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آقای روحانی ما مردمی نیســتیم که تاریخ
را گــم کنیم .شــما گفتید در مــورد برجام
حرفهایی دارم شاید ســالها نتوانم بگویم
اما من در مــورد برجام و تاثیرات آن همین
حــاال میگویم :همه چیز بــه برجام لعنتی
گره خــورد حتی ازدواج جوانــان .مثال بچه
من مجــرد موند گفت :بابا بــزار برجام احیا
بشــه قیمتها متعادل بشــه بعد میرم زن
میگیرم اما برجام احیا نشــد قیمتها بدتر
شد وضع بدتر شد .لگد خورد به کوزه برجام
و آرزوهــای بچه من .دیدیــد چه راحت بود
این همه طول و تفصیل و ابهام و بعدا میگم
نداشــت؟ شــما و برخی عادت کردهاید که
عنوان کنید« :برخی چیزها را نمیگویم».ای
بگردم دور این نگفتنها .اما من جای شــما
واقعیــات را میگویــم :واقعیت این اســت
کــه حال ما پدران خوب نیســت .وقتی من
پدر میبینم بچهام اســتوری گذاشــته و در
اعتراض به گرانیها و ســخت شدن ازدواج
نوشته« :خداحافظ پهنای باند عشق ،پهنای
بانــد ازدواج محدود شــد ،ازدواج فقط برای
برخیها مقدور شــد» حال خــوب برای ما
میماند؟ جنگ اقتصادی وجنگ کرونایی هم
برای ما حال خوب نگذاشــته .برای ما جنگ
در دو جبهه خیلی ســخته خصوصا برای ما
که ضعف بنیه بخاطر ســوء تغذیه هم داریم
نای جنگ کردن نمانده.
حاال از مردم طلب عفو و بخشــش کردید؟
بنــده نمیبخشــم .با عذر خواهی مشــکل
ما حل نمیشــود؟ آیا با عذرخواهی مشــکل
قیمــت نجومی مســکن ،قیمت گوشــت و
مرغ حل میشــود مشــکل جوانهای معذب
مانده و ســر سفره بخت نرفته حل میشود؟
چندســاله در رنج و عذابیــم و هر وقت دم
زدیم« :فکری به حال مــا کنید -بیخیالی
رو رهــا کنید» محجوبانه پاســخ دادید« :ما
در جنگ اقتصادی هســتیم ،تحمل کنید تا
الی االبد!» .البته پــدرم خدا بیامرز هر وقت
گالیهای داشــتیم میگفت« :تحمل کنید»
میگفتیــم چقــدر؟ میگفــت« :آنقدر که
دنده تــون نرم بشــه ».االن دیگه ما از بس
تحمل کردیم دنده مون نرم شده دیگه جزو
«نرمتنان» شدیم!
به هر تقدیر شــما که رفتیــد و ما ماندیم با
جنگ اقتصادی و جنــگ کرونایی که هردو
جان مــا را تهدیــد میکند .لیکــن بدانید
با رفتنتــان جایتان در جنــگ اقتصادی و
کرونایی خالیست!
نکته :متن فوق خالصهای از نامه یک پدر به
دکتر روحانی بود.

بازی کردن گیمرها
با وجود وقوع سیل شدید!

اقدام عجیب گروهی از گیمرهای فیلیپینی در
بازی کردن در کافی نت با وجود وقوع سیل شدید
در این کشور به سوژه رسانهها تبدیل شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در این ویدئو تعدادی
از گیمرهای جوان با وجود آنکه آب تمام کافی نت
را در بر گرفته در حال انجام بازی مورد عالقه خود
دیده میشــوند .این ویدئو روز پنجشنبه از یک
کافی نت در شهر «کاینتا» در ریزال تهیه شده
که طوفان سهمگین یینگ فا آن را در نوردید .در
این ویدئو این گیمرهای جوان علیرغم آنکه کافی
نت تا حدودی در آب گلآلود ناشی از وقوع سیل
غرق شده و همچنین با خطر برق گرفتگی مواجه
هستند ،اما همچنان سرگرم بازی دیده میشوند.
بنا به گزارش رســانههای محلی صاحب کافی
نت تنها زمانی متوجه خطر شد که رایانههای او
خاموش شده و مشتریان کافی نت را ترک کردند.
«سیو سامسون» ،صاحب کافی نت در این باره
گفت« :ما میدانستیم روز پنجشنبه قرار است
ســیل رخ دهد .وقتی متوجه باالآمدن جریان
آب شدم تجهیزات را به مکان مرتفعتری منتقل
کردم .پس از این ویدئو مشتریانم بازی را متوقف
و کافی نت را ترک کردند ».خوشبختانه کابلها و
همچنین پریزهای برق در مکان باالتری از سطح
آب قرار داشــتند و به همین علت به هیچیک از
مشتریان آسیبی وارد نشد .این در حالی است که
در شرایط مشابه خطر برق گرفتگی بیش از پیش
جان افراد را تهدید میکند.

فرار یک مرد
از روی برانکارد اورژانس!

فرار کردن یک مرد محلــی از برانکارد اورژانس
در آمریکا صحنهای عجیب را در خیابان رقم زد.
بهگزارش باشگاه خبرنگاران در این ویدئو مردی که
تیشرت سفید و شلوارک خاکستری بر تن دارد
در حالــی که با برانکارد به داخل یک آمبوالنس
منتقل میشود ناگهان از روی آن بلند شده و اقدام
به فرار میکند .در حالی که گفته میشود این مرد
به علت مصرف مشروبات الکلی در حالت مستی
قرار داشــت ،اما با این وجود از دریافت خدمات
درمانی امتناع و اقدام به فرار کرد.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
تو را در این ســخن انکار کار ما نرسد
تفسیر :جناب روحانی هنگام خدا حافظی ،از دولت خود تعریفهایی
کرده ،حافظ نیز این شعر را در تایید سخنان ایشان سرود!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری( -)2تلفن66283242 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :شک ایمان را باطل و بی ثمر گرداند.
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مردم مراقب باشند

کالهبرداری به نام اینترنت ماهوارهای

آفتاب یزد  -گروه شبکه :پس از تصویب طرح
صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس،
موضوع اینترنت ماهوارهای در کشــور داغ
شده است تا جایی که سودجویان علی رغم
اینکه هنوز تحت پوشــش کامل این فناوری
نیستیم وارد این عرصه شده و از طریق فروش
تجهیزات ماهوارهای از مــردم کالهبرداری
میکنند.
اینترنت ماهوارهای به قابلیت دریافت و انتقال
دادهها از دیشهای ماهــوارهای کوچک در
سطح زمین و ارتباط با ماهوارههای مخصوص
موجود در فضا میگویند .اینترنت ماهوارهای
فناوری نوین محسوب نمیشود و سالهاست
از این روش برای تحت پوشــش قرار دادن
مناطق با دســترس سخت اســتفاده شده
اســت .اما آنچه موجب توجه بیشتر در یکسال اخیر به این
فناوری شده ،این است که یک شرکت آمریکایی این فناوری
را اصالح کــرده و قصد دارد با فرســتادن هزاران ماهواره
اســتارلینک به مدارهای پایینی زمین ،امکان دسترسی به
اینترنت پرســرعت و ارزانتر را در بسیاری از نقاط جهان
فراهم کند .در واقع به گفته کارشناسان حوزه فناوری این
گونه از اینترنت ،انقــاب مهمی در عرصه فناوری و عرصه
ارتباطات ایجــاد میکند و بحثهایی نظیر فیلترینگ را به
کلی از میان خواهد برد .حــال از آنجا که طرح صیانت در
کشورمان تصویب شــده و نگرانیهایی را بابت اینترنت در
میان مردم به وجود آورده ،با مطرح شدن اینترنت ماهوارهای
این امید در میان آنها به وجود آمده که میتوانند اینترنتی
پرسرعت و بدون فیلتر را داشته باشند به خصوص آنکه اخیرا
تصویری از وسایل مورد نیاز برای دریافت اینترنت ماهوارهای
در شبکههای اجتماعی منتشر شده است .این در حالی است
که اگرچه ورود این فناوری به کشور دور از انتظار نیست اما
همانطور که عنوان شد هنوز تحت پوشش کامل آن نیستیم
و مهمتر آنکه هیچ دستگاه گیرنده اینترنت ماهوارهای وارد
کشور نشده است .متاســفانه با توجه به این نکته برخی از
سودجویان از نگرانیهای مردم بابت اینترنت سوءاستفاده
کرده و تجهیزاتی را به نام اینترنت ماهوارهای که بیشــک
کالهبرداری است به مردم میفروشند.
> هیچ دستگاه گیرنده اینترنت ماهوارهای وارد کشور نشده است

در این راســتا مهدی محبی ،رئیس اتحادیه دستگاههای
مخابراتی و ارتباطی گفت« :هنوز دستگاه گیرنده اینترنت
ماهواره به صورت رســمی یا غیر رسمی وارد کشور نشده
و حتی شهرهای پیشرو ارتباطی منطقه مانند دبی نیز این
دســتگاه را وارد نکردهاند ».به گزارش ایلنا ،محبی معتقد
است هر چند هنوز کشورهای منطقه تجهیز به دستگاههای
گیرنده نشدهاند ،اما بدون شک باید برای تامین تجهیزات
مورد نیاز این فناوری آماده باشیم .وی تصریح کرد« :معموال
کشور ما در برابر ورود فناوریهای مخابراتی و ارتباطی جدید
مقاومت و مخالفت از خود نشان میدهد ».به گفته وی؛ اما
بهترین تصمیم این است که دستگاههای حاکمیتی زمینه
ورود رسمی تجهیزات اینترنت ماهوارهای را فراهم کند ،در
غیر این صورت اجازه فعالیت قاچاقچیان را داده است .رئیس
اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی توصیه کرد« :برای
شــناخت بهتر این تکنولوژی ابتدا اجازه ورود و استفاده از
تجهیزات مربوطه به دستگاههای خاص داده شود و پس از
آن ورود تجهیزات به صورت رسمی برای تمامی متقاضیان
آزاد شود».
> اینترنت ماهوارهای شاید تا یک سال دیگر به کشور ما بیاید

عضو شورای عالی فضای مجازی هم با تاکید بر اینکه نباید
به واسطه فناوریهای نوین مانند اینترنت ماهوارهای توسعه،
تنظیمگری و مقرراتگذاری فضای مجازی را کند یا متوقف
کنیــم ،اظهار کرد« :همواره فناوریهــای جدید عالم گیر
در راه هستند و خواهند بود ،بدون شک وفاق بینالمللی برای
مواجهه قانونی با این پدیدهها شکل خواهد گرفت .رسول
جلیلی با بیان اینکه نمیتوان ظهور فناوریهای جدید مانند
اینترنت ماهوارهای را از نظر دور داشت ،اظهار کرد« :اینکه
فناوریهای نوین در کوتاه مدت یا بلند مدت به کشور ما هم
بیایند متصور است و نمیتوان آنها را دور از نظر داشت».
وی ادامه داد« :اینترنت ماهوارهای ممکن است تا یک سال
دیگر به کشــور ما بیاید ،اما نباید به واســطه آن ،توسعه،
مقرراتگذاری و انتظام فضای مجازی ،کند یا متوقف شود.
به عبارت دیگر نباید بگذاریم ترس از فناوری نوین قدرتمند،
قانونگــذاری را متوقف کند ».به گفتــه جلیلی؛ البته در
قانونگذاری سازگاری و همسو بودن آن با فناوری نوین باید
مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت عملی نخواهد بود.
وی تصریح کرد« :مردم طبیعتا آزاد هستند از هر فناوری،
متناسب با نیاز یا عالقمندی خود استفاده کنند ،مشهود است

در آن صــورت قیمت و کیفیت آن نســبت
به ســرویسهایی که االن استفاده میکنیم،
بهصرفهتر است».
> واردات تجهیــزات اینترنت ماهــوارهای قاچاق
حساب میشود

این آزادی عمل برای آحاد مردم وجود دارد ،اما باید این نکته
را نیز مورد توجه قرار داد که هر فناوری تهدیدات و امکان
سوءاســتفاده به همراه دارد ».جلیلی از جمله مواردی که
میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و تهدید محسوب شود
را آزادی فردی ،حریم خصوصی و همچنین امنیت شخصی
یا اجتماعی برشمرد .وی معتقد است؛ وجود قانون و مجاری
قانونی برای مقابله با این سوء اســتفادهها ضروری است.
جلیلی افزود« :برای مردم باید این شــرایط را فراهم کنیم
که بر اساس قانون در هنگام وقوع هر کدام از موارد عنوان
شده ،محلی برای رجوع و دادخواهی داشته باشند ».وی با
تاکید بر اینکه این حداقل انتظار مردم از مراجع قانونگذار
و قانونی برای حمایت است ،اظهار کرد« :اگر قانون مورد نیاز
برای حمایت از مردم در هنگام خطر یا احساس خطر یا نقض
حریم خصوصی یا سوء استفاده یا جرم وجود نداشته باشد،
آنها در معرض ظلم قرار میگیرند و ظالم متکی بر قدرت و
ثروت و اقتدار فناوری یا رسانهای ،خود را پاسخگو نمیداند».
جلیلی به ذکر مثالی در این ارتباط پرداخت و گفت« :به طور
مثال تا قبل از آنکه قانونی در خصوص رمز دوم یا به اصطالح
رمز پویا در نظام بانکی تصویب نشده بود و بانکها ملزم به
رعایت این فناوری نشده بودند ،بسیاری هدف کالهبرداری
و ســرقت قرار میگرفتند ،این قانون چتر حمایتی را برای
مردم جهت محفاظت در برابر جاعالن و سارقان فراهم کرد».
وی با یادآوری اینکه تهدیــدات اینترنت ماهوارهای فقط
مختص ایران نیســت ،اظهار کرد« :تمام کشورهای دنیا با
توجه به وســعت و همهگیری این فناوری در معرض تهدید
نقض حکمرانی هستند و بدون شک وفاق بینالمللی برای
مواجهه قانونی با این پدیدهها شکل خواهد گرفت ».جلیلی
ادامه داد« :هیچ کشوری نمیپذیرد ،یک شرکت امریکایی
بیاید و سرویسی ارائه دهد که بیهیچ چارچوبی حاکمیت
کشورشــان را نقض کند .این نگاه نیز نباید وجود داشته
باشــد که اگر فناوری نوظهوری بیاید کشور ما مقهور واقع
میشــود و به عنوان یک ملت سرافراز ،تسلیم حکمروایی
بیگانه میشود ».جلیلی تاکید کرد« :عالوه بر راه حلهای
بومی خود که از اســتعدادهایمان بر خواهد آمد ،در تعامل
بینالمللی همراه دیگر کشورها در مواجهه با تهدید احتمالی
این فناوری بر خواهیم آمد ،بنابراین نیاز است عالوه بر تالش
در همکاری در تدوین قوانین بینالمللی ،قوانین و مقررات
ملی خود را داشته باشیم».
> کالهبرداری با فروش تجهیزات اینترنت ماهوارهای

از ســوی دیگر یک کارشــناس فناوری اطالعات درباره
چالشهای حضــور اینترنت ماهــوارهای در ایران آن هم
در شــرایطی که اســتفاده پایدار آن به زودی امکانپذیر
نیست ،گفت« :این فناوری از نظر قیمتی برای کاربر خانگی
نمیصرفد و تجهیزات آن هم بهصورت قاچاق وارد میشود و
اگر هم وارد ایران شود ،باید دید آیا آن شرکت آمریکایی به
ایران سرویس میدهد یا نه ».میالد نوری در گفتوگو با ایسنا
درباره اینترنت ماهوارهای بیــان کرد« :اینترنت ماهوارهای
استارلینک یا هر شــرکت دیگری که بخواهد به این حوزه
وارد شود ،پروژه جذابی با پوشش سراسری در جهان است
و ربطی به ایران هم ندارد که ایران و چند کشــور آسیایی
را پوشش داده باشــند .طبق اعالم ایالن ماسک بهعنوان
مالک شرکت پروژه استارلینک ،تا سپتامبر یعنی شهریور
و مهرماه در ایران ،ماهوارههای این شــرکت تا  ۴۰درصد به
فضا پرتاب میشود و االن تعداد این ماهوارهها کمتر است».
وی ادامه داد« :مکانیزم کار اینترنت ماهوارهای این است که
یک دیش دارد که به سیگنالهای ماهوارهها وصل میشود
و بهصورت خودکار میچرخد و قویترین ســیگنالها را
میگیرد .هزینه اولیه این تجهیزات  ۴۹۹دالر است و ماهیانه
هم یک آبونمان شارژ  ۹۹دالری دارد که در حال حاضر برای
کاربر خانگی در ایران عدد باالیی است .اما این سرویس به
قدری کیفیت باالیی از نظر سرعت اینترنت دارد که میتوانید
در یک ساختمان بین  ۲۰تا  ۲۵واحد آن را تقسیم کنید که

یک برنز از کشتی فرنگی گرفتیم؛ البته فعال!

آفتاب یزد -گروه شــبکه :در ادامه رقابتهای کشتی فرنگی
المپیــک  ۲۰۲۰توکیو ،محمدهادی ســاروی دارنــده مدال برنز
امیدهای جهــان و نماینــده وزن  ۹۷کیلوگرم ایــران ،در دیدار
ردهبنــدی مقابل آروی ســاووالینن قهرمان زیر  ۲۳ســال جهان
 ۲۰۱۹از فنالنــد به روی تشــک رفت و در پایــان با نتیجه قاطع
 ۹بر  ۲به برتری رسید و به مدال برنز المپیک رسید .به این ترتیب
بعد از جواد فروغی او ورزشــکاری اســت که توانست برای کاروان
ایران در المپیک توکیو مدال کسب کند .از سوی دیگر محمدرضا
گرایی دیگر کشتیگیر کشورمان در  ۶۷کیلوگرم راهی فینال شد
تا تنها فینالیســت کشــتی فرنگی ایران در این رقابتها باشد .او

امروز چهارشــنبه برای کسب مدال طال به مصاف پرویز نصیب اف
از اوکراین میرود .البته محمدرضا گرایی با صعود به فینال کشتی
فرنگی مدال نقرهاش در المپیک را قطعی کرده است .این فرنگی کار
المپیکی ایران گفته است« :دنبال این هستم با کشتی حساب شده
و کسب مدال طال دل مردم را شاد کنم ».اما محمد علی گرایی در
وزن  ۷۷کیلوگرم دیگر نماینــده ایران در این رقابتها بود که روز
گذشته برای کسب مدال برنز به روی تشک رفت اما مقابل شوهی
یابیکو از ژاپن  ۱۳بر  ۳شکســت خورد و به عنوان پنجمی بسنده
کرد .همچنین علیرضا نجاتی در وزن  ۶۰کیلوگرم حذف شد و امین
میرزازاده در سنگینوزن نیز به عنوان پنجمی المپیک رسید.

این کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه
برای استفاده از سرویس اینترنت ماهوارهای
چند شــرط وجود دارد ،افــزود« :ابتدا باید
تجهیزات اتصال به استارلینک را بخرید .اگر
کشور ما اجازه نداشته باشد از این تجهیزات
اســتفاده کند ،واردات این تجهیزات قاچاق
حساب میشود که هم ممکن است جرمی برای
خرید و فروش و استفاده آن در داخل ایران در
نظر گرفته شــود و هم تعرفهاش از  ۵۰۰دالر
اولیه باالتر میرود ».نوری ادامه داد« :زمانی که این تجهیزات
وارد شد ،برای استفاده از سرویس و دریافت کیفیت مطلوب
اینترنت ماهوارهای ،آنتن شــما باید همزمان به سه ماهواره
وصل شده باشد .این ماهوارهها هنوز در فضای ایران و اطراف
کشور به اندازهای نیست که آنتنها به هر جهت بچرخد تا به
سرویس وصل شوید .یک سایت برای ثبتنام این سرویس
هست که به وبسرویسهای مکانمحور گوگل وصل است
و اسم هر کشــور و شهرهای ایران هم در این لیست وجود
دارد .خیلیها به این لیســت استناد کردند که کل ایران را
پوشش داده ،اما این صحیح نیست .اگر هم بعضی نقاط ایران
را پوشش دهد ،دســتگاه باید در جهتهای مختلف به سه
ماهواره وصل شود ،بنابراین اینطور نیست که با دسترسی به
تجهیزات بهراحتی به اینترنت وصل شوید».
> حضور شرکتهای آمرکایی در ایران با تحریم مواجه است

وی درباره چالشهای حضــور اینترنت ماهوارهای در ایران
توضیح داد« :اول اینکه ســرویس متعلق به یک شــرکت
آمریکایی است و شاید همان زمان که کاربر بخواهد آبونمان
بخرد ،به دلیل تحریمها به کاربر ایرانی سرویس ندهد .اگر
هم سرویس بدهد ،طبق یک سری معاهدههای بینالمللی که
ایران جزو آنهاست ،وقتی قرار است خدمات ماهوارهای در
کشوری ارائه شود ،باید از ایران مجوز بگیرد و اینطور نیست
که در مقابل دولت ایران بایستند و ماهوارههایشان را برای
مردم ایران ارائه دهند .اگرچه ماهوارههای اینترنتی نسبت به
ماهوارههایی که کاربردهای دیگری دارد ،در ارتفاع پایینتری
قرار گرفته و اگر دولت و حکومتی اجازه استفاده ندهد و اینها
بخواهند جلویش بایستند ،میتواند ماهوارهها را ثابت کند».
این کارشناس فناوری اطالعات خاطرنشان کرد« :بنابراین
اینترنت ماهــوارهای در ایران ،اوال از نظر قیمتی برای کاربر
خانگی نمیصرفد ،دوم اینکه تجهیزات آن بهصورت قاچاق
وارد میشود و دسترسی به آن سخت است ،اگر هم وارد شود
باید دید آیا آن شرکت آمریکایی خودش به ایران سرویس
میدهد یا نه .چون لوکیشن این دستگاهها قابل شناسایی و
ردیابی است و اینطور نیست که به اسم یک کاربر ترکیهای
خرید کنید و بتوانید در ایران از آن استفاده کنید ،باید دید
آن شــرکت چقدر محدودیت ایجاد میکند .مهمتر از همه
اینکه کشور ما به این سرویس مجوز نخواهد داد ،آن هم در
شرایطی که طرح صیانتی تصویب میکنیم که جلوی آزادی
کامل اینترنت را بگیریم».
> کالهبرداری خرید و فروش تجهیزات در کانالهای تلگرامی

نوری درباره خریدوفروش تجهیــزات اینترنت ماهوارهای
در روزهــای اخیر بیان کرد« :بســیاری از کاربران بهدلیل
جو احساســی که بر اثر طرح صیانت حاکم شده ،عجوالنه
این اخبار را دنبال میکنند و همین باعث شــده یک سری
کانالهای تلگرامی و ســایتها بهصــورت کالهبرداری
تجهیزات بفروشند و معموال هم هزینه آن را بهصورت رمزارز
از کاربران میگیرند که قابل ردیابی نباشد .مردم باید آگاه
باشند ،در هیچ کشوری ارائه تجهیرات به این صورت که در
کانالهای تلگرامی آمد و بســتری برای کالهبرداری شده،
اتفاق نیفتاده است ».وی درباره امکان جلوگیری از اینترنت
ماهوارهای در ایران گفت« :اینترنت ماهوارهای یک تکنولوژی
جدید است و باید ابتدا وارد و استفاده شود .در ماههای آینده
هم ابتدا نســخههای اولیه آن با سرویسهای حداقلی ارائه
میشود و اگر بخواهد در دنیا بهصورت پایدار مورد استفاده
قرار گیرد ،حداقل دو سال زمان میبرد .اگرچه هر تکنولوژی
بعد از یک مدت ،با ضد خودش هم روبهرو میشود ،اما به نظر
میرسد طبق صحبت کارشناسان ،به راحتی نمیتوان با این
فناوری مقابله کرد .اینکه آیا میتوان پارازیت انداخت و یا
آنتنهای کاربران را ردیابی کرد ،تا زمان راهاندازی نمیتوان
اظهار نظر دقیق کرد .با وجود این ،اگر به صورت گســترده
در سراسر جهان سرویس دهد ،کار دولتها و حکومتها را
سخت میکند».
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آغازفصلمطالبات
ادامه از صفحه:2
من معتقدم اصوال تالش بــرای ارزان عرضه
کردن کاالهای اساسی از طریق اختصاص ارز
دولتی خودش منشاء فســاد است و اگر این
پول به خود مردم داده شود ،یعنی ماهی 160
هزار تومان به مردم به صورت نقدی پرداخت
شود ،هم جلوی فســاد گرفته میشود و هم
اقشــار مختلف میتوانند کاالها را هرچند با
قیمت واقعی تهیه نمایند».
قدیری ابیانه گفــت «:ما منابع ثروت زیادی
داریم که بــه هدر میدهیم ،یارانههای پنهان
ســوخت تنها در  3قلم نفت سفید ،بنزین و
گازوئیــل ،بیــش از یک میلیون و دویســت
هزار میلیارد تومان است .یعنی حدودا ماهی
نزدیک به یک میلیون و دویست هزار تومان به
ازای هر ایرانی .این مبلغ معادل هزار و دویست
تن طال به قیمت روز است .ما در حال حاضر
سالی  12تن طال از معادن استخراج میکنیم،
یعنی ساالنه معادل یک قرن استخراج طالی
کشور یارانه پنهان این سه قلم سوخت است،
و این در شرایطی است که کل معادن طالی
کشور این مقدار طال ندارد .این پول باید جای
بهتری هزینه شــود .ما در داخل کشور نفت
ســفید را لیتری  150تومان عرضه میکنیم
یعنی بشکهای یک دالر ،گازوئیل را بشکهای
دو دالر در داخل کشــور عرضــه میکنیم و
متاسفانه این حماقت ما طرفداران زیادی در
بین مردم دارد که عموما بر این عقیدهاند که
اگر قیمت سوخت افزایش یابد همه چیز گران
میشود و فقرا زیر فقر کمرشان میشکند در
حالی که این موضوع معکوس اســت .ما برای
اینکه سوخت را ارزان بدهیم اقشار ضعیف را
از بیت المالشان محروم کردیم تا سوخت را به
این قیمت بپردازیم .این موضوع عواقب بدی
برای کشور دارد .در حالی که ما مدام از جذب
ســرمایههای خارجی دم میزنیم سرمایههای
خودمان را از بین میبریم .من شخصا معتقدم
دولت جدید باید قیمت سوخت را واقعی کند
چرا که اگر ایــن کار را انجام ندهد این ضرر
ادامه پیدا میکند .برای اینکه این اتفاق بیفتد
باید مردم با آن موافق باشــند و برای موافقت
مردم ،باید جامعه بداند که این کار به نفعش
است و به دولت اعتماد کنند .متاسفانه دولت
قبل جایی بــرای اعتماد نگذاشــته اما آقای
رئیســی میتواند اعتماد مردم را جذب کند.
اگر ما به این ســمت برویم که قیمتهای هر
چیــزی را واقعی کنیم و پولــی که از این راه
به دســت میآید را به نفع محرومیت زدایی
واحقاق حق مردم هزینه کنیم آن گاه کشور
از نظر اقتصادی در ریل صحیح قرار میگیرد.
هر گونه تحمیل قیمتهای غیر واقعی در بازار
توســط دولت عوارض زیــادی در پی خواهد
داشت و به تولید ضربه میزند».
وی افزود «:اخیرا شــاهد قطعــی برق بودیم.
در چنین شــرایطی در جهــان برق مصرفی
خانههــا را به نفع برق مصرفــی کارخانجات
کاهش میدهند ،در کشــور ما اما برای اینکه
مردم ناراضی نباشــند برق کارخانهها را قطع
کردنــد و همین موضوع ســبب شــد تولید
کاهــش یافتــه و در نتیجه شــاهد افزایش
قیمت اقالمی مثل سیمان بودیم .رسانههای
مــا باید به مردم بگوینــد تولید نباید متوقف
شود حتی به قیمت خاموشیهای مکرر برای
منازل .البته دولت میتوانســت این مسائل را
پیشبینی کند اما دولت به کنوانسیون پاریس
پیوســت و برای جلوگیری از تشدید گازهای
گلخانهای تولید بــرق را افزایش نداد .ضمن
اینکه متاســفانه مصرف برق خانگی ما شش
برابر متوســط مصرف برق خانگی در جهان
اســت .ما از اروپاییها هم بیشتر برق مصرف
میکنیــم و دلیــل آن هم این اســت که ما
یارانه پنهان ســنگینی بابت برق میپردازیم.
اگر دولت بخواهــد در بخش اقتصادی موفق
شود باید یک انقالب اقتصادی در کشور اتفاق
بیفتــد و هر کاال به قیمت تمام شــده عرضه
شــود و مابهالتفاوت آن در راه درست هزینه
شود .افکار عمومی هم نباید با این کار مقابله
کنــد بلکه باید تحقــق آن را مطالبه کند که
این موضوع نیــاز به آگاهی و امید دارد .آقای
رئیسی فداکاری کرد که در این شرایط نامزد
ریاست جمهوری شد و من امیدوارم با حمایت
نخبگان جامعه و تشــکیل یک دولت سالم و
البته مشــارکت مردم راه برای حل مشکالت
اقتصادی کشور هموار شود».
دیالوگ

زمان رفــو گر خوبیه ،هر بیدی به زندگی آدم
زده باشه زمان رفوش میکنه.
شهرزاد  -حسن فتحی

