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فعاالن اقتصادی در گفتوگو با «ایران» مطرح کردند

راهبرد بخش خصوصی برای حمایت از تولید
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اصرار شورایی ها برماندن نجفی در بهشت

«ایران» از بررسی استعفای شهردار تهران در جلسه غیر علنی دیروز شورا گزارش می دهد
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روحانی در واکنش به زمزمه های محدود شدن دسترسی به تلگرام تأکید کرد

رفع انحصار به جای فیلترینگ

هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها و پیام رسانهای داخلی ،فیلتر یا مسدود کردن دسترسیها نباید باشد
فضـــای مجـــازی خوب با تولید محتـــوای خوب و نه با انحصـــار و محدود کردن تأمین خواهد شـــد

گفت و گو با استاد پری صابری:

فیلترینگ؛ سیاست شکست خورده

گزارش «ایران» از وضعیت کارگران گمرک
مرز قصر شیرین

برش
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بازگشت  18واحد صنعتی زلزله زده کرمانشاه به چرخه تولید

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گفت :زلزله اخیر سرپل ذهاب آسیب جدیدی به صنایع کوچک
منطقه وارد نکرد ،اما با اقدامهای انجام شده در پی زلزله آبان
ماه گذشــته  18واحد صنعتی با اشــتغالزایی  210نفر به چرخه
تولید بازگشتند.
فتحعلی محمــدزاده در گفتوگــو با ایرنا خاطرنشــان کرد:
زلزله اخیر آســیب چندانی به واحدهای مستقر در تنها شهرک
صنعتی اســتان کرمانشــاه واقع در ســرپل ذهــاب وارد نکرد ،با
وجود این خدماترســانی به این شــهرک در پی زلزله بیست و
یکم آبان ماه ســال گذشته ادامه دارد .وی افزود :زلزله آبان ماه
اکثر قریب به اتفاق واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک را
تخریب و زیرســاختها و تأمین آب ،بــرق ،گاز و تلفن آنها را با
مشکالت اساسی مواجه کرده بود.
وی بیــان داشــت :پیش از زلزلــه آبان مــاه 32 ،واحد در این
شهرک صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری و فعال بودند و از آن

گ�روه دیجیتال نگارس�تان:
شاید این روزها بحثی داغ تر
از تلگرام و فیلترینگ آن در
میان دهها میلیون کاربر ایرانی تلگرام
نباشد .یکی می گوید فیلتر می شود
یکی می گوید فیلتر نمی شود.
ماج�رای بح�ث فیلترین�گ ابت�دا
ب�ه مناظرهه�ای انتخابات ریاس�ت
جمه�وری بر م�ی گردد که ب�ا دفاع
روحان�ی از فضای مجازی و قول او بر
تداوم و حتی گسترش این فضا کمی
به کاربران این شبکه آرامش بخشید
اما اتفاقات دیماه  96و فیلتر ش�دن
موق�ت تلگرام نقطه عطف�ی در این
ماجرا شد تا کاربران میلیونی تلگرام
از آن پس از هرگونه ریس�مان سیاه
و سفید بترس�ند .ابتدا دبیر شورای
عالی فضای مجازی دو ماه قبل اظهار
کرد این ش�ورا به این نتیجه رسیده
پساز حمله چهارشــنبه گذشــته
به دو نفر از کارکنان سفارت ایران
در آتــن پایتخــت یونــان ،پلیــس
این کشور از دستگیری عامل این
حمله خبر داد.
به گزارش مهــر ،پلیس یونان
بــدون اشــاره به جزئیات بیشــتر،
در ایــن خصــوص اعالم کــرد که
عامل حمله چهارشــنبه گذشته،
یک ایرانی  ۴7ساله بوده و پیشتر
نیــز دو بــار ورودی ســفارت ایران
در آتــن پایتخــت این کشــور را به
آتش کشیده بود.
چهارشــنبه هفتــه گذشــته
فــردی ناشــناس بــا اســتفاده از
چاقو به دو نفر از کارکنان سفارت
ایــران در پایتخــت یونــان حمله
کرد.
در ایــن حادثــه دو کارمنــد
سفارت ایران زخمی شدند.
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وام مسکن۲۰۰میلیون تومان میشود

باالتر از سیاهی عکسی نیست

عباس آخوندی از دو پیشنهاد ارائه شده به دولت خبرداد :اول ،افزایش سقف
وام مسکن تا  200میلیون و دوم ،کاهش نرخ سود وام به  6درصد

زمان ،بازســازی واحدهای آســیب دیده با استفاده از تجهیزات
مکانیکی و نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت.
معاون فنی ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایــران تصریح کرد :اکنــون  98درصد واحدهــای موجود در این
شــهرک آواربــرداری شــده و  65واحــد (اعــم از  32واحد فعال
و ســایر واحدهــای در حال ســاخت یا راکد موجــود) کمکهای
بالعوض دریافت کردند .به گزارش ایرنا ،بیست و یکم آبان ماه
ســال گذشــته ،زمین لرزه  7.3ریشــتری در  11کیلومتری بخش
ازگله و  32کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه
 620کشته و  12هزار و  386زخمی بر جای گذاشت.
همچنیــن براســاس گــزارش مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه
تهران ،یکشــنبه گذشــته نیز زمین لرزهای به بزرگی  5.3ریشــتر
ســاعت  13و پنــج دقیقــه شهرســتان ســرپل ذهــاب در اســتان
کرمانشــاه را لرزانــد ،این زمیــن لرزه در عمق هفــت کیلومتری
زمین و در طول  45.81و عرض  34.42رخ داده است.

هنرمند ایرانی ،دوربین خود را از مرز چین و هند
به خانه های معتادان حاشیه تهران آورده است
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کار صعود ذوب آهن به روز آخر کشیده شد

در ادامــه رقابتهــای لیگ قهرمانان فوتبال آســیا و از گــروه  Bذوب آهن دیروز در
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به مصاف الدحیل قطر رفت .به گزارش گروه ورزش،
در نیمــه اول ایــن مســابقه ،شــاگردان امیــر قلعه نویی بــازی خوبــی را به نمایش
گذاشــتند و تیم برتر میدان بودند اما نتوانســتند دروازه میهمــان خود را باز کنند و
در طــرف مقابل هم شــاگردان جمــال بلماضی کاری از پیش نبردنــد تا نیمه اول
با تســاوی بدون گل به پایان برســد .در نیمه دوم هم ذوب آهن بازی هجومی را از
خود به نمایش گذاشــت و اســتنلی کی روش ،میالد فخرالدینی و بختیار رحمانی
فرصتهای خوبی را برای باز کردن دروازه حریف از دست دادند .در طرف مقابل
هم الدحیل در پی ضد حمله بود تا دروازه ذوب آهن را باز کند .اما در شرایطی که
قلعه نویی ،مهدی رجبزاده و ربیع عطایا را به زمین فرستاده بود تا به گل برسد،
این تیم قطری بود که در دقیقه  8۵توســط اســماعیل محمد به گل رسید تا ذوب
آهن از میهمان خود عقب بیفتد که این نتیجه تا پایان بازی حاکم بود و ذوب آهن
مانند بازی رفت به حریف قطری خود باخت .ذوب آهن با این شکست شرایطش
برای صعود سخت شد و در هفته آخر رقابتها باید در زمین لکوموتیو حداقل به
تساوی برسد تا راهی مرحله بعد شود.

که باید تلگرام به دلیل عملکردهای
اخیرش در ایران فیلتر شود .اگر چه
به ای�ن اظهارات که از س�وی برخی
مناب�ع دیگ�ر تکذیب ش�د چندان
اهمیتی داده نشد اما اظهارات رییس
کمیس�یون امنیت م ّلی و سیاس�ت
خارج�ی مجل�س در ابت�دای س�ال
جدید پیرامون فیلتر ش�دن تلگرام
ت�ا پایان فروردین و جایگزینی آن با
یک ش�بکه پیام رسان داخلی چون
بمب در ایران ترکی�د و از آن به بعد
ب�ود که م�وج تأییده�ا و تکذیب ها
راه افت�اد و مخالف�ان و موافق�ان در
محافل عمومی بخص�وص در عرصه
رس�انه های کاغذی و فضای مجازی
پیرام�ون آن صده�ا یادداش�ت و
هزاران مطلب به اش�تراک گذاشتند
که نشانه حساسیت کاربران ایرانی به
فیلترینگ شبکه تلگرام است.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان:

رشد  13درصدی مصرف بنزین در  13روز اول امسال

میانگیــن مصــرف روزانــه بنزیــن کل کشــور در  13روز
فروردینمــاه امســال بــا  13,3درصد رشــد نســبت به مدت
مشــابه پارسال به  97.1میلیون لیتر رسید.به گزارش شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتــی ،میانگین مصرف بنزین کل
کشور پارسال  85میلیون و  700هزار لیتر بود .بیشترین آمار

مصــرف با رقمی معــادل  110میلیون و  500هزار لیتر به روز
یکشنبه  12فروردینماه امسال مربوط میشود.
مصرف بنزین کشــور در روز سیزدهم فروردین امسال به
 79میلیون لیتر رســید در حالی که در دوره مشــابه پارســال،
 67میلیون و  700هزار لیتر بنزین مصرف شد.

مسابقات ملی کشتی باچوخه در اسفراین

وحید خادمی  /ایرنا

اول
موضــوع فیلترینــگ تلگــرام مبهــم اســت .در یک ســو
دفتر
دولــت و شــخص آقــای روحانــی قــرار دارد کــه بهطــور
مشخص مخالفت خود را با این مسأله ابراز کرده است.
امــا در طرف دیگر برخی افــراد در نهادهای دیگر موافق
مسدودســازی هســتند .با این حال به نظر میرســد این
بحــث بعــد از اعتراضهــای دی ماه  96جدی شــده که
تلگــرام با مســأله امنیتی و اعتراضهــای مردمی پیوند
محمدامین
قانعی راد
داده شــد .نگاه رئیس جمهوری مبتنــی بر نوعی رقابت
جامعه شناس
در عرصه جهانی اســت و بر همین اســاس هم گفتهاند
کــه هدف از ایجاد پیام رســانهای داخلــی نه فیلترینگ
بلکــه رفع انحصار باید باشــد .این موضــع بخصوص از آن جهت قابــل ارزیابی و
تأمل اســت که تجربههای پیشــین در مورد فیلترینگ قرین موفقیت نبوده است.
کمااینکه همین اآلن هم فیلتر برخی ســایتها انجام میشــود امــا به موازات آن
رجوع به فیلترشــکن هم بســیار زیاد شــده اســت به گونهای که فیلتــر کردن عمالً
بیمعنا شــده اســت .در حقیقت این سیاســت هزینــهای را بــرای حاکمیت ایجاد
کرده بدون آنکه نتیجه رضایت بخشی هم در پی داشته باشد .در مورد فیلتر کردن
تلگرام هم میتوان همین پیشبینی را داشت.
هــدف از فیلترینــگ گســترش پیــام رســانهای داخلی اعالم شــده اســت .اما
باید دید با طرح اینترانت یا شــبکه ملی ارتباطات که مطرح شــد و طراحی موتور
جســت وجوگر داخلی ،چه مقدار موفقیت حاصل شــد؟ مقــدار زیادی پول هزینه
شــده ،وپروژههای بســیار بزرگی در این زمینه اجرا شــده ،اما خوب است که ببینیم
نتیجهاش چه شــد و کجا میتوان شــبکه ملی ارتباطات را پیدا کرد و وارد آن شد و
از امکانات آن استفاده کرد .بیشتر در حد پروژه و حرف و اقدامات اولیه باقی مانده
است و اگر دستاوردی هم داشته ،نتوانسته در جامعه رواج یابد.
در مقایســه بــا طــرح اینترانت و شــبکه ملی ارتباطــات ،امکان طــرح موفقیت
پیامرسانهای داخلی هم از آن طرحها به مراتب کمتر است .زیرا در اینجا مردم
پیامهــای خــود را در جایــی میگذارند و از سیســتمی برای انتقال پیامها اســتفاده
میکنند که به گردانندگان آن پیام رسانها اعتماد داشته باشند .اما چطور مردم به
گردانندگان شبکههای پیام رسان داخلی اعتماد کنند که طبیعتاً نهادهای دولتی
و حاکمیتی خواهند بود .یعنی همه حرفهای دل خود را در شبکهای بگذارند که
به راحتی قابل دسترســی و اطالعیابی و کاوش از ســوی نهادهایی اســت که بعضاً
مــردم یــا به آنها اعتمــاد ندارند یــا از آنها احتــراز میکنند .معموالً مــردم در یک
محیــط غیردولتی حرفهای خود را راحتتر بیان میکنند .مســأله مهم در اینجا
احســاس امنیت اجتماعی اســت .یعنی مردم باید به پیام رســانی اعتماد داشته
باشند که حرفشان بعداً مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
بــا وجود ایــن پیام رســانهای داخلی در شــرایط فعلــی اگر کارکــرد اقتصادی
و اداری بــرای خــود تعریــف کننــد میتواننــد موفــق هــم بشــوند چنانکــه دولت
الکترونیک طرح موفقی بود و همکاری مردم و دستاوردهای آن موفق بوده است.
امــروز صدور پاســپورت در دو ســه روز صورت میگیرد .طبیعتــاً دولت الکترونیک
میتوانــد به اطالعات مردم دسترســی داشــته باشــد ،امــا مردم اعتمــاد میکنند
ومیدانند این اطالعات فردا موجب دردســر آنان نمیشــود .یعنی مردم به یک
اجماعی در این حد رســیدهاند که دولت حق دارد به برخی اطالعات شــهروندان
دسترســی داشته باشــد اما این حق را خیلی برای حوزههای شخصی نمیپذیرند.
بنابر این حکومت در توسعه شبکههای اجتماعی خیلی موفق نخواهد بود .چون
اینجــا فضایی برای تبادل نظرات به صــورت آزادانه و به دور از هراسهای امنیتی
اســت .ایــن نکته هــم البته قابل توجه اســت کــه حکومتهــا اتفاقاً بایــد از چنین
فضاهایی استقبال هم بکنند که در حکم یک سوپاپ اطمینان عمل میکند و اگر
بســته شــود چه بسا برخی مســائل اصطالحاً زیرزمینی و برای کشور هزینه زا شود.
بنابــر این به نظر میرســد پیام رســانهای داخلی بــه میزانی که اعتمــاد مردم را
جلب میکنند و کارکردهای خاصی همچون حوزه اقتصادی و تولید و اشــتغال را
مد نظر قرار میدهند موفقیتهایی خواهند داشت و در شرایطی جایگزین موارد
مشــابه هم خواهند شــد اما در حال حاضر به نظر میرسد این اعتماد هنوز وجود
ندارد .قطعاً این اقدامات اگر در فضای متعادلتر که برخی آزادیهای اجتماعی
تضمین بود انجام میشد شاید راه به جایی میبرد.

بازداشت عامل حمله
به کارکنانسفارتایران
در یونان

ایبنا

تئاتر ایران لیاقت جهانی شدن دارد
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ســخنان دیــروز رئیــس جمهــوری هیچ نشــانی از عزم دولت بــرای فیلتر کــردن تلگرام
نداشــت .مسدود کردن تلگرام ،شــایعهای که در چند روز گذشته با اظهارنظری از سوی
رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس
بسیار بازتاب یافته و نگرانیهایی را در
بین مردم ایجاد کرده است .عالءالدین
بروجردی گفته بود«:پیام رسان تلگرام
تا پایان فروردین ماه از دسترس خارج
میشــود و جای خود را به یک ســامانه
مشابه ملی خواهد داد .تصمیم خارج
شــدن تلگــرام از دســترس در باالترین
ســطح اتخاذ شــده است ».بســیاری از
همکاران بروجردی در مجلس البته با
وی هم نظر نیســتند و تجربه محدود و
مسدودســازیهای رسانهای در گذشته
را یادآور شدهاند که هیچ کدام راه به جایی نبرده است ،موضوعی که پیش از این حسن
روحانی هم به آن اشاراتی داشته است.

از جمله اردیبهشــت ماه ســال گذشــته در جشــنواره ارتباطات و فناوری اطالعات ،با
بیان اینکه باید فضای مجازی را فرصت و نه تهدید دانســت ،به ســالهای نخست پس
از انقــالب و دهه  ۶0اشــاره کرد و گفت:
«زمانــی فکر میکردیم اگــر ویدئو وارد
کشور شود ایمان جوانانمان پر میزند.
ســالهای اول انقــالب دغدغــه مــا
ایــن بود کــه مبادا یــک دســتگاه ویدئو
وارد کشور شــود؛ چراکه فکر میکردیم
اگر وارد شــود و با ســیمی بــه تلویزیون
وصل شــود ،دیگر چگونــه ایمان را نگه
داریــم و هویــت را حفــظ کنیــم؟» وی
همچنیــن ممنوعیت ماهواره را «قصه
دیگری» شــبیه به ممنوعیت ویدئو در
اوایل انقالب خواند و در مورد اینترنت
هــم گفت که «امروز ظاهراً قصه دیگری برپا شــده اســت و آن اینکه بــا اینترنت جوانان
کاربر ،ایمیل ،موبایل و نسل سوم و چهارمش چه کنیم».
ادامه در صفحه 2

عدم شکایت مصرفکننده دلیل رضایت نیست

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان گفت :عدم اعالم شــکایت از سوی
مصرفکننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست .گاهی مصرفکننده
بــه خاطــر  200تــا  300تومان افزایــش قیمت برایــش صرف نمیکند که دردســر
شــکایت را به جان بخرد یا راه آن را نمیداند .مســیح انصاری در گفتوگو با ایلنا،
عنــوان کرد :یکی از ارکان حقــوق مصرفکننده حفظ منافع مصرفکننده اســت.
اگر یک فروشــنده ،کاالیی رابه شــما گران بفروشــد جریمه میشــود اما آیا به شما
هــم پولــی پس داده میشــود؟ این موضوع یکــی از ضعفهای این قانون اســت.
قانــون حمایت با تمام ضعفهایش وجود دارد اما چالش پیش رو این اســت که
بــرای اجرای ایــن قانون چه کاری میخواهیــم انجام دهیم؟ وی افــزود :برای 80
میلیون جمعیت یک انجمن مردم نهاد کافی نیست .همان طور که تولیدکنندهها
انجمنهای متفاوتی دارند مصرفکنندهها هم باید انجمنهای متعددی داشته
باشــند .ما در کنار این مشکالت با چالش نظارت هم مواجه هستیم .میدانیم که
در قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکننده بــر درج قیمت تأکیــد دارد اما در حال
حاضــر بــر بســیاری از کاالها و خدمــات دیده نمیشــود اما ناظرین کجا هســتند؟
متأســفانه نظامی مبنی برشــکایت محوری حاکم اســت و با وجود اینکه از تخلف
آگاه هستند تا شکایتی نشود ترتیب اثر نمیدهند.

جنگ جهانی اول فاجعه ای بود در اس��تفاده از
فناوری قرن بیستم با طرز فکر و تاکتیک های
ق��رن نوزدهم و حتی پی��ش از آن .ابزار مدرن
بود ،آدم ها قدیمی بودند ...استراتژیست هایی
که نه تنها ایمان داش��تند نظریه های دو قرن
پیش درباره هنر جنگ همچنان معتبر اس��ت،
بلک��ه فیل به می��دان آوردن در نبرد با رومیان
را سرمش��قی ابدی می دانستند ...در چند روز
اخی��ر که صحبت ه��ای رس��می از فیلترینگ
تلگ��رام را میخوان��دم ،دیدم می ت��وان کم و
بیش همین مضمون را برای ما هم به کار برد،
کسانی همچنان فکر می کنند در قرن  21اگر
چیزی را زیاد تکرار کنند تبدیل به واقعیت می
شود ،یکی در برنامه رسمی از این گله می کند
ک��ه فناوری جدید باعث می ش��ود آنها که در
آژانس امالک و مانند آن مشغولند از کار بیکار
ش��وند! در جایی دیگر گفته می شود که فالن
کش��ورهای اروپایی هم به فکر سامان دادن به
ش��بکه های اجتماعی افتاده اند و چین چقدر
در این زمینه «پیشرو» بوده است و ...
متأس��فانه خیل��ی ها هن��وز متوجه نیس��تند
حکومت داری در جامعه ش��بکه ای چیزی به
کل��ی متفاوت از دوره ناصرالدین ش��اه اس��ت،
هنوز متوجه نیس��تند در ممالک مترقی وقتی
طرف حرف از بازنگری در شبکههای اجتماعی

در باب تلگرام و باقی قضایا

می زند ،قضیه با صح��اری خاورمیانه متفاوت
اس��ت .آنجا هزاران روش��نفکر و اهل فن سالها
به «حریم ش��خصی» و «حق ناشناس بودن» و
مانن��د آن پرداخته اند و خوبیت ندارد اینجا ما
همین حرف ها را تکرار کنیم و فکر کنیم مردم
هم باور می کنند .در دنیای متمدن در مواردی

که به زیر آبی رفتن و س��وء استفاده از اعتماد
م��ردم مربوط می ش��ود ،بدون حض��ور دولت،
جامعه واکنش نش��ان می دهد ،به تازگی فیس
بوک در فقره ای مشابه ارزش سهام فیس بوک
 58میلیارد دالر کاهش پیدا کرد و رس��انه ها
آبرو برای این غول تکنولوژی باقی نگذاش��تند،

در کش و قوس تلگرام
اولینب��ار در س��ال ج��اری ،زمزمه
فیلترین��گ تلگرام از زبان عالءالدین
بروجردی ،رئیس کمیس��یون امنیت
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس
اعالم ش��د ک��ه تأکید ک��رد تلگرام
فیلتر خواهد ش��د و عمر آن تا پایان
فروردینم��اه س��ال جاری ب��ه دنیا
خواهد بود .بروجردی با تأکید بر این
نکته ک��ه فیلتر تلگ��رام در باالترین
سطح اتخاذ ش��ده است ،تأکید کرد:
تلگرام نقش مخرب��ی در بحرانهای
س��ال گذش��ته در کش��ور داشته و
ما ام��روز در فضای مج��ازی به این

توانمندی رس��یدهایم که یک سامانه
ملی مانند سروش را تعریف کنیم.....
در یازدهم دیماه س��ال جاری پس
از کندش��دن س��رعت اینترن��ت و
باالگرفتن م��وج اعتراضات خیابانی،
تلگرام فیلتر شد.
دو هفت��ه پس از فیلتر موقتی تلگرام،
در تاری��خ  ٢٣دیماه ،دوب��اره تلگرام
رفع فیلتر ش��د و مردم دوباره فعالیت
خ��ود را که ب��ا فیلتر این پیامرس��ان
در فضای مج��ازی کاهش پیدا کرده
ب��ود ،از س��ر گرفتن��د ،ام��ا از همان
زم��ان ش��ایعه فیلتر همیش��گی این

پیامرس��ان ش��نیده میش��د و البته
نمایندگان مجلس میگفتند هرچند
با فیلتر تلگرام مخالف هس��تند ،اما از
اینک��ه عملیات پیامرس��انی بهصورت
انحصاری در دس��ت یک پیامرس��ان
باش��د ،دفاع نمیکنند و چه بهتر که
در کنار تلگرام ،پیامرسانهای داخلی
نی��ز فعال شوند.س��اعتی بع��د از این
اظه��ارات س��بحانینیا ،ناظر مجلس
در کمیت��ه مصادیق مجرمانه و رئیس
کمیت��ه ارتباط��ات ،در اظهارنظ��ری
ک��ه بهط��ور غیرمس��تقیم خطاب به
بروجردی ب��ود اعالم ک��رد که زمان

در حوالی ما البته اوضاع متفاوت اس��ت .خیلی
ها معتقدند ش��بکههای اجتماعی بر اساس��ی
م��دل لیبرال و آزاد از اجتماعات به وجود آمده
اند ،منطق حاکم بر آنها به کلی متفاوت است،
دوران فیلت��ر کردن و محدودس��ازی گذش��ته
اس��ت .می دانیم که ب��رای اکثریت��ی از افراد
به ش��دت مهم اس��ت که دیگران از چیزی که
برایش��ان ش��خصی و محرمانه تلقی میشوند
باخبر نش��وند؛ برای خیلی ها مهم اس��ت که با
هویتی متفاوت از آنچه در واقعیت هس��تند در
فضای مجازی حضور پی��دا کنند ،برای خیلی
ها مهم هس��ت اطمینان پیدا کنند کس��ی به
بهانه هایی مثل امنیت و مانند آن نتواند آنها را
محدود کند و چیزی به نام قانون هست که می
توانند به اجرای آن اطمینان داشته باشند و ...
اینها را باید پاسخ دهیم که البته نتوانسته ایم.
یک پیش��نهاد خوب این اس��ت ب��ه جای پاک
ک��ردن صورت مس��ئله ب��ا نگاهی ت��ازه به آن
بنگریم ،باور کنیم تکنیک «ش��رایط حس��اس
کنونی» زیادی تکرار شده و وقتش رسیده که
جوانترهای آشنا با دنیای جدید پای کار بیایند.
* مد ّرس دانشگاه

قطع��ی فیلترین��گ تلگرام مش��خص
نیست و نباید اخباری را که به امنیت
روانی جامعه آس��یب میزن��د ،پمپاژ
کرد.همچنین صادق��ی دیگر نماینده
مجلس در پاس��خ به سؤال خبرنگاران
درباره فیلت��ر دائمی تلگرام گفته بود:
هنوز موضوع خ��اص و جدی راجعبه
فیلترینگ تلگرام نش��نیدهام .او گفت:
حتی آق��ای الریجانی ،رئیس مجلس
هم از قول وزی��ر ارتباطات و فناوری
اطالع��ات گفتن��د وقتی تلگ��رام در
ماهه��ای گذش��ته و ب��ه م��دت چند
روز فیلت��ر ش��د ،ح��دود ٣٠میلیون
نف��ر از مردم روی گوش��یهای همراه
خ��ود نرمافزاره��ای فیلترش��کن را
نص��ب کردند .بنابرای��ن اگر کمی در
موض��وع دقیق ش��ویم ،میفهمیم که

راهح��ل مقابله ب��ا چالشهای فضای
مجازی فیلترینگ نیس��ت ....مسعود
پزش��کیان نیز درباره استفاده مردم از
پیامرس��ان داخلی ابراز شک و تردید
کرده و گفت« :وقتی مردم به س��مت
پیامرس��انهای داخلی نمیآیند ،این
نش��ان میدهد ک��ه مش��کل از خود
ماست».....گفتنی اس��ت بیش از ۴۵
میلی��ون ایران��ی کاربر فع��ال تلگرام
هس��تند .تلگرام ابزار اصلی اش��تغال
ح��دود  ۲۰۰ه��زار ایرانی اس��ت و
معیش��ت ح��دود  ۷۰۰ه��زار ایرانی
وابس��ته به آن اس��ت .در ش��رایطی
که وجود بیش از س��همیلیون بیکار
مهمترین بحران اقتصاد ایران است،
فیلترینگ تلگ��رام چقدر منطقی به
نظر میرسد؟ /شرق

آگهی مناقصه شهرداری نج

فشهر «نوبت اول»

شهرداری نجفشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/339مورخ  96/12/22شورای محترم
اسالمی نجفشهر قسمتی از وظایف خدمات شهری خود را شامل رفت و روب و حفظ و نگهداری و
آبیاری فضای سبز را بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای
صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل میآید حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی
نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری نجفشهر مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه
 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد میباشد که میبایست به حساب
سپرده  12225نزد بانک تجارت نجفشهر واریز و یا ضمانتنامه معتبر بانکی را عین ًا در پاکت مربوطه
قرار دهند.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

شهرداری نجفشهر
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شرکت تعاونی مسکن مهر عمران سیرجان شماره ثبت 2096

شناسه ملی  10860548932شهرستان سیرجان استان کرمان.
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت اول این تعاونی در ساعت  9روز چهارشنبه مورخ  1397/1/29در محل خیابان وحید
سالن اجتماعات هاللاحمر تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت میگردد رأس ساعت
مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .ضمن ًا  -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در
مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1397/1/28به اتفاق نماینده خود
جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو
و نماینده وی در مجمع ممنوع است ).ضمن ًا ساعت  8وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در
محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
 -2چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیئت تصفیه باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری
سمت هیئت تصفیه میباشند حداکثر تا تاریخ  97/1/25جهت ثبتنام به محل دفتر شرکت
مراجعه نمایند .دستور جلسه -1 :استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1389الی  -3 1396انتخاب هیئت تصفیه برای مدت  2سال

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی مناقصه شهرداری نجفشهر

«نوبت اول»

شهرداری نجفشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/339مورخ  96/12/22شورای محترم
اسالمی نجفشهر قسمتی از وظایف خود را شامل حمل و نقل ،بخشی از خدمات اداری ،آتشنشانی،
حفظ و نگهداری و بهرهبرداری برخی از تأسیسات شهرداری ،نگهبانی ساختمان موتوری و اداری و ...
را بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت از اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل میآید حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت
دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری نجفشهر مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه
 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد میباشد که میبایست به حساب
سپرده  12225نزد بانک تجارت نجفشهر واریز و یا ضمانتنامه معتبر بانکی را عین ًا در پاکت مربوطه
قرار دهند.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

شهرداری نجفشهر

