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آخرین آمار ابتال و فوتی های 
کرونا در کشور

سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: از روز 
دوشنبه تا ظهر دیروز 
و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو 

هزار و ۴۴۵ بیمار جدید مبتالبه کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شــد که یک هزار و ٢٣۴ مورد بستری 
شدند. به گزارش ایســنا، سیماسادات الری افزود: 
مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ٢٠۹ هزار و 
۹٧٠ نفر رسید. او ادامه داد: متأسفانه در طول زمان 
ذکرشده، ۱٢۱ نفر از بیماران کووید-۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۹ هزار و ٨۶٣ نفر رسید. الری گفت: خوشبختانه 
تاکنون ۱۶۹ هزار و ۱۶٠ نفر از بیماران، بهبودیافته و 
یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین ٢٨۴۶ 
نفر از بیماران مبتالبه کووید-۱۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. ســخنگوی 
وزارت بهداشت بیان کرد: در استان های خوزستان، 
آذربایجان غربی و هرمزگان، موارد بستری باالتر از 

بقیه استان ها است. 
    

 دلیل فوت آسیه پناهی 
»بیماری حاد قلبی« اعالم شد

مدیرکل پزشکی 
قانونی کرمانشاه گفته 
که بر اســاس نتیجه 
آزمایش ها علت فوت 
آسیه پناهی »بیماری 

حاد قلبی« تشخیص داده شــده است.  به گزارش 
ایسنا، سلیم خانی افزود:اگر مقام قضایی تشخیص 
دهد که رابطه سببیت بین استرس، بیماری و فوت 
این شخص وجود داشته و باید این موضوع بررسی 
شود، مجدداً این رابطه را هم بررسی خواهیم کرد. 
آسیه پناهی اوایل خرداد بعد از درگیری با مأموران 
شهرداری کرمانشاه بر ســر خراب کردن خانه اش 

درگذشت و توجه افکار عمومی را برانگیخت.
    

پلیس فتا امتحانات نهایی 
مجازی را رصد می کند

بــه گفتــه معاون 
اجتماعــی پلیــس 
فتا ناجا، همــکاری با 
وزارت علوم برای رصد 
و برخورد با متخلفان 

امتحانات مجازی آغاز شده است. به گزارش میزان، 
روز گذشــته وزیر علوم از همکاری پلیس فتا و قوه 
قضائیه برای برخورد با سودجویان عرصه آموزش 
خبر داد. سرهنگ رامین پاشایی گفت: همه ساله 
هم زمان با برگزاری امتحانات، کاله برداران ادعای 
فروش سؤاالت امتحان نهایی و سؤاالت کنکورهای 
سراسری را داشتند، اما ویروس کرونا باعث شد افراد 
سودجو تغییر رویه دهند. بر همین اساس، چندین 
سایت مدعی شدند می توانند به جای دانشجویان در 
تمامی امتحانات مجازی شرکت کرده و نمره قبولی 
بگیرند. او اظهار کرد: چند نفــر از این کاله برداران 

دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده  شده اند.
    

کاهش ۱۲ درصدی مراجعه 
تهرانی ها برای اهدای خون

اداره کل انتقال خون 
استان تهران اعالم کرد: 
مراجعه پایتخت نشینان 
در بهار امســال برای 
اهدای خون نسبت به 

مدت مشــابه ســال قبل از آن)۱٣۹٨( ۱٢ درصد 
کاهش داشته است. به گزارش ایرنا، از نوروز امسال 
تا پایان خردادماه، مراکز اهدای خون تهران شاهد 
حضور ٨۶ هزار و ۶٣٨ عالقه مند به فرهنگ اهدای 
خون بودند که از ایــن میان، ٧٠ هــزار و ۱۹۵نفر 
موفق شــدند نام خود را در حلقــه اهداکنندگان 
خون ثبت کننــد. از مجموع آمــار اهداکنندگان 
خون در آخرین بهار قرن در استان تهران، ٣٢ هزار 
و ٨۶٠ نفــر از اهداکنندگانی بودنــد که به صورت 
مستمر)اهداکنندگانی که حداقل دو بار در سال خون 
اهدا می کنند( به یاری بیماران می آیند، ٢٣ هزار و 
۴٢٣ نفر هم کسانی بودند که در سال های قبل هم 
سابقه انجام این کار الهی را داشتند و ۱٣ هزار و ۹۱٢ 
نفر هم برای اولین بار در جمع کسانی قرار گرفتند که 
مهربانی و وفاداری شان، نجات بخش زندگی بیماران 
است. بر اســاس این گزارش، در سه ماهه اول سال 
۱٣۹۹ و به علت شیوع ویروس کرونا، شاهد کاهش 
۱٢ درصدی آمار حضور مردم نســبت به وضعیت 
مشابه در سال گذشته بودیم که امیدواریم با حضور 
پرشــورتر مردم، فرآیند تأمین فرآورده های خونی 
موردنیاز بیماران در بیــش از ۱۶٠ مرکز درمانی و 

بیمارستانی سطح پایتخت با موفقیت انجام شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

نمایندگان مجلس، به دنبال افزایش 
محدودیت فضای مجازی و فیلتر شبکه 
اجتماعی اینستاگرام هستند. این روزها 
انواع و اقسام اظهارنظرهای آنها در این 

زمینه به گوش می رسد.
صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
روز یکشنبه میزبان محمدجواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری بود 
تا نمایندگان ضمن شنیدن گزارش او از 
عملکرد این وزارت خانه در حوزه شبکه 
ملی اطالعات، دغدغه هــای خود در 

زمینه فضای مجازی را پیگیری کنند.
پیش از آن امــا محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس از این انتقــاد کرده بود 
که چرا یک پیام ساده اول باید به خارج 
از کشــور برود و بعد مجــدداً به داخل 
کشور بازگردد. بر همین مبنا او از وزیر 
ارتباطات خواست تا توسعه شبکه ملی 
اطالعات را در اولویت ایــن وزارتخانه 
قرار دهد؛ چراکه هم نیاز مردم در شئون 
مختلف زندگی بوده و هم امنیت ملی، 
عمومی، اجتماعــی و اخالقی نظام را 

تأمین خواهد کرد.
رئیس مجلس در نطق پایانی خود 
نیز با انتقاد از شبکه ارتباطی، آن را متکی 
به حوزه موبایل دانست و اعالم کرد که 
وظایف وزارت ارتباطات در شورای عالی 
فضای مجازی تعیین شــده و مجلس 
برای ساماندهی این وزارت خانه آماده 
است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس 
یازدهم معتقدند که فضــای مجازی 
آلوده  شده و نوجوانان و خواننده ها نیز 
در معرض این آلودگــی قرارگرفته اند 
درنتیجه این فضا بایــد ازنظر محتوا با 
توسعه ســرویس های داخلی و اعمال 
مدیریت بر شــبکه مجازی، پاک شود. 
به گفته نمایندگان ضعف در مدیریت 
و لجام گســیختگی بــدون هیچ گونه 

سیاست گذاری در فضای مجازی ایران 
را در هیچ کشوری نمی توان دید.

با این تفاسیر حاال مجلس جدید هنوز 
نیامده قصد دارد تا به ساماندهی اینترنت 
و فیلتر اینستاگرام بپردازد. موضوعی که 
با واکنش های زیادی از سوی کاربران 
مواجه شد. فیلتر کردن برنامه هایی که 
با اقبال عمومی مواجه شده است بار اول 
نیست و مسئوالن خودشان هم می دانند 
با این کار نه تنها از تعــداد کاربران کم 
نمی شود بلکه با در دسترس قرار دادن 
انواع وی پی ان و فیلترشکن راه جوانان 
و نوجوانــان به ســایت های غیرمجاز 

هموارتر می شود. 
وزیر جوان مخالف فیلترینگ 

اینستاگرام
آذری جهرمی اما در مجلس و میان 
نمایندگان در دفاعیات خود برای متقاعد 
کردن نمایندگان گفت: بحث مهم فضای 
مجازی و انحصار یک شبکه اجتماعی 
خارجی بسیار اهمیت دارد. دغدغه های 
فرهنگی، دینی و تغییر سبک زندگی 
بجا اســت و باید روی آن کار کرد و در 
مرحله اول مــا ورود می کنیم اما بقیه 
هم باید از این وزارتخانه حمایت کنند. 
اینستاگرام امروز به دلیل سیاست های 
ما به یک قطب تبدیل شــده، زیرا همه 
پلتفرم های دیگر از دســترس خارج  
شده اند. اگر اینستاگرام صفحه سردار 
دل های ما، شهید قاســم سلیمانی را 
می بندد، اگر ســردار مــا را در بغداد به 
شهادت رساندند، آیا ما تعامل و ارتباط 
با بغداد را خالی می کنیم؟ این یک نگاه 

دیگر است. 
بحث وجدل بهارستان نشینان با وزیر 
ارتباطات در حالی به اتمام رسید که همه 
آن ها بر فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام 
تأکید کرده و اعالم کردند که تمام تالش 

خود را برای بستن آن خواهند کرد.
حال باید پرسید که نمایندگان در 
صورت فیلتر اینستاگرام، چه جایگزینی 
را بــرای آن در نظــر خواهند گرفت؟ 

نمایندگان مجلس یازدهم که از آلوده 
بودن فضای مجازی انتقاد دارند اما بدون 
هیچ محدودیتی ازجمله فیلترینگ در 
آن فعالیت می کنند، چه تدبیری برای 
بستن آن بدون مواجه شدن با اعتراضات 
مردم دارند؟ آیــا ایــن اولویت بندی 
نمایندگان با شعارهای انتخاباتی آنان 

سازگار است؟
 یک صدایی نمایندگان 

برای فیلتر کردن اینستاگرام
به نظر می رسد گزینه فیلتر کردن 
اینستاگرام توسط نمایندگان مجلس 
جدی است تا آنجایی که حسن نوروزی، 
عضو کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم 
و نماینده مردم رباط کریم گفته است: 
خدا کند این اتفاق بیافتــد. فضای باز 
اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان 
است و این برای نظام شکنندگی دارد. 
کمیسیون حقوقی شکل گیرد به جد 

دنبال فیلتر اینستاگرام خواهیم بود.
محمد فیروزی پور، نماینده مردم 
نطنز اما انتقادات خود از وضعیت فعلی 
فضای مجازی کشور را به گونه دیگری 
بیان می کند. به عقیده او نظارت و کنترل 
بر فضای مجازی باید به گونه ای باشد که 
در این فضای آلوده به اعتقادات و فرهنگ 
خانواده ها و کودکان آسیبی وارد نشود. به 
گفته این نماینده مجلس اگر الزم باشد 
برای افزایش نظارت ها و کنترل دست 
به فیلترینگ شــبکه های اجتماعی و 
افزایش محدودیت ها بزنیم، باید این کار 
انجام شود. به عقیده فیروزی پور اگر ما 
توانایی نظارت و کنترل فضای مجازی را 
داریم، باید با جدیت آن را لحاظ کنیم، اما 
اگر فاقد توانایی الزم جهت ایجاد نظارت 
هستیم، باید برای جلوگیری از گسترش 
فســاد و انحراف در جامعه، شبکه های 

مجازی را محدود کنیم.
فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم 
قزوین نیــز دلیل خود بــرای محدود 
کردن فضای مجــازی را نگرانی برای 
وضعیت فرهنگی موجود در آن می داند. 

به گفته او، اینســتاگرام انتشار تصاویر 
عرضه نگاری را آزاد کرده و در ایام شهادت 
سردار قاسم سلیمانی نیز اقدام به حذف 
پست های تسلیت کاربران ایرانی کرد، 
اما نه تنها چاره جویی نشد، بلکه بیش 
از ۵٠ درصد ترافیک اینترنت کشور به 
این شــبکه اختصاص یافت. به عقیده 
این نماینده مجلس نباید یک سوم کل 
ترافیک کشور به مجموعه شبکه های 
اجتماعی خارجــی اختصاص یابد، اما 
اختصاص نیمی از ترافیک به یک شبکه، 
کامالً ساختاری بوده و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات می تواند آن را مدیریت 
کند. بــه گفته محمدبیگــی، افزایش 
درصد کاربران فضــای مجازی و عدم 
فرهنگ سازی منجر به افزایش جرایم 
اینترنتی خواهد شد که ازجمله آن ها 
فروش اسلحه گرم و سرد و پیوستن به 
سایت های پورنوگرافی است. این  یک 
خأل ســاختاری بوده که اقدام خاصی 

برای آن انجام نشده است.
 باالخره اینستاگرام 
فیلتر می شود یا نه؟

حمــد  ا مــا  ا گذشــته  ز  و ر
امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی آب پاکی را 
روی دست برخی از نمایندگان مجلس 
ریخــت. او در واکنش به برخی مطالب 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر 
طرح مجلس یازدهم برای فیلتر کردن 
شبکه های اجتماعی، گفت: اصالً چنین 
طرح هایی در مجلس مطرح نشده است 

و قطعاً مجلس از فضای کســب وکار و 
بستری که در فضای مجازی برای رونق 

آن ایجاد شده، حمایت خواهد کرد.
این عضــو هیئت رئیســه مجلس 
در ادامه بیان کرد: اینکــه بعضاً گفته 
می شــود مجلس دنبال این است که 
کســب وکارهای موجود را در فضای 
مجازی از بین ببــرد و فیلتر کند، اصاًل 
چنیــن طرحی نیســت و نمایندگان 
نیز چنیــن طرحی به هیئت رئیســه 
مجلــس ارائه نکرده اند و بنــده نیز که 
مســئول ارجاع طرح های نمایندگان 
به هیئت رئیســه مجلس هستم، اصاًل 
چنین طرحی مطرح نبوده و از ســوی 

نمایندگان نیز ارائه نشده است.
رصد و سختگیری پلیس بر 

الیوهای اینستاگرام
فارغ از تمام موضوعات مطرح  شده، 
در ماه های اخیر نظارت ها بر اینستاگرام 
کم نبوده است. هفته پیش بود که گفته 
شــد جمعی از افرادی که عکس های 
بی حجاب در این شبکه منتشر کرده اند 
بازداشــت  شــده اند. پیش ازاین هم با 
بازداشــت افرادی که به اصطالح شاخ 
مجازی شناخته می شدند مواجه بودیم 
و حاال هم که بحث فیلترینگ این شبکه 
داغ شده قرار اســت الیوهای کاربران 

پرمخاطب رصد شود.
اجرای قرنطینه خانگی در روزهای 
نخست ســال جاری منجر به افزایش 
استفاده گروهی از شهروندان از فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی شد، 
همین موضــوع و احتماالً عوامل دیگر 
اجتماعی سبب شــد که در این دوره 
پخش های زنــده و گفت وگوهای دو 
نفره در اینستاگرام رواج بیشتری پیدا 
کند، رویه ای که پس از پایان قرنطینه هم 
ادامه پیدا کرد و در این میان هم عده ای 
با الیوهای اصطالحاً جنجالی به دنبال 
جلب توجه و افزایش فالوئر هســتند. 
الیوهای اینستاگرامی که محتوای آن 
منجر به هشــدار برخی کارشناسان 
اجتماعی شده اســت و حاال پلیس هم 

از برخورد با این موارد خبر داده است.
ســردار علی ذوالقــدری، رئیس 
پلیس امنیت عمومی تهــران در مورد 
محتوای منتشر شده در برخی از الیوها 
و پست های اینســتاگرامی اظهارکرد: 
یکی از اقداماتی که از ســال گذشته در 
پلیس امنیت عمومی تهــران بزرگ 
انجام دادیم، موضوع بررســی و رصد 
فضای مجازی است و ما به صورت ویژه و 
تخصصی رصدهای خود در این زمینه را 

در حوزه های مختلف نظیر فعالیت اشرار 
و اراذل  و اوباش، حامالن و فروشندگان 
سالح، مزاحمان و هنجارشکنان حوزه 

اخالقی و ... انجام می دهیم.
او با بیان اینکه درنتیجه رصدهای 
انجام  شده نیز با هماهنگی مقام قضایی 
با مجرمــان برخورد می شــود، گفت: 
مجموع این اقدامات ســبب شده تا در 
سال جاری ٣۵ درصد کشفیات ما بیشتر 
شود. دلیل آن  هم افزایش اشرافیت ما 
در فضای مجازی و فعالیتی اســت که 

به صورت تخصصی انجام می دهیم.
ذوالقدری همچنین اعالم کرده است 
که  در جلســاتی که با دستگاه قضایی 
داشته، برخی از این افرادی که در فضای 
مجازی اقدام به هنجارشکنی و... کرده 
و رصد شــده بودند، احضار شــده اند و 
با برخی هــم برخــورد قانونی صورت 

گرفته است.
در آخر اینکه فیلتر کردن هیچ گاه 
راه حل مناســبی نبوده است چراکه 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات 
گسترده راه های زیادی برای دور زدن 
وجود دارد. همان طور که فیلتر کردن 
توییتر، تلگرام یا سایر برنامه های دیگر 
نتوانست از حجم کاربران کم کند قطعاً 
فیلترینگ اینستاگرام هم نمی تواند مؤثر 
باشد. بهتر است مسئوالن به جای پاک 
کردن صورت مسئله به این فکر کنند 
که در دوره ای کــه اطالعات به صورت 
آزاد در حال تبادل اســت نمی توانند 
برای گروهــی محدودیت ایجاد کنند 
چراکه افــراد یک جامعه هــر قدر هم 
محدود شــوند باالخره روزنه ای برای 
پیگیری و شــنیدن اطالعــات بدون 
فیلتر پیدا می کنند و چاره آن تنها یک 

فیلترشکن است.

پلیس الیوها را رصد می کند و نمایندگان مجلس در آرزوی فیلترینگ آن هستند

اینستاگرامدرچندقدمیویپیان!

یادداشت

دکتر محمد میرزایی، استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

این روزها در مطبوعات و رسانه های تصویری 
و شــبکه های اجتماعی غوغایی از قول برخی 
به اصطالح کارشناسان یا نمایندگان مجلس و 
غیره با عنوان »ســقوط نرخ رشد جمعیت« یا 
»ایران ٣٠ ســال آینده پیرترین کشور جهان 
می شــود« یا »رشد جمعیت ســال ۱۴۱۵ به 
صفر می رسد« و ازاین دست تیترهای موهوم و 
مجعول و  با فاصله ای بعید از واقعیت به راه افتاده 
است که نسبتی با علم ندارد. غوغاگران به بهانه 
پیر شدن جمعیت هول و هراس در دل مردم و 
مسئوالن می اندازند و هیهات از روزی که قرار 
باشد بر اساس این تحلیل های غلط مبتنی بر 

گزاره های باطل، قانون تصویب کنند.
به همین خاطر رسالت خود را در این دیدم 

که به عنوان یک معلم جمعیت شناسی دانشگاه 
تهران و به عنوان کســی که بیش از ۵٠ سال از 
عمر خود را مصروف جمعیت شناسی و جمعیت 
پژوهی کرده و به عنوان کســی که دلش برای 
ُملک و ملت و دین می تپد،  توضیحاتی روشنگر 

در این خصوص ارائه دهم.
روند تغییر و تحــوالت جمعیتی، پویایی و 
پیچیدگی هایی دارد که باید بر اســاس مبانی 
علمی و توسط جمعیت شناسان خبره ارزیابی و 
در مورد آن ها اظهارنظر شود. کشور ما به خاطر 
انبوه متولدان دهه ۶٠، اینک در مرحله پنجره 
جمعیتی قرارگرفته که نوسانات ساختار سنی از 
بارزترین ویژگی های آن است. هنگامی که اواخر 
دهه ۱٣٨٠ موج دهه شــصتی ها به نقطه اوج 
ازدواج و فرزند آوری )٢٠ تا ٣۵ سالگی( رسید، 
میزان ازدواج حدوداً دو برابر شد و موالید هم سیر 

صعودی گرفت و تا بیش از یک ونیم میلیون تولد 
در سال افزایش یافت. 

از اواســط دهه ۱٣۹٠ دهه شــصتی ها به 
رده سنی ٣٠ تا ۴۵ ســالگی رسیدند و از نقطه 
اوج خارج شدند که علت اصلی کاهش ازدواج، 
موالید و به تبع آن میزان رشد ساالنه جمعیت 
در سال های اخیر اســت و این پدیده ای کاماًل 

طبیعی است و مطلقاً معنی بحران ندارد... 
در ســال ۱۴٣٠ دهــه شــصتی ها به طور 
طبیعی به سنین ســالخوردگی و ۶۵ سال به 
باال خواهند رســید. در این زمان ساختار سنی 
کشور سالخورده خواهد شد، نوسانات ساختار 
ســنی فروکش خواهــد کرد و به رشــد ذاتی 
جمعیت خواهیم رسید. به عبارت بهتر،  انبوه 
متولدان دهه ۶٠ که هرم جمعیت کشور را دچار 
برآمدگی یا بیرون زدگی غیرطبیعی کردند، در 

مقطعی جمعیت نونهاالن و خردساالن را به طور 
غیرطبیعی باال بردند و مشکالتی خلق کردند و 
در مقطعی جمعیت کودکان و نوجوانان را باال 
بردند و کمبودهای شــدیدی به ویژه در حوزه 
آموزش به وجود آوردند و در مقطعی که تا اکنون 
هم ادامه دارد جمعیت جوانان را افزایش دادند 
و کمبودهای شدیدی در حوزه های اشتغال و 
سرمایه گذاری  و مسکن و رفاه و... خلق کردند، 
طبعی وقتی به سن ســالخوردگی هم برسند 
مشــکالتی به وجود می آورند و درنهایت از آن 
ســن هم عبور می کنند و دوباره ساختار  سنی 
جامعه طبیعی می شود. )از شکل هرمی به شکل 

استوانه ای و مطلوب تغییر می یابد(
 نکته مهم اینجاست که راه  اصالح برآمدگی 
در هرم سنی این نیست که با هزار جور و جهد 
در افزایــش زادوولد، برآمدگــی غیرطبیعی 
دیگری در هرم ســنی به وجــود آوریم. بلکه 
راه آن، ایجاد اشــتغال پایدار، باال بردن سطح 
رفاه و شــاخص های تعالی و منزلت انســان و 

توانمند کردن جمعیت در آستانه سالخوردگی 
اســت. فراموش نکنیم با افزایش ناگهانی رشد 
جمعیت، جمعیت سالخورده کاهش نمی یابد 
بلکه بــه جمعیت نوزاد و نونهــال و کودک و ... 
اضافه می شود. چنانچه با برنامه ریزی و ایجاد 
اشتغال و امنیت اقتصادی و روانی و نه روش های 
نابجا و ناکارآمد پرداخت پول ازدواج تســهیل 
شود و با ارتقاء سطح سالمت فرهنگی و روانی 
جامعه، ازدواج ها پایدار شــوند، دریکی دودهه 
آتی میانگین میزان باروری کم وبیش در سطح 
جانشینی حفظ می شود و به هنگام سالخوردگی 
جمعیت که امری گریزناپذیر اســت در ورطه 

رشد منفی نخواهیم افتاد.
ســالخوردگی جمعیــت یــک مفهــوم 
آمــاری اســت، درحالی کــه پیــری جنبه 
بیولوژیک و فردی دارد. با هزار تأســف برخی 
جمعیت شناسی نخوانده های مدعی، به جای 
واژه »سالخوردگی« جمعیت به غلط »پیری« 

جمعیت را به کار می برند.

پیری در راه نیست، تصمیمات شتابزده نگیرید

احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی آب پاکی 

را روی دست برخی از 
نمایندگان مجلس ریخت. 

او در واکنش به برخی 
مطالب منتشر شده در 
فضای مجازی مبنی بر 

طرح مجلس یازدهم برای 
فیلتر کردن شبکه های 

اجتماعی، گفت: اصاًل چنین 
طرح هایی در مجلس مطرح 

نشده است

مجلس جدید هنوز 
نیامده قصد دارد تا به 
ساماندهی اینترنت و 

فیلتر اینستاگرام بپردازد. 
موضوعی که با واکنش های 

زیادی از سوی کاربران 
مواجه شده است
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