
 صرفه جویی 30 درصدی در مصرف آب 
با دانش بومي

مصطفي عاشوري توئيت كرد: شركتي دانش بنيان سيستمي ساخته كه 
بدون اضافه شدن هيچ ماده ش��يميايي، خوشه هاي مولكولي آب تغيير 
ميكنه و سريع تر جذب گياه ميشه و بدون آس��يب به گياه تا 30 درصد 
مصرف آب كاهش پيدا ميكنه و راه حل بزرگي براي معضل كم آبي هست. 

حاال فهميدين چطور تهديد رو به فرصت تبديل ميكنن؟ #توانستيم

گرفتار توهم دانایي نشویم
يكي از فعاالن توئيتر با نام كاربري »حواس پرت« نوشت: ذهن انسان يك 
ويژگي داره به نام  »توهم دانايي«، اينجوريه كه وقتي جواب يه سؤال رو از 
جايي مثل گوگل ميخونيم، بعد از يه مدت يادمون ميره كه جواب رو خودمون 
بلد نبوديم و كمك گرفتيم، توهم ميزنيم كه خودم  بلد بودم. اين توهم باعث 

ميشه كم كم از يادگرفتن امتناع كنيم. مراقب باشيد گرفتارش نشيد.

بازار ۴ميليارد توماني سنجاق ها!
نود اقتصادي با انتشار تصوير فوق نوشت: آيا نمي توانيم سنجاق قفلي 
توليد كنيم؟ در سال گذشته بيش از ۴۹ تن سنجاق قفلي وارد كشور 
شده است. همچنين در سه ماهه بهار سال جاري نيز نزديك به ۵/۲ تن 
سنجاق وارد كشور شده كه مبدأ آنها همگي كشور چين بوده است. به 
عبارتي، طي ۱۵ ماه اخير بيش از ۵/۵۱ تن س��نجاق وارد كشور شده 
است. قابل ذكر است ارزش اين سنجاق هاي وارداتي بيش از ۴ميليارد 
تومان اس��ت كه در صورت توليد آن در داخل، مي تواند زمينه فعاليت 

چندين كارگاه  كوچك را فراهم كند. / نود اقتصادي

   محمد ميرزايي:
كليات طرح ش��فافيت آراي نمايندگان در 
نشست  كميسيون تدوين آيين نامه مجلس 
تصويب شده؛ اين طرح به صورت دو شوري 
در كميس��يون در حال بررس��ي است كه 

بخش هايي از آن به تصويب رسيده. 
   علي خيبري:

شفافيت يك هدف نيست؛ شفافيت ابزاري 
است كه كيفيت و سالمت تمام سازوكارهاي 
ديگر مملك��ت را جهش مي ده��د. در هر 
تصميمي كه بدون شفافيت صورت مي گيرد، 

احتمال فساد و انحراف بيشتر است. 
   رضا ولي زاده:

تا شفافيت رو نگيريم، آروم نمي گيگيريم... 

   مهدي اندرزيان:
يكي از مهم ترين اقداماتي كه امر شفافيت 
در آن بسيار مهم است جلسه رأي اعتماد به 
وزراست. نمي دانم چقدر بايد از اين مجلس 
بگذرد تا قانون شفافيت كه به اسمش از مردم 
رأي گرفتند تصويب ش��ود؟ آقاي قاليباف 
شما كه آدم خوش قولي در شهرداري بودي 

پس چه شد وعده شفافيت؟
   كاربري با نام »بنت الشهيد«:

ان ش��اءاهلل ]كلي��ات طرح ش��فافيت آراي 
نماين��دگان[ تصوي��ب نهايي  بش��ه تا يه 
تايم الين خيالش��ون راحت بشه؛ هر وقت 
ح��رف از مجلس زدين دوس��تان س��راغ 

شفافيت رو گرفتن. 

   حميده پاليزيا:
سالم آقايون مجلس انقالبي! ميخواستم بگم 
عالم محضر خداست و چه بسا در محضر خدا 
مخفي كاري نيست، پس از شما تقاضا دارم 

شفافيت رو تصويب كنيد. 
   سيد محمدجواد حسيني:

آقاي مجلس ش��ما كه براي فضاي مجازي 
طرح صيانت تصويب كردي  اي كاش براي 
اعتماد سازي مردم نسبت به مسئوالن اول 

طرح شفافيت رو تصويب مي كردي. 
   سبحان بركتي:

آقايان مجلس��ي ديگه از م��وال علي باالتر 
نيستين كه. موال مي فرمايد من هيچ چيز جز 
اسرار جنگ ازتون پنهان نميكنم... چي شد 

اين شفافيت!؟ اينقدر سخته براتون؟!
   محمد اكبرزاده:

تا م��دل حكمران��ي تغيير نكند و مس��ئله 
ش��فافيت جا نيفتد، روايتگري از معضالت 
اثر خاص��ي نخواهد داش��ت! اينكه طرح ها 
و پروژه ها مس��ئول و پاسخگوي مشخص 
داشته باشد و محل مصرف بودجه ها شفاف 
شود. بس��ياري از معضالت خوزستان قابل 
پيش بيني ب��ود، ام��ا هيچ مدي��ري بابت 

سوءمديريتش بازخواست نشد!
   رويا احمدي:

آقايان نماينده مجلس انقالبي! وعده شفافيت 
داديد! بسم اهلل! اسامي موافقان و مخالفان رأي 

دهنده به طرح را اعالم بفرماييد.
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آقایون مجلس! لطفاً شفافیت
تأكيد مجدد كاربران شبكه هاي اجتماعي بر لزوم شفافيت آراي نمايندگان

با گذشت بيش از يك سال از يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي كاربران شبكه هاي اجتماعي 
همچنان مطالبه شفافيت آراي نمايندگان را دارند. اين طرح يك بار به دليل پاره اي از اشكاالت در 
صحن مجلس رأي نياورد و حاال اخبار حكايت از آن دارد كليات طرح »تغيير مواردي از آيين نامه داخلي 

مجلس« موسوم به شفافيت آراي نمايندگان در كميسيون آيين نامه مجلس تصويب و به صحن علني 
ارسال شده است. انتشار اين خبر موجب شد كاربران بار ديگر بر اهميت شفافيت آراي نمايندگان تأكيد 
و آن را از مجلس مطالبه كنند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را در اين خصوص مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

آدم  حسابي ها مشغول به كار خود
فاطم��ه به��روز فخ��ر  در توئيتي نوش��ت: 
آدم  حس��ابي ها و اف��راد عمي��ق، بي ص��دا 
مش��غول به كارند. هياهو ندارن��د و تواضع 
دلچس��بي در تمام جمله ها و رفتارهايشان 
وجود دارد. ك��م پيش مي آيد ك��ه زبان به 
تحس��ين خود باز كنند و اغل��ب، به روايت 
تحس��ين  ش��دن توس��ط ديگ��ران ه��م 
نمي پردازند. هيچ وقت از آنها نمي شنويد كه درباره تعريف و تمجيد ديگران از خودشان زبان 
باز كنند. كم نيستند آدم هايي كه خودشان به تحسين خودشان چيزي نمي گويند، اما دائم 

درحال روايت تحسين ديگران نسبت به خودشان هستند. 
آدم حسابي ها اغلب دلخوش به تعريف و تمجيد ديگري هم نمي شوند. خوشحالي كوچكي در 
دلشان احساس مي كنند، اما اين جمله هاي دل خوش كنك نزدشان آن قدر اعتبار ندارد كه به 
آن دل ببندند، چراكه خوب مي دانند همان آدمي كه زبان به تحس��ين مي گش��ايد، در بزنگاِه 
ديگري مي تواند تقبيح گو باشد.  نقطه مقابل آدم حسابي هاي عميق مشغول به كار خود، آدم هاي 
نمايشي اي وجود دارند كه خيال مي كنند افراد ديگر مرز بين خودشيفتگي و اعتمادبه نفس را 
نمي دانند. اعتمادبه نفس و خودشيفتگي در نگاه اول نزديك به هم به نظر مي رسند، اما تفاوت شان 
به قدري زياد است كه مي تواند صاحبانشان را در دودسته جدا از هم قرار دهند.  وقت هاي زيادي 
با خودم فكر مي كنم، اين آدم روبه روي من هيچ وقت با خودش فكر نكرده كه من باالخره روزي 
فرق بين اين خودشيفتگي )كه از او آدمي قابل ترحم مي سازد( با اعتمادبه نفس و خودباوري را 

مي فهمم و آن وقت، نمايش هاي سراسر تصنعش هيچ جذابيتي ندارد؟

 صحنه اي دیگر از رقابت امارات و تركيه 
با حمایت خاموش عربستان

صفحه توئيتري »فارس بين الملل« خبر داد: رئيس جمهور تونس در اقدامي غيرمنتظره و به 
پشتيباني ارتش، نخست وزير و رئيس پارلمان اين كشور را بركنار كرد و فعاليت پارلمان را نيز 
به حالت تعليق درآورد. برخي احزاب مخالف دولت، اين تصميمات را شبه كودتا خوانده اند.  
كامران كرمي در اين خصوص توئيت كرد:  رخدادهاي تونس فارغ از ريش��ه ها و بس��ترهاي 
داخلي، بخش ديگري از رقابت در حال تشديد امارات با تركيه و همراهي خاموش عربستان 
در ساقط كردن خيزش هاي عربي است... موفقيت كودتا در تونس پس از مصر ضربه  مهمي بر 

پيكره اخوان و كاهش نفوذ تركيه و قطر در شمال آفريقا خواهد بود!

كسي به این ریخت وپاش ها ورود نمي كند؟
دكتر سيد امير سياح، كارشناس اقتصادي در واكنش به انتشار كليپي از هيئت مديره بانك 
تجارت كه در كمتر از يك دقيقه براي خود پاداش��ي ۵00 ميليون��ي تصويب كردند، توئيت 
كرد: هيئت مديره بانك ها مي گويند چون سود كرده ايم، پاداش چندصدميليوني حق  ماست 
اما نمي گويند اين س��ود را با مكيدن خون توليد درآورده اند. نمي گويند اين سود را از جيب 
كارگران زده اند.  امين موسوي نيز در خصوص پاسخ هيئت مديره كه اين پاداش را حق خود 
تلقي كرده بود، توئيت كرد:  توجيه پاداش ۵00 ميليوني: »همه ميگيرن، ما هم گرفتيم، تازه 
كم هم گرفتيم!« اين صحبت امروز نيست؛ چيزي هم نيست كه مخفي باشه؛ كارمندان ادارات 
به چشم مي بينن كه مديرانشون چه ريخت و پاش هاي قانوني و غيرقانوني اي مي كنند، ولي 

اين روند ادامه داره و دستگاهي هم ورود نميكنه براي رفع اين تبعيض، چرا؟!

مثبت گرایي سمي چيست؟
كانال تلگرامي صدانت ترجمه بخشي از مقاله 
»لوسيا بالس��كو« را به اشتراك گذاشت. در 
اين چكي��ده آمده اس��ت: تا به حال ش��ده 
احساس كنيد مجبوريد احساسات منفي تان 
را پنهان كنيد؟ يعني تحت فشار باشيد كه به 
هر قيمتي شده »تظاهر كنيد خوشحاليد؟«

ممكن اس��ت با عقل جور درنيايد اما مثبت 
 انديشي و مثبت گرايي مي تواند سمي باشد.  مارك منسون، نويسنده كتاب پرفروش هنر ظريف 
بي خيالي )۲0۱۸( مي گويد: »همه چيزهاي باارزش در زندگي، از طريق غلبه بر تجربيات منفي 
به دست مي آيد. هر تالشي براي فرار از اين تجربه هاي منفي يا اجتناب از آنها و فرو نشاندن و خفه 
كردنشان، نتيجه عكس خواهد داد. پرهيز از رنج، خودش شكلي از رنج است. پرهيز از كشمكش، 
كشمكش است. انكار شكست، شكست است.  اما مثبت انديشي سمي يا مثبت گرايي افراطي، از 
شما مي خواهد همه اين كارها را انجام بدهيد: خود را مجبور كنيد به داشتن يك روحيه  مثبت 
جعلي )بدون اهميت دادن به اينكه خوش بيني شما چقدر تقلبي است( و احساسات منفي خود را 

خفه كنيد.  متن كامل اين مقاله در وب سايت »صدانت« منتشر شده است.

اهميت دید فلسفي در علوم انساني
احمدرضا مرادي علمداري در رشته توئيتي نوشت: آيند و روند از كل به جزء و از جزء به كل 
در علوم انساني واجب است. در اصل، هركس بدون داشتن ديد فلسفي به سمت مباحث علوم 
انساني برود، صرفاً بسط دهنده  عقايد فلسفي ديگران خواهد بود. از آن طرف هم اگر صرفاً به 

دنبال مسائل فلسفي باشيم، ديد ما نسبت به ميدان، فضايي خواهد بود و بي فايده.   
پس يك متخصص در علوم انساني )مثل زير ش��اخه از علوم تربيتي( بايد ضمن تخصص در 
رشته اش، نگاهي هم به علوم مادر، مثل فلسفه تعليم و تربيت داشته باشد. اين، چكيده تالش 
چند ماهه  من، براي پيدا كردن رشته اي مناسب خودم، در زيرشاخه هاي علوم تربيتي بود. 

ان شاءاهلل كه عاقبت بخير باشيم... 

 نظام هاي بهره برداري از منابع آبي 
و الگوهاي توسعه

مهدي سرمست نوشت: در تمدن هاي گذشته 
بدون جن��گ قوميتي و بدون آس��يب هاي 
زيست محيطي از آب براي پيشرفت صنعتي 
و كشاورزي استفاده مي كردند و چندين قرن 
هم��ه م��ردم را راض��ي مي كردن��د. مثال: 
قنات هاي متعدد در مركز ايران، سيس��تم 
تقسيم آب شيخ بهايي و غياث الدين جمشيد 

كاشاني در اصفهان و كاشان، مجموعه سازه هاي آبي شوشتر. 
قنات يك شيوه انتقال آب از يك منطقه بالاس��تفاده به يك منطقه قابل سكونت بود. بعد از 
انقالب سفيد و اجراي اصل ۴ ترومن در رژيم سابق در دهه ۴0 شمسي هيچ قنات جديدي 
حفر نشد و بس��ياري از قنات ها نيز بازسازي نش��دند.  بيش از ۱۷00 سال پيش در شوشتر 
بزرگ ترين رودخانه دس��ت كند ايران حفر شد و با انحراف ش��اخه اي از كارون )رود گرگر( 
مجموعه هاي عظيم صنعتي و كشاورزي به راه افتاد. اين كار هيچ آسيب زيست محيطي به 

دنبال نداشت، زيرا پس از چندين كيلومتر، رود گرگر مجدد به كارون مي پيوندد. 
در اصفهان ش��يخ بهايي و در كاشان غياث الدين جمشيد كاش��اني نظامات تقسيم آب بين 
مناطق مختلف، با انواع بندها و مس��يل ها و ابزارهاي كنترل سيالب طراحي كردند. تا اينكه 
پيش از انقالب به بهانه توسعه صنعتي ذوب آهن در اصفهان تأسيس كردند. كارخانه اي آب بر 
كه به جهت تأمين آب و دسترسي به گمرگ بايد در ساحل دريا ساخته مي شد. براي تأمين 
آب مجبور شدند با تونل كوهرنگ )س��ال ۱33۲( و هزينه بسيار آب از سرشاخه هاي كارون 
انتقال دهند اما بازهم كافي نبود. نظام آبي ش��يخ بهايي به هم خورد، مشكالتي در اصفهان 
پيش آمد. همچنين آغازي شد بر مشكالت متعدد در خوزس��تان. و اين روند غيراقتصادي 
و ضد محيط زيس��ت با احداث صنايع آب بر در كويرهاي اصفهان، يزد و كرمان و انتقال آب 
بيشتر و سدسازي بيشتر ادامه يافت. همچنين با احداث سد كرخه و ايجاد دكل هاي نفتي در 

هورالعظيم، روند خشك شدن بزرگ ترين تاالب كشور آغاز شد. 
امروز نخلستان هاي خوزستان به خاطر كمبود آب و شوري آب خشك شده، تاالب ها كه محل 
ارتزاق مردم و تنظيم كننده اكوسيستم بوده خشك ش��ده، دام ها و ماهي هاي بسياري تلف 
شدند و گردوخاك بيشتر شده. آب حتي براي آشاميدن در خيلي مناطق خوزستان نيست. 
درگيري هاي استاني و قوميتي به مرز بحران امنيتي رسيده و... مردم خوزستان مي پرسند 

فايده اين همه سد چيست كه در زمستان ها آبگرفتگي داريم و در تابستان خشكي؟
اين است نتيجه اجراي غلط توسعه صنعتي در هفت دهه اخير. بايد با عقالنيت و تدبير ترمز 
اين چرخه معيوب را كشيد، جلوي سدسازي بيشتر و انتقال آب غيرشرب را گرفت و به مرور 

صنايع آب بر را به سواحل دريا يا جاهاي پر آب منتقل كرد.

بدون معصومين)ع( خدا پرستيده نمي شد
حضرت آيت اهلل  خوشوقت)ره(:

يكي از جمالتي كه درباره  همه حضرات معصومين امام هادي در دعاي 
ُّون « شما  جامعه كبيره فرمودند اين است: »إِلَى اهللِ تَْدُعوَن َو َعلَْيِه تَُدل

مردم را دعوت به خدا مي كنيد و داللت مي كنيد مردم را به خدا. 
اين جور نيس��ت كه خدا اينها را خلق كرده باش��د تا اينها مردم را به 
خودشان و پرستش خودشان دعوت كنند، هركسي با اينها آشنا شد 
مي فرس��تندش آنجا، لذا اينها صرفاً دعوت كننده و پيشوايي هستند 
كه جلو افتادنشان مردم را مي برد باال، از اين جهت ارزشمند هستند، 
خدمت بزرگي دارند مي كنند، چون بدون اينها خدا پرستيده نمي شد 
ديگر، مردم چون خدا را نمي بينند، صدايش را نمي شنوند، هيچ ارتباطي 
با او ندارند، خيلي سخت طرف او مي روند، اما اينها را مي بينند، وقتي 

ديدند اينها هم صددرصد مي فرستند آنجا، مشكل حل مي شود. 
منبع: كانال رسمي حضرت آيت اهلل  خوشوقت تهراني)ره( در ايتا

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

پاسخ به ۵ شبهه درباره طرح حمايت از حقوق كاربران

حميدرضا زن��دي در توئيتي نوش��ت: امريكا 
مي خواهد به بهانه آم��وزش نيروهاي نظامي 
عراق، ضمن حفظ حضور خود و وابس��تگي 
ارتش عراق به امري��كا بتواند بر امنيت و ثبات 

اين كشور تأثير مستقيم داشته باشد. الكاظمي 
بايد در مذاكره با بايدن، تكيه بر ظرفيت هاي 
بومي مثل حشدالشعبي را مبناي بي نيازي به 
پشتيباني و آموزش امريكايي ها در نظر بگيرد. 

زهرا دين محمد در توئيتي نوشت: محمد 
عبدالرسول جودوكار سوداني نيز همچون 
فتحي نوري��ن ج��ودوكار الجزايري براي 
روبه رو نشدن با نماينده رژيم صهيونيستي 

در بازي هاي المپي��ك توكيو از حضور در 
مسابقات انصراف داد؛ اينا رو هم جمهوري 
اسالمي مجبور كرده؟ نه داداش! اسرائيل 

براي كل دنيا چرك و منحوسه. 

احمد كارآمد در رش��ته توئيت��ي به برخي 
شبهات درخصوص طرح »حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي« كه اخيراً 
پرحاشيه ش��ده اس��ت، پرداخت. او نوشته 
است: سعي مي كنم در اين راستا به شبهاتي 
پيرامون طرح حمايت )ف��ارغ از تصويب يا 
رد آن در مجلس( پاس��خ دهم. هر فرد غير 
مغرضي پس از بررس��ي متن طرح متوجه 
مي شود بسياري از شبهاتي كه پيرامون آن 
مطرح مي شود، كذب محض يا سوءبرداشت 
مغرضانه افرادي خاص است! پنج شبهه اصلي 

پيرامون طرح حمايت مطرح است:
۱( آيا با اين طرح س��رويس هايي همچون 
گوگل، اينستاگرام و واتس اپ درصورت عدم 
تأسيس نمايندگي در ايران، فيلتر مي شوند؟

جواب: خير، طبق تبص��ره ۲ ماده ۲۸ طرح 
صيانت هيچ پلتفرمي )حتي غيرمجاز( بدون 
وجود جايگزين مناسب قابل مسدودسازي يا 
فيلترينگ نيست. اين طرح به دنبال فيلترينگ 
نيست بلكه به دنبال پاسخگو كردن پلتفرم هاي 
خارجي )به كاربران ايران��ي( مانند گوگل و 
فيس بوك كه برخي سرويس هاي خود را براي 
ايران تحريم مي كنند يا اپل كه ايرانيان را از 

خدمات خود محروم مي كند، است. 
۲( آيا در طرح مجلس استفاده از فيلترشكن ها 
جرم ان��گاري ش��ده ي��ا طب��ق اي��ن طرح 

فيلترشكن ها مسدود مي شوند؟
پاسخ: خير ماده 33 طرح صيانت به صراحت 
اس��تفاده از فيلترش��كن و خريد آن توسط 
كاربران را مجاز دانسته و درباره فيلترشكن ها 
تنها موضوع ممنوعيت توليد و فروش انبوه 
)بدون مجوز( آنهاست. اما دليل ممنوعيت 
توليد و فروش انبوه فيلترش��كن نيز امنيت 
خود كاربران است، چراكه در سال هاي اخير 

مشخص شده بسياري از افرادي كه فروشنده 
انبوه فيلترشكن هستند در واقع كالهبردار و 
در حال سوءاستفاده از اطالعات كاربرانند و 
به راحتي به خصوصي ترين اطالعات هركاربر 

دسترسي پيدا مي كنند. 
3( آيا طرح اخير مجلس همه فضاي مجازي 

و اينترنت را قانونگذاري مي كند؟
جواب: خير، طرح صيانت فقط براي يك اليه 
از شش اليه فضاي مجازي يعني اليه خدمات 

را قانونگذاري مي كند. 
۴( آيا پلتفرم ه��اي خارجي مث��ل گوگل، 
اينستاگرام و واتس اپ قطعاً به ايران نمي آيند 

و شرايط ايران را نمي پذيرند؟
ج�واب: همين االن ك��ه هنوز اي��ن قانون 
تصويب نشده است سرويس هايي همچون 
اينستاگرام با ايران همكاري دارند )سرورهاي 
فيس بوك در ارمنس��تان كه تحت مديريت 
ايران اس��ت( همچنين ش��ركت هايي مثل 
توئيتر و يوتيوب شرايط ايران را پذيرفته اند. 
در اين مورد بايد به اين نكته توجه ش��ود كه 
برخي پلتفرم ها به دليل ترس از تحريم هاي 

ظالمانه بين المللي ممكن اس��ت در ظاهر با 
ايران موافقت و همكاري علني خود را اعالم 
نكنند اما در عمل با ايران همكاري دارند؛ در 
همين زمينه مي توان به تلگرام اشاره كرد كه 
بخشي از سرورهاي)CDN( خود را به داخل 
كشور منتقل نموده و در حال همكاري با ايران 
بوده اما مديران آن در توئيتر و در رس��انه ها 
همكاري هاي خود با ايران را انكار مي كردند يا 
آن را ناچيز جلوه مي دادند، درحالي كه واقعيت 
چيز ديگري بود. يا در مثال ديگر جالب است 
بدانيد در سال هاي اخير پلتفرم هاي يوتيوب 
و توئيتر بارها براي پذيرش ش��رايط ايران و 
مذاكره اعالم آمادگي نموده اند كه متأسفانه 
به دليل بي كفايتي مديران وزارت ارتباطات از 

اين فرصت ها استفاده نشده است. 
۵( آيا با طرح صيانت شغل ها در فضاي مجازي 

تعطيل مي شوند؟
جواب: براي پاس��خ به اين س��ؤال بايد ابتدا 
مشخص كنيم كه يك شغل بر بستر يك پلتفرم 
چگونه از بين مي رود. پاسخ ساده است، در يكي 
از حالت هايي كه در ادامه ذكر مي ش��وند يك 

كسب وكار اينترنتي ممكن است از بين برود: 
الف( فيلتر شدن پلتفرمي كه كسب وكار روي 
آن قرار گرفته )مانند اينستاگرام(؛ ب( حذف 
شدن كسب و كار توس��ط خود پلتفرم )مانند 
دهها صفحه اي كه توسط شبكه های اجتماعي 
به داليل درس��ت يا غلط مسدود مي شوند( و 
ج( دزديده شدن حساب كاربري كسب وكار 

)اصطالحاً هك شدن(
طرح حمايت از حقوق كاربران همان طور كه 
پيش تر ذكر شد به دنبال فيلترينگ نيست، 
بنابراين حالت »الف« منتفي اس��ت. مورد 
»ب« نيز با توجه به مت��ن طرح صيانت اين 
طرح به دنبال حفظ حقوق كاربران است و 
به دنبال آن است تا مانع از اقدامات سليقه اي 
پلتفرم ها عليه كاربران نظير حذف حساب 
كاربري و... ش��ود.  همچنين در مورد حالت 
»ج« پلتفرم ها در مواردي مانند كالهبرداري، 
هك ش��دن و هر نوع جرم علي��ه كاربران با 
دس��تگاه ها و نهادهاي قانوني براي احقاق 
حق كاربران خسارت ديده همكاري مي كند. 
بايد گفت اي��ن طرح نه تنه��ا باعث كاهش 
اشتغال و كسب وكارهاي مجازي نمي شود 
بلكه يك��ي از نقاط ق��وت ط��رح حمايت، 
حمايت آن از حقوق توليدكنندگان محتوا و 
سرويس هاي داخلي در فضاي مجازي است، 
بنابراين بر اساس ماده ۱۵ نه تنها شغل هاي 
امروز در فضاي مجازي حفظ خواهد ش��د 
بلكه  بسياري از افرادي كه امروز توليد محتوا 
مي كنند اما متأسفانه پلتفرم های حقوقي به 
آنها نمي پردازند يا مبالغي ناچيز و غيرعادالنه 
به آنها پرداخت مي شود تحت حمايت طرح 
حمايت مي توانند به درآمدهاي سرش��ار و 
مناسبي دست پيدا كنند و فرصت هاي شغلي 

بسياري از اين طريق ايجاد خواهد شد. 

عراق با حشدالشعبي نيازي به پشتيباني امریكایي ها ندارد نفرت جهاني از اسرائيل


