

ن  کمیســیو عضــو 
شوراهای مجلس از تصویب 
طرح ساماندهی مهاجران 
خبر داد و گفت: براســاس 
طرح مذکور، اتباع باید دارای 
کارت شناســه ملی باشــند که حاوی مشخصات 
بیومتریک از جمله اثر انگشــت، چهــره نگاری، 
شناسایی DNA، اثبات نَســب )رابطه فرزندی با 
پدر و مادر( است. ســپس از آنها مصاحبه به عمل 
می آید که باید منبع درآمد، محل زندگی، محل کار 
مشخص شود و در صورت تغییر به سازمان مربوطه 

اطالع دهند.
به گزارش تســنیم، ابوالفضل ابوترابی افزود: با 
تصویب و اجرایی شدن طرح مذکور ، اتباع خارجی 
عالوه بر ســیمکارت مخصوص، مشمول پرداخت 
مالیات می شــوند و کارفرما نیز اگر مشــخصات 
نیروی تبعه خود را اعالم نکند یا تبعه ی بدون کارت 

بکارگیری کند جریمه می شود.

از گوشه و کنار 

چند روز قبل بود که زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی از افزایش تعداد بیماری های خاص به 2۷ بیماری خبر داد. تعداد 
بیماری های خاص در حالی افزایش پیدا می کند که تا پیش از این تنها ۷ بیماری در 
کشور جزو بیماری های خاص شناخته می شدند و در همان زمان انتقادات زیادی در 
رابطه با بودجه این بیماران مطرح شده بود، چرا که هیچ گاه این بودجه ها متناسب 
با تعداد بیماران مبتال به این بیماری ها و نیازهای دارویی و درمانی آن ها را پوشش 

نمی داد. 
به گزارش ایلنا، تا پیش از این بیماری های تاالسمی، هموفیلی، همو دیالیز، ای بی، 
ام اس، اوتیسم و سرطان جزو بیماری های خاص بودند، اما اکنون تیپ های یک، دو 
و سه  ام اس، دیالیز صفاقی، سیستیک فیبروزیس، پرفشاری شریان ریوی، سکته 
مغزی، مزمن روانی، پیوند سلول های بنیادی خون ساز، پیوند کلیه، قلب، کبد، ریه، 
روده و پانکراس، صرع مقاوم به درمان، کاشت حلزون، پارکینسون و رتینوپاتی دیابت 

و... نیز مشمول بیماری های خاص شده اند. 
همزمان با افزایش تعداد این بیماری ها، بودجه ای ۵ هزار میلیارد تومانی برای 

درمان و داروی این بیماران اختصاص یافت. 
سید جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اســالمی، با اشــاره به افزایش بودجه برای بیماران خاص اظهار کرد: در سال های 
گذشته وزارت بهداشت اعتباراتی برای بیماران صعب العالج و خاص داشت و امسال 
در بودجه ۱4۰۱ یک ردیف اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد تا برای 

تأمین بخشی از هزینه های درمانی و دارویی در اختیار بیمه سالمت قرار بگیرند. 
وی افزود: این اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی عالوه بر اعتبارات سالیانه است و در 

حال حاضر آیین نامه ساز و کار آن از سوی وزارت بهداشت تدوین شده و حدود هزار 
میلیاردتومان آن اختصاص داده شده است. 

میرمحمدی بیان کرد: از سوی دیگر تعداد بیماری های خاص نیز افزایش پیدا 
کرده است و در کنار اختصاص این اعتبارات، دو هزار میلیارد تومان هم به صورت وام 

قرض الحسنه به این بیماران اختصاص پیدا خواهد کرد. 

عدم تناسب حجم بودجه با تعداد بیماری ها
اگرچه همزمان با افزایش لیســت بیماری های خاص، بودجه این بیماران نیز 
افزایش پیدا کرده است، اما با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این بودجه تناسبی 

با این بیماری ها دارد یا خیر؟ 
احمد قویدل، عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی و از فعالین حقوقی بیماران 
خاص در رابطه با افزایش بیماران خاص اظهار کرد: افزایش این بیماری ها در پاسخ به 
نیاز و یک مطالبه است، با این حال تعداد این بیماری ها افزایش پیدا می کند، اما بودجه  

آن ها متناسب با تعداد این بیماری ها افزایش پیدا نمی کند. 

مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ادامه داد: اینکه تعدادی از بیماری ها را به عنوان 
بیماری خاص بشناسند و آن ها را افزایش دهند اقدام مثبت و بسیار درستی است. 
هیچ استدالل علمی وجود ندارد که تعدادی از بیماری ها خاص نباشند، مثال ایدز 
مگر می تواند بیماری خاص نباشد یا SMA یا بیماری های نادر خاص نباشد؟ لذا این 
افزایش سبد بیماری های خاص به رسمیت شناختن مشکالت بیماران مبتال به این 
بیماری ها است. با این حال متناسب با بزرگتر شدن این سبد و مقایسه بودجه این 

بیماری ها نشان می دهد که این بودجه متناسب نیست. 
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که ساز و کار اختصاص این بودجه باید مشخص 
باشد. این موضوع در حوزه بیماران خاص بسیار اهمیت دارد. ما می گوییم دسترسی به 
دارو و درمان باید مستمر و کافی باشد اگر هریک از این دو عنصر را از بیماری های خاص 

بگیرید بیماران نه از کیفیت زندگی مناسب و نه از سالمت کافی برخوردار هستند. 
قویدل با بیان اینکه شکل اداره بودجه اختصاص داده شده بسیار مهم است، گفت: 
با این حال عدد اعالم شده برای این بودجه تناسبی با این 2۷ بیماری نداشته و برای 

آن ها کافی نیست. 
وی بیان کرد: نکته دوم این اســت که ما در ایران سازمان های بیمه گر حرفه ای 
نداریم، لذا تمام این بودجه های اختصاص داده شده وقتی در سبد بیمه ها می نشیند 
که انواع و اقسام بدهکاری را دارند، گردش پول در این سازمان را دچار مشکل می کند. 
از سوی دیگر قیمت داروها نیز چندین برابر شده و حجم مالی زیادی وارد بیمه ها، 
شرکت های دارویی و دانشگاه های علوم پزشکی شــده که اداره آن از نظم اصولی 

برخوردار نیست لذا فرایند توزیع این بودجه دچار مشکل خواهد شد. 

بودجه تناسبی با شمار و هزینه های بیماران خاص ندارد

افزایش تعداد بیماری های خاص از ۷ به ۲۷ عنوان

گزارش


