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وجود مشکل در توزیع 
داروخانه ای انسولین

معاون اجرایی دفتر 
مدیریــت بیماری های 
واگیــر و رئیــس اداره 
دیابت وزارت بهداشت 
گفت: به بیماران دیابتی 

هشــدار دادیم تا از خانه بیرون نرونــد، اما توزیع 
نادرست انسولین در داروخانه ها باعث شد تا بیماران 
برای تهیه دارو به چنــد داروخانه  مختلف بیرون 
از خانه ســر بزنند. علیرضا مهدوی به ایلنا گفت: 
در این یک سال به دلیل شــیوع کرونا مشکالتی 
به وجود آمد که نمی شــود آمار دقیقی از وضعیت 
دیابت طی یک سال گذشــته  ارائه کرد، چون این 
مدت سرویس رسانی، مراجعه های بیماران و تیم 
غربالگری مشکل داشته است، بنابراین اطالعات 

کافی در دست نداریم.
    

ترک تحصیل ۳۰ تا ۴۰ درصدی 
دانش آموزان در برخی شهرستان ها

ینــده مجلس  نما
یازدهم نسبت به ترک 
تحصیــل ۳۰ تــا ۴۰ 
درصدی دانش آموزان در 
برخی از شهرستان های 

کشــور ابراز نگرانی کرد. به گفته بهــروز محبی، 
زیرساخت های مناسب جهت استفاده از نرم افزار 
شاد و فضای اینترنتی برای آموزش مجازی در برخی 
نقاط دوردست و شهرستان ها آماده نبود، از این رو 
عده زیادی از دانش آمــوزان فرصت تحصیل را از 

دست دادند.
    

 روشن کردن آتش در جنگل 
جرم است

فرمانــده یــگان 
حفاظــت ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیــزداری کشــور 
گفت: دو سامانه تلفنی 

۱۳۹ و ۱۵۰۴ آمــاده دریافت گزارش های مردمی 
از وقوع تخلفات احتمالی در جنگل ها و مراتع است. 
سرهنگ علی عباس نژاد، به ایسنا گفت: در ۱۰ روز 
ابتدایی فروردین ماه بیش از ۳۰ فقره آتش سوزی 
در جنگل های کشور داشتیم که با حضور به  موقع 
نیروها، جلوی گسترش آتش گرفته شد. عباس نژاد 
گفت: برخی از زباله هایی که نور را منعکس می کنند 
مانند بطری های شیشه ای ســبب وقوع آتش در 
جنگل ها و مراتع کشور می شود. به گفته وی، پرتاب 
ته سیگار در جنگل ها و مراتع یا حاشیه جاده های 
جنگلی نیز می تواند ســبب وقوع آتــش در این 

مناطق شود.
    

 کاهش ورود ضایعات حجیم 
به آرادکوه

 مدیرعامل سازمان 
ند  مدیریــت پســما
شــهرداری تهــران از 
کاهش چشمگیر ورود 
ضایعــات حجیــم به 

آرادکوه و استفاده از پســماندهای میادین میوه و 
تره بار برای تولید کمپوســت خبر داد. صدرالدین 
علیپور گفت: از آذرماه سال گذشته مدیریت متمرکز 
پسماندهای حاصل از هرس درختان و پسماندهای 
حجیم شامل چوب، تیر و تخته، مبل و... به پیمانکار 
بخش خصوصی در محل سایت آزادگان واگذار شد و 
از ورود حدود ۷۵۰۰ سرویس ضایعات حجیم و چوب 
و سرشاخه به مرکز دفع آرادکوه و چهاردیواری های 
مناطق جلوگیری شده است. وی در ادامه به استفاده 
از پسماندهای میدان میوه و تره بار اشاره کرد و افزود: 
این کار آغاز شده و در آینده روزانه ۱۰۰ تُن پسماند 
میدان مرکــزی میوه و تره بار بــه صورت متمرکز 
مدیریت و از ورود آن ها به مرکز آرادکوه جلوگیری 

می شود.
    

تصادفات جاده ای و گسترش کرونا زمینه ساز شد؛

افزایش 80  درصدی مراجعه به 
مراکز درمانی و اورژانس ها

رئیس سازمان اورژانس کشور با هشدار نسبت 
به وجود دو تهدید همزمان تصادفــات جاده ای و 
گسترش کرونا در جاده ها و دورهمی های نوروزی، 
گفت: متاســفانه امســال آمار مصدومان حوادث 
ترافیکی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری 
داشــته و ماموریت های اورژانس بــرای حوادث 
ترافیکی بســیار زیاد است. پیرحســین کولیوند 
گفت: مراجعه به مراکز درمانی و اورژانس ها تقریبا 
٨۰درصد نســبت به سال گذشــته افزایش پیدا 
کرده اســت و تلفات جاده ای نیــز افزایش زیادی 

داشته است. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در روزهایی که هنوز تعطیالت نوروز 
۱۴۰۰ به پایان نرســیده و بســیاری از 
رســانه های چاپــی فعالیت خــود را 
از ســر نگرفته بودند، توافق ۲۵ ســاله 
تهران و پکن، چنان جنجــال برانگیز 
شد که بســیاری از فعاالن رسانه ای را 
به تکاپو انداخت تا از ســوی مسئوالن 
مربوطه درباره چند و چون این قرارداد 
پرســش  هایی را مطرح کننــد. در این 
میان در حالی که برخــی معتقد بودند 
صدا و ســیما بایــد این تریبــون را در 
اختیار رســانه  های آزاد و محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه، به عنوان مســئول 
انعقاد این قرارداد، بگذارد و پاسخگوی 
دل نگرانی  های مردم باشــد؛ نشســت 
»ناگفته های تفاهم نامه ایران و چین« با 
حضور وزیر و سخنگوی وزارت خارجه 
کشور در شبکه اجتماعی تازه تاسیس 
»کالب هاوس« در ســاعات پایانی ۱۱ 
فروردین ماه برگزار و جنجال  برانگیز شد. 
این در حالــی بود که در نشســت 
مجازی این شبکه اجتماعی که از معدود 
شبکه  های اجتماعی است که هنوز در 
ایران فیلتر نشده، هشت هزار کاربر - که 
گفته می شــود حداکثر تعداد کاربران 
در یک اتــاق گفت وگو در این شــبکه 
اســت- حاضر و خواهان طرح سواالت 
خود و شنیدن پاسخ  های ظریف در مورد 
قرارداد ۲۵ ســاله پرابهام ایران و چین 
شــدند. هر چند گروهی از کنترل گری 
ممتدی که در این جلســه سبب شد تا 
صدای عده ای از منتقدان به گوش نرسد، 
شکایت داشــتند و آن را بازتولید روش 
صدا و سیما در تهیه و تولید و برنامه  های 
خود ارزیابی کردند، امــا گروهی دیگر 
معتقدند در بین این هشت هزار نفر در 
فضای کالب هاوس تکثر کم نظیری از 

خبرنگاران شکل گرفته بود. از تندروترین 
عنصر جبهه پایــداری تا روزنامه نگاران 
مهاجر به خارج از کشور، همه مستقیم یا 
غیرمستقیم بدون اینکه با هم دعوا کنند، 

درگیر گفت و گوی فعال شدند.
امکانی که به نظر می رســد پس از 
سال ها فضای بسته در اجتماعات حقیقی 
و امکانات محدود شــبکه  های مجازی 
و فیلتر شــمار زیادی از اپلیکیشن  ها و 
ســایت  های ارتباطی پرکاربــرد، برای 
جامعــه ایرانی تازگــی دارد و به ادعای 
برخی می تواند زمینه ساز داغ شدن تنور 
انتخاباتی باشد که حداقل تا پایان سال 
گذشته، کمتر کسی آن را پرشور ترسیم 

کرده بود.
کالب هاوس چیست؟

اما کالب هاوس چه خدمات ویژه ای 
فرای سایر اپلیکیشن  ها ارائه می دهد که 
می تواند از آن توقــع پیامد  های مثبتی 
برای تعامــالت اجتماعی، سیاســی و 
حتی انتخابات ریاســت جهوری آتی 

ایران داشت؟
کالب هاوس )Clubhouse( یک 
اپلیکیشن در شبکه اجتماعی است که 
در سال ۲۰۲۰ راه اندازی شد و در اوایل 
سال ۲۰۲۱، تنها در اپ استور بیش از ۵ 

میلیون بار دانلود شد.
چیزی که کالب هــاوس را متفاوت 
می کند نبود متن، عکس و ویدیو است. 
این اپلیکیشــن صرفا صوتی اســت. 
همچنین، همه چیز زنــده و هم زمان 

اتفاق می افتد.
کالب هــاوس را می تــوان به یک 
پادکست زنده تشبیه کرد که مردم در آن 
حضور دارند و در لحظه، درباره موضوعات 
مختلف صحبت می کنند. می توان در 
این شبکه اجتماعی چت های شخصی و 
گروهی ساخت که هر کسی نتواند در آن 
حضور داشته باشد. این شبکه اجتماعی 
به  صورتی طراحی شده است که کامال با 

زندگی واقعی مردم در تعامل باشد.
شــعار کالب هاوس این اســت که 

مکالمات باید زنده تجربه شوند و جایی 
ضبط نخواهند شد. هرچند آن چه اتفاق 
افتاده خــالف این را ثابــت می کند. از 
آنجایی که کالب هاوس فعال تنها از طریق 
دعوتنامه و برای سیســتم عامل »آی او 
اس« قابل دسترس است، شبکه هایی نیز 
به موازات آن راه اندازی شده که مکالمات 
کالب هاوس را منتشــر می کنند و در 
اختیار کسانی که پشــت درهای بسته 
کالب هاوس هســتند یا گوشی آیفون 

ندارند قرار می دهند.
در کالب هــاوس شــما می توانید 
خودتان یک اتاق مجازی ایجاد کنید یا 
به اتاقی بپیوندید که دیگــران دارند در 
آن صحبت می کنند. هر چند هر کالب 
مدیران خــاص خــود را دارد، اما تمام 
کاربران می توانند پس از کسب نوبت )با 
باال بردن دست( به صحبت بپردازند و به 

سادگی در بحث مشارکت کنند.
یکــی از دالیــل شــهرت یــک 
شــبه کالب هاوس اســتفاده بعضی از 
ثروتمندترین و معروف ترین افراد دنیا از 
این اپلیکیشن است. غول های فناوری 
مثل ایالن ماســک و مارک زاکربرگ؛ 
رپرهایی مثل دریک و کانیه وســت؛ و 
ســتاره تلویزیونی آپرا وینفری امروز از 
کالب هاوس اســتفاده می کنند. ایالن 
ماســک صوتی بودن این اپلیکیشن را 
باعث تمرکز بیشتر مخاطب دانسته و آن 
را ستایش می کند. در ایران نیز پیوستن 
چهره  های سیاســی و حتی کسانی که 
احتمال کاندیداتوریشــان در انتخابات 
ریاست جمهوری قوی است بر شهرت 

این اپلیکیشن در کشور افزوده است.
 کالب هاوس فیلتر می شود؟

اما در این میان دلنگرانی  هایی در 
خصوص فیلتر این شبکه اجتماعی تازه 
تاسیس همچون فیسبوک و توئیتر و ... 
وجود دارند. گرچه محمد جواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات بــا تاکید بر 
این که بعید می دانــد برنامه ای برای 
فیلتر این شــبکه وجود داشته باشد، 

تصریح کرد: »تا به حال چنین چیزی 
مطرح نشده است«. 

آذری جهرمی همچنین در همین 
کالب هــاوس در رابطــه بــا اینترنت 
ماهــواره ای و احتمــال فیلترینگ آن 
گفت: »توسعه تکنولوژی و سربرآوردن 
بالک چین واینترنت ماهواره ای و.. باعث 
منسوخ شــدن فیلترینگ خواهد شد. 
اصوال باید فیلترینگ فراموش شــود و 
اگر فناوری جدیدی در راه است، در فکر 

فیلترینگ آن نباشیم«.
با این حال ایــن صحبت  های وزیر 
ارتباطات هم دلنگرانی  هــا را رفع نکرد 
و برخی منتظرند با شــروع کار رسمی 
جلســات کارگروه تعییــن مصادیق 
محتــوای مجرمانه و پرتعداد شــدن 
کاربران ایرانی این اپلیکیشن، این کمیته 

به فکر فیلتر آن بیافتد.
ریپورِت گرداننده اتاق ظریف در 

کالب هاوس! 
بحث فیلترینــگ در این شــبکه 
اجتماعی ســویه دیگری نیز دارد. پس 
از جلســه مجازی محمد جواد ظریف 
که محمد جــواد آذری  جهرمی، وزیر 
ارتباطات، هم در آن حضور داشت، یکی از 
مدیران این جلسه ادعا کرد که »مسئوالن 
فراتر از وزارت خارجه« اعالم کرده بودند 
شرط حضور ظریف در جلسه این بوده 

که »خبرنگاران رسانه های فارسی زبان 
خارج از ایران و مخالفان سیاسی مخالف 
حکومت« اجازه ســؤال کردن نداشته 
باشــند؛ توصیه ای که به طور آشــکار 
خالف ساختار فنی و ماهیت این شبکه 
اجتماعی است. اما این قابلیت که کنترل 
و حذف سخنرانان در اختیار مدیر جلسه 
است،  موجب شد که  در روزهای گذشته 
فرید مدرسی که با تشکیل یک اتاق در 
کالب هاوس موفق شد هشت هزار نفر 
را به همراه ظریف و آذری جهرمی به این 
شبکه اجتماعی بیاورد؛مغضوب جمعی 
از خبرنگاران رســانه های فارسی زبان 
خارج از کشور شــود و اورا رپورت کنند، 
به گونه ای که دیگر نتواند هیچ اتاقی در 

این شبکه راه اندازی کند.
 کالب هاوس و دور زدن صداوسیما 
اما در این میان آنچه بیش از هر چیز 
دیگری به چشــم آمد، ارتباط مستقیم 
مسئولی با مردم بدون استفاده از رسانه 
رســمی صدا و ســیما بــود. حضوری 
کــه برخــی آن را بی واســطه و بدون 
مداخله گری  هــای جناحــی توصیف 
کردند. در این باره سیاوش فالحپور، فعال 
رسانه ای در واکنش به گفتگوی آنالین 
وزیر امور خارجه در یکــی از اتاق های 
گفتگوی کالب هــاوس در توییتر خود 

نوشت:
»مشــارکت جــواد ظریــف در 
کالب هاوس با بیش از ٨ هزار مســتمع 
نشــانه ای دیگر از حرکت جامعه ایران 
به ســوی پایاِن انحصار رسانه ای صدا و 
سیما اســت تنها راه مخالفاِن این روند، 
فیلترینگ و بسته تر کردن فضا است!«. 
احتمالــی که برخــی البتــه آن را دور 
نمی دانند مخصوصا با بخشنامه ای که 
در دی ماه ۹٨ رئیس قــوه قضاییه آن را 
ابالغ کرد و بر اساس آن هرگونه فعالیت 
در زمینه »صوت و تصویر فراگیر« را صرفاً 
در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز 
می داند. بخشــنامه ای که گروهی آن را 
زمینه ســاز فیلتر این شبکه مجازی در 

ایران می دانند.
کالب هاوس و انتخابات ایران

اما چرا کالب هاوس می تواند بازیگری 
مهم و مؤثــر در انتخابات ایران باشــد؟ 
آن چنــان که گفته شــد کالب هاوس 
می توانند احیاکننده گروهای سیاسی 
باشد که به لطف کرونا و رخوت جامعه از 
هم پاشیده بود. تا همین امروز چهره هایی 
مثل مصطفی تاجزاده، حسین مرعشی، 
آذر منصوری، محمــود صادقی، پروانه 
سلحشوری و حمیدرضا جالیی پور در 
میان مخاطبان چنــد صد نفره حاضر و 
با نقدها و سؤال های تلخ و بی پرده آنان 

مواجه شدند.
سایت سالم نو در نقد این اپلیکیشن 
نوشــته اســت: »نکته قابل توجه نبود 
سانسور و همنشــینی چپ و راست در 
کالب هاوس است. کالبی درباره رجل 
سیاســی بودن سید حســن خمینی 

توســط اصول گرایان زده می شود و نه 
تنها اصالح طلبان، بلکه احمد خمینی، 
خبرنگاران بی بی سی و مخالفان نظام 
هم در آن حضور دارند. این همنشینی و 
این آزاد بودن موضوعات مسئله ای است 
که برای عموماً فعاالن سیاسی و رسانه ای 
ایران جذاب است. درباره انتخابات بحث 
می شــود و همزمان خبرنگار نزدیک به 
قالیباف، خبرنگار بی بی سی و خبرنگار 
اصالح طلب در یک کالب حضور دارند 
و نه تنها درباره انتخابات با هم گفت وگو 
می کنند بلکه گاهی با شــوخی و خنده 

به شب نشینی عیدانه هم می پردازند«.
در حالی کــه این روزها نشســت 
وزیــر خارجــه در ایــن فضــای تازه 
تاســیس مجازی نام این اپلیکیشن را 
بر سر زبان  ها انداخته است؛ حمیدرضا 
جالیی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی 
اصالح طلب هم می گوید: »دو روز پیش 
هشــت هزار کاربر فعال ایرانی )البته از 
میان آیفون داران!( از طریــق نرم افزار 
کالب هــاوس از جوادظریــف درباره 
سیاست خارجی سوال کردند و تجربه 
نادری بود. ظریف وزیرخارجه ایران برای 
مدت طوالنی به شــهروندان ایرانی سر 
موضوع مهم حاکمیتی سند راهبردی 
چین و ایران،  آن  هم آخر شــب، جواب 

می داد و همزمان خبری می شد«.
او ادامــه می دهــد: »نرم افــزار 
کالب هــاوس فضای پلورالــی را ایجاد 
می کنــد. تندروترین هــا در کنــار 
دگراندیشان با ظریف چالش می کردند. 
حتی روزهای قبل و بعــد از انقالب۵۷ 
چنیــن تکثــر خشــونت پرهیزی در 
گفت  گوی های مردمی در مقابل دانشگاه 
تهران در خیابان انقالب تشکیل نمی شد.  
او همچنین ابراز امیدواری کرد که پس 
از انتخابات خــرداد ۱۴۰۰، این فضای 
گشوده رسانه ای محدود نشود. در این 
میان برخی معتقدند اگر کالب هاوس 
همین طور بدون فیلتر در دسترس باشد، 
نهادهای نظارتی یا امنیتی درباره استفاده 
از آن به فعاالن رسانه ای و سیاسی تذکر 
ندهند و نسخه اندروید آن نیز عرضه شود 
می توان انتظار داشت که این اپلیکیشن 
در آستانه انتخابات بســیار موثر افتد و 

کابران زیادی پیدا کند.

اپلیکیشنی که »ناگفته های تفاهم نامه ایران و چین« آن را بر سرزبان ها انداخت

»کالب هاوس« و جذابیت »فضای آزاد رسانه ای« برای کاربران ایرانی

خبر

دیــروز در حالی پیامک وزارت بهداشــت به 
تلفن همراه شهروندان ایرانی ارسال شد که شمار 
مرگ و میرهای ناشی از کرونا دوباره از مرز ۱۰۰ 
نفر گذشت. در پیامک وزارت بهداشت با اشاره به 
قطعی بودن خیز چهارم کرونا در سراسر کشور به 
مردم توصیه شد تا برای حفظ سالمت و جان خود و 
خانواده، به سیزده بدر نروند، خارج از منزل ماسک 
بزننــد و از حضور در دورهمی هــای خانوادگی، 
مراســم عروســی و ســوگواری و  محیط های 

پرجمعیت پرهیز کنند.
 افزایش شهرهای قرمز و نارنجی

در همیــن حال دیــروز ســخنگوی وزارت 
بهداشت با اشاره به ۳ رقمی شدن آمار جانباختگان 
کرونا، گفت: در ۲۴ ساعت گذشــته۱۱۷ تن از 
هموطنان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست دادیم.
به گفته  سیما سادات الری، در حال حاضر ۴۶ 
شهرستان قرمز و ۱۱۹ شهرستان نارنجی هستند و 

بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت 
»از« و »به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، 

ممنوع است.
 انتقاد وزیر بهداشت از سفرهای نوروزی

در این میان در حالی که تعطیــالت نوروز با 
حداقل محدودیت ها برگزار شد، وزیر بهداشت از 
سفرهای نوروزی مردم انتقاد کرد و هشدار داد که 
روزهای سختی پیش رویمان است. سعید نمکی 
با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود ضمن 
انتقاد از مجاز بودن ســفرها و تصمیم های اخیر 
مســئوالن برای نوروز ۱۴۰۰، نوشت: »روزهای 
سختی در پیش اســت. خداوند یاری مان کند تا 
نمانیم، تا دســتاورد افتخارآمیز روزهای سخت 
تحریم به سادگی به باد نرود. تا شرمسار آنان که 
پایداری و همراهی مان کردند و شرمنده روح بلند 

مدافعین سالمت و خانواده هایشان نشویم و ...«.
او نوشت: »ویروس ســرکش انگلیسی از راه 

رسید، خوزستان را گرفتار کرد، شبانه روز تالش 
کردیم تا در آن اســتان که بیشــتر از سه پیک 
کشوری قبلی گرفتارمان کرد مهارش کنیم. عمال 
ضربه شست ویروس موتاسیون یافته را چشیدیم، 
ویروس مهاجم از هوا و زمین به دالیلی که جای 
بحثش در این مقال نمی گنجد به همه جا پر گشود. 
نوشتیم... گفتیم... التماس کردیم... قسم دادیم که 
دو تا سه هفته صبوری کنید. مهلت بدهید تا مثل 
سال قبل از فرصت تعطیالت سال نو استفاده کنیم 
و با تشدید بیماریابی در طرح شهید سلیمانی خانه 
به خانه شعله های کوچک را شناسایی و مهار نماییم 
تا به هم نپیوندند و آتش دامن پهنه کشورمان را 
نگیرد. گفتیم سفر و جمعیت سیال نمی گذارد 
طرح اجرا شــود و بیماری نیز از نقاط گرفتار به 
مراکز پاک تر منتقل می شود. گفتیم: صف های 
طوالنی تهیه ارزاق شب عید ساعت ها جمعیت 
ســالمند تنیده در این صف ها را گرفتار می کند. 
گفتیم می دانیم تاب آوری مردم مهم است ولی 
تاب آوری مدافعین خسته سالمت پس از ۱۴ ماه 
کار بی وقفه و جانفشانی برای مدیریت پیک های 
پیوسته نیز مهم است. گفتیم: اقتصاد گردشگری 

اهمیت دارد ولی سرمایه اجتماعی نظام سالمت و 
هزینه های شیوع مجدد بیماری و اثراتش بر اقتصاد 
خرد و کالن کشور نیز بی اهمیت نیست. گفتیم: 
اگر به حرف های کارشناســی مان گوش ندهند 
بهار سختی در پیش است. شاید بدین دلیل باور 
نکردند که اوال وزن ویروس موتاسیون یافته را در 
محاسبات اپیدمیولوژیک ما نمی شناختند و ثانیا 
سه پیک سنگین قبلی را آرام، بی صدا و مظلومانه 
همکارانمان مدیریت کردند و گروهی فکر کردند 

که فراز و فرود منحنی ها شاید به شیوه فتوشاپ 
است! در روزهای گذشــته با روسای خسته و دل 
شکسته دانشگاه های علوم پزشکی تماس داشتم. 
به شدت نگرانند، بیمارانشــان در حال افزایش و 
تخت هایشان در حال پر شدن است. ضمن آنکه 
می دانند در این خیز جدید اوال زنجیر مهار غول 
سرکش بیماری با ویروس جدید گسترده تر است 
و ثانیا خود و سربازان مدافع شان خسته تر. روزهای 

سختی در پیش است«.

وزارت بهداشت پیش بینی کرد:

خیز چهارم کرونا قطعی است

در حالی که برخی معتقد 
بودند صدا و سیما باید این 

نقش را ایفا می کرد؛ نشست 
»ناگفته های تفاهم نامه 
ایران و چین« با حضور 

وزیر و سخنگوی وزارت 
خارجه کشور در شبکه 
اجتماعی تازه تاسیس 

»کالب هاوس« در ساعات 
پایانی 11 فروردین ماه 

برگزار و جنجال  برانگیز شد

کالب هاوس را می توان به 
یک پادکست زنده تشبیه 
کرد که مردم در آن حضور 

دارند و در لحظه، درباره 
موضوعات مختلف صحبت 

می کنند. در کالب هاوس 
شما می توانید خودتان 
یک اتاق مجازی ایجاد 

کنید یا به اتاقی بپیوندید 
که دیگران دارند در آن 

صحبت می کنند
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