
از روزي كه طرح »صيان�ت از حقوق كاربران در 
فضاي مجازي« در مجلس مطرح شده نگراني ها 
و حرف و حديث هاي بسياری درباره آن شكل 
گرفت و موافقان و مخالفان اي�ن طرح در برابر 
يكديگر به صف آرايي پرداخته اند. اين در حالي 
اس�ت كه طرح »صيانت از حق�وق كاربران در 
فضاي مجازي« هنوز تصويب نشده و بناست تا 
در كميسيون مشتركي با همكاري كارشناسان 
حوزه فضاي مجازي م�ورد واكاوي قرار بگيرد. 
همانطور كه تاكنون نس�خ جديد طرح، نسبت 
به نسخه اوليه تفاوت هاي فراواني داشته، روند 
اصالحات طرح »صيانت از حق�وق كاربران در 
فضاي مجازي« همچنان ادامه خواهد داش�ت. 
با وجود اين يكي از اساس�ي ترين انتقاداتي كه 
به طرح نمايندگان مجلس وارد است، نداشتن 
پيوست رس�انه اي براي طرحي اس�ت كه براي 
اج�را نيازمند همراه�ي افكار عموم�ي و بدنه 
جامعه اس�ت. اعضاي خانه ملت در نخس�تين 
گام اجراي طرحي كه هدفش صيانت از كاربران 
فضاي مجازي اس�ت در اقناع اف�كار عمومي و 
زمينه سازي براي اجراي چنين طرحي ناموفق 
عمل كرده اند. اين در حالي اس�ت كه نخستين 
گام براي ساماندهي فضاي مجازي بايد اين باشد 
كه جمعيت بيش از 40 ميليون كاربري كه بخش 
قابل توجهي از آنها كسب و كارشان به اين فضا 
وابسته است، قانع ش�وند كه طرح مذكور بناي 
بستن فضاي مجازي و تعطيلي كسب و كارشان 
ندارد، اما عدم شفافيت، انتشار ديرهنگام متن 
طرح، نداشتن پيوست رس�انه اي و اقناع افكار 
عمومي قبل از آغاز به بررسي طرح، بازار حرف و 
حديث و شايعه درباره اين طرح را داغ كرده است. 
حاال در روزهاي پاياني دولت دوازدهم و در اوج 
چالش هاي اقتصادي و تعطيلي بسياري از كسب 
و كارها به واسطه اپيدمي كرونا، نداشتن پيوست 
رسانه اي و فقدان ش�فافيت در طرح صيانت از 
حقوق كاربران در فضاي مجازي، با ايجاد نگراني 
از فيلترينگ و بس�ته شدن كس�ب و كارهاي 
اينترنت�ي ذهن مردم را مش�وش كرده اس�ت. 

تير ماه س��ال گذش��ته بود ك��ه ط��رح صيانت از 
حقوق كارب��ران در فضاي مجازي و س��اماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي با هدف رفع خأل قانوني 
در حقوق كاربران فضاي مج��ازي و نيز حمايت از 
توليدات داخلي در دستور كار مجلس قرار گرفت. 
اين طرح در نهايت در مركز پژوهش هاي مجلس با 
چكش خواري تا 70 درصد تغيير كرد و اصالحاتي 
روي آن صورت گرف��ت. اوايل تير ماه بود كه طرح 
مذكور با اصالحات صورت گرفته و كار كارشناسي 
تحت عنوان ط��رح »حمايت از حق��وق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فضاي مج��ازي« دوباره در 
مجلس مطرح ش��د. طرحي كه عدم ش��فافيت و 
انتشار متن آن حواشي پيرامونش را پر رنگ تر كرد. 
در نهايت با تمام حاش��يه ها محمد باقر قاليباف، 
رئيس مجلس طرح »حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« را از دستور 
كار مجلس خارج كرد، اما يك م��اه بعد اين طرح 
دوباره در دستور كار قرار گرفت و بازار حاشيه هاي 

پيرامون آن دوباره داغ شد. 
   نداش�تن پيوس�ت رس�انه اي طرحي با 

40ميليون مخاطب
عمده ترين نگراني درباره اين طرح نگراني افرادي 
است كه در شبكه هاي اجتماعي نظير واتس اپ و 
اينستاگرام كسب و كارهاي اينترنتي راه انداخته اند 
و حاال نگرانند با تصويب اين طرح و خارج ش��دن 
دسترس��ي به اين ش��بكه هاي اجتماعي كسب و 
كارشان را از دس��ت بدهند. بگير و ببند در فضاي 
مجازي و جرم انگاري اس��تفاده از فيلتر ش��كن و 
مسائلي از اين قبيل هم نگراني هاي ديگري است 
كه در اين باره مطرح مي شود. با نگاهي واقع بينانه 
اما انتق��اد اصلي در ش��كل گيري اين ش��ايعات و 
نگراني به عملكرد نمايندگان مردم در مجلس باز 
مي گردد. طرح هايی چنين گسترده كه مخاطبي 
دست كم 40 ميليوني دارد و مي تواند روي زندگي 
آنان تأثير بگذارد بايد با پيوس��ت هاي رسانه اي و 

اقناع افكار عمومي همراه باشد،  در غير اين صورت 
حتي اگر منافع جامعه مخاط��ب را تأمين كند با 
نارضايتي و نگراني كارب��ران فضاي مجازي همراه 
خواهد بود، چون شفاف نيست و سؤاالت و ابهامات 
آنان را بي پاسخ باقي گذاش��ته است. اين در حالي 
است كه طرح »صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي« هنوز تصويب نش��ده و همچنان در حال 
چكش خواري اس��ت تا از حق��وق كاربران فضاي 

مجازي صيانت كند. 
   راه طوالني تا تصويب طرح صيانت

طبق آخرين تصميم نمايندگان مجلس مقرر شد 
براساس اصل ۸۵ قانون اساس��ي، طرح صيانت از 
حقوق كاربران فضاي مج��ازي براي چكش كاري 
بيشتر به كميس��يون مش��ترك و ويژه اي كه در 
مجلس تشكيل مي ش��ود، ارسال ش��ده تا ضمن 
بررسي بيشتر، اصالحات احتمالي در صورت نياز 
اعمال شود. سيد نظام الدين موسوي، سخنگوي 
هيئت رئيسه مجلس هم در خصوص روال بررسي 
طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي در كميسيون 
مشترك توضيح داد و تأكيد كرد:»اين طرح هنوز تا 
تبديل شدن به قانون راه طوالني دارد.« به گفته وي 
براي تصويب نهايي جزئيات اين طرح نياز به بيش 
از دو سوم آراي اعضاي كميسيون مشترك است و 
براس��اس قانون، طرح هايي كه به شكل اصل ۸۵ 
در كميسيون مشترك بررسي مي شود به صورت 
آزمايشي قابليت اجرايي دارد و مهلت آزمايشي آن 
نيز در صحن مجلس مشخص مي شود و بازه زماني 
آن توسط نمايندگان و با رأي آنها معين خواهد شد 
و پس از سير اين مراحل شوراي نگهبان آن را مورد 
بررسي قرار خواهد داد و در نهايت شكل اجرايي و 

قانوني به خود خواهد گرفت. 
   حمايت از كسب و كارهاي اينترنتي 

اما در جريان بررسي اين طرح موافقان و مخالفان 
نظرات خود را به اشتراك گذاشته و به نقد و بررسي 

طرح مذكور پرداختند. 
 رضا تقي پور انوري در نشست علني مجلس شوراي 
اسالمي در تش��ريح ضرورت موافقت نمايندگان 
با طرح حمايت از حقوق كارب��ران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي براس��اس اصل ۸۵ قانون 
اساس��ي  گفت:» اين طرح ي��ك پيش نويس اوليه 
داشت كه مردادماه سال گذشته اعالم وصول شد 
و بعد از ارجاع به كميس��يون ها و مركز پژوهش ها 
حدود 70 درصد اي��ن طرح در اي��ن مدت تغيير 
كرده اس��ت و مركز پژوهش ها در اي��ن مدت كار 
سنگين كارشناسي را با حضور كارشناسان از محافل 
مرتبط و مختلف انجام داد.« به گفته نماينده مردم 
تهران، ري، شميرانات، اسالمش��هر و پرديس در 
مجلس يازدهم اكثر انتقادات و شكايت ها براي طرح 
اوليه بود،  در حالي كه اين طرح فرصت هاي بسياري 

براي كسب و كارهاي داخلي ايجاد مي كند. 
وي افزود:»در م��اده 13 صندوقي براي حمايت از 
كسب و كارهاي داخلي پيشنهاد داده شده است، 
چراكه امروز كس��ب و كارهاي داخلي مش��كالت 
جدي دارند، هر چند در سال 1396 براي حمايت 
و ساماندهي پيام رس��ان هاي داخلي، شورايعالي 
فضاي مجازي مصوبه اي داشت، اما تمام حمايت از 
پيام رسان هاي داخلي به پرداخت ۵ ميليارد تومان 

وام به آنها منتهي مي شود. اين مبلغ در مقابل 3۵0 
ميليون دالري كه در تلگرام براي ايجاد و توس��عه 
هزينه شده اس��ت، قابل مقابله و مقايس��ه نيست. 
بنابراين اين صندوق ايجاد شده كه كسب و كارهاي 

داخلي مورد حمايت واقع شوند.«
تقي پور با اشاره به نمونه هاي موفقي از پلتفرم هاي 
داخلي مانند ديجي كاال، آپارات، تپس��ي  و اسنپ 
افزود: »اگر تاكنون نتوانستيم يك پيام رسان بزرگ 
و موفق در داخل داشته باشيم، به دليل عدم حمايت 
از آنهاست.« اين نماينده مردم در مجلس يازدهم 
با تش��ريح ماده 14 اين طرح اضافه كرد:» ماده 14 
مي گويد محل منابع اين صندوق كجا باش��د؟ ما 
مي خواهيم ميان پلتفرم هاي داخلي و خارجي رفع 
تبعيض كنيم. در واقع همان طور كه براي پهناي باند 
خارجي پول مي دهيم، براي توليدكننده داخلي نيز 
سهمي از محل صندوق در نظر بگيريم. اين يعني 
حمايت از توليد و محتوا و كسب و كارهاي داخلي.« 
تقي پور با اشاره به شبهاتي مانند اينكه از فردا گوگل 
و اينستاگرام بسته مي شود، افزود:» تا زماني كه تمام 
نرم افزارهاي مشابه داخلي رش��د نكنند و نتوانند 
همه سرويس ها را ارائه كنند، به هيچ عنوان دست 

نخواهند خورد.«
وي با بيان اينكه موضوع اين طرح محدودس��ازي 
نيست، توضيح داد:»اين طرح دست مسئوالن را 
باز مي كند تا با پلتفرم هاي خارجي صحبت كرده تا 
در چارچوب قانون و مقررات ما فعاليت خود را ادامه 
دهند؛ يعني اگر در يك��ي از نرم افزارهاي خارجي 
دزدي ش��ود، پليس آنها با ما همكاري مي كند تا 
پول ها بازگردانده شوند، به طور خالصه اين طرح 

شروع قانونمند شدن فضاي مجازي است.«
تقي پور تصريح كرد:» در حال حاضر پلتفرم هاي 
خارجي باب��ت داده هايي كه از كش��ور مي برند، 
مالياتي پرداخت نمي كنند؛ چراكه قانون نداريم 
و نمي توانيم حرفي داشته باش��يم. در اين طرح 
بيان ش��ده كه ما بايد امكانات��ي مانند پرداخت و 
خدمات دولت الكترونيكي را به داخلي ها بدهيم، 
بنابراين طبيعي اس��ت اگر اين ن��وع حمايت ها 
نباشد، پلتفرم هاي داخلي شكل نخواهند گرفت، 
بنابراين موارد فوق تماماً فرصت هايي است كه اين 
طرح ايجاد خواهد كرد.« نماينده مردم تهران در 
مجلس يازدهم، ايجاد حق السهم براي توليدكننده 
محتوا و ارائه معافيت مالياتي براي كسب و كارهاي 
داخلي را از جمله خدمات اي��ن طرح عنوان كرد 
و اف��زود:» تا زماني كه رقابت الزم ش��كل نگيرد، 
فعاليت پلتفرم هاي خارجي كماكان مانند امروز 

ادامه خواهند داشت.«
   هيچ شبكه خارجي مسدود نمي شود

س��يدعلي يزدي خواه، عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس ه��م در دفاع از ط��رح صيان��ت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي گفت:» به موجب طرح 
نامبرده هيچ شبكه خارجي مسدود نخواهد شد و تا 
زماني كه پلتفرم هاي داخلي مشابه خارجي ايجاد 
نشود، حق مسدودس��ازي وجود ندارد. متأسفانه 
دولت ها در دوره هاي گذشته از ارائه اليحه در اين 
زمينه خودداري كرده اند و ما به همين جهت طرحي 
را تهيه كرديم كه اين طرح مانع از ارائه اليحه دولت 
نخواهد بود. طرح حتماً ايراداتي دارد، زيرا به صورت 
پيش نويس بوده و در جريان بررس��ي كارشناسي 

تغييراتي خواهد داشت.«
عض��و كميس��يون فرهنگ��ي مجل��س تصري��ح 
كرد:»رس��انه ها از جمله صدا و س��يما مي توانند 
مباحث مرتبط با طرح را در جلس��ات كميسيون 
مشترك پوشش دهند، بنابراين موضوعات پوشيده 

از نظر مردم نخواهد بود.«
يزدي خواه همچنين يادآور ش��د:» ما بايد آزادانه 
بتوانيم موضوع��ات داخلي را در فض��اي مجازي 
بارگذاري كنيم بدون آنكه از ط��رف پلتفرم هاي 
خارجي تهديد شويم. نمونه اي از اين تهديدات رفتار 

اينستاگرام در مورد شهيد سليماني بود.«
  حتي دس�تگاه قضايي هم ح�ق نخواهد 

داشت شبكه هاي خارجي را فيلتر كند!
مجيد نصيرايي،   س��خنگوي كميسيون فرهنگي 
مجلس هم ب��ا تأكيد ب��ر اينكه ط��رح صيانت از 
فضاي مجازي هنوز نهايي نشده اس��ت و جزئيات 
آن در كميس��يون ويژه اي متش��كل از منتخبان 
كميس��يون هاي مختلف بررس��ي خواهد ش��د، 
افزود:» متأسفانه در فضاي مجازي مواردي درباره 
اين طرح مبني بر بسته شدن اينستاگرام، واتس اپ 
و كس��ب و كارها مطرح مي ش��ود كه به هيچ وجه 
صحت ندارد.« وي با بيان اينكه در طرح مذكور براي 
پلتفرم هاي پركاربرد مانند اينستاگرام و واتساپ به 
صراحت فيلتر آنها قبل از وجود جايگزين داخلي و 
خارجي ممنوع اعالم شده، گفت:» حتي دستگاه 
قضايي هم ديگر حق نخواهد داشت مانند تلگرام 
براي فيلتر آنها اقدام كند. ضمناً اگر نكته اي هم در 
اين زمينه وجود داشته باشد، در بررسي جزئيات 

اصالح خواهد شد.«
   آسيب به 900 هزار كسب و كار در فضاي 

مجازي 
اين ط��رح اما مخالفان��ي هم دارد. از نگاه حس��ن 
محمدياري نماينده مردم طوالش، رضوانش��هر و 
ماسال در مجلس شوراي اسالمي، با طرح حمايت 
از حقوق كاربران و خدم��ات پايه كاربردي فضاي 
مجازي، 900 هزار كس��ب و كار در فضاي مجازي 
و پلتفرم ه��اي خارج��ي در معرض آس��يب قرار 

مي گيرند. 
به گفته وي طرحي كه در مجلس مطرح اس��ت، 
حدود 70 درصد با ط��رح اوليه متفاوت اس��ت و 
تغييراتي در آن ايجاد شده است و در آن پيش بيني 
شده كه پلتفرم هاي خارجي چهار ماه فرصت دارند 
كه در كشورمان دفاتر خود را داير كنند، در غير اين 
صورت بايد فعاليت آنها متوقف شود كه با توجه به 

وضع تحريم ها اين موضوع عملياتي نيست. 
نماينده مردم ماس��ال تأكيد كرد: »بايد در طرح 
موضوعات اينچنيني رضايتمندي مردم و دولت 
را مورد توجه قرار داد، همچنين بايد به بنگاه هاي 
خصوصي نيز توجه شود و در اين طرح تفاهمي با 
آنها نشده است. دغدغه مقام معظم رهبري، خط 
قرمز ما و توجه به آن در اولويت اس��ت و ايش��ان 
فرمودند فضاي مجازي يك فرصت و در عين حال 
يك تهديد اس��ت  و چرا ما به آن توجه نكرديم. به 
نظر مي رسد اگر اين طرح در مجلس نهايي شود، 

بنگاه هاي خوداشتغال آسيب  مي بينند.«
وي با بي��ان اينكه ما مواف��ق ايج��اد چارچوب و 
مقابله با سوءاس��تفاده در فضاي مجازي هستيم، 
گفت:» روشي براي اين كار بايد ايجاد شود كه مردم 
آسيب نبينند، البته حق نمايندگان نيز در اظهارنظر 
نبايد سلب شود و با ارجاع اين موضوع به كميسيون 
و تبديل آن به اصل ۸۵، حق اظهارنظر نمايندگان 
در مورد آن گرفته مي شود و نمايندگان نمي توانند 

در جريان آن قرار بگيرند.«
   داير كردن دفتر شبكه هاي خارجي ظرف 

4 ماه امكانپذير نيست
جالل محمودزاده،  نماينده مردم مهاباد در مجلس 
شوراي اسالمي در مخالفت با اين طرح گفت:» به 
نظر مي رسد كميسيون به چارچوب دقيقي در اين 
رابطه نرسيده است و چندين بار طرح پيشنهادي را 
تغيير داده و اكنون اين طرح پس از چند بار تغيير 
قرار است به صورت اصل ۸۵ بررسي شود و چرا بايد 
مسئله به اين مهمي اينگونه مورد بررسي قرار گيرد 
و در بخشي از آن آمده است كه شبكه هاي مجازي 
خارجي بايد طي چهار ماه در داخل دفتر داير كنند 
و همه مي دانيم اين موضوع عمالً امكان پذير نيست 
و موجب محدوديت و بسته ش��دن آنها مي شود و 
كسب و كارها تعطيل مي شود؛ بنابراين اين طرح 

شبكه هاي مجازي را محدود مي كند.«
به گفت��ه وي از طرفي نظ��ر دولت و اف��راد فعال 
در ش��بكه هاي مجازي و فعالين اقتص��ادي اخذ 
نشده اس��ت و اين افراد در نامه اي اعتراض خود را 
نسبت به اين طرح اعالم كردند. همچنين اين طرح 
با توجه به محتوياتش طبق قانون اساسي و اصل 7۵ 

بار مالي دارد و قابل طرح نيست. 
نماينده مردم مهاباد در مجلس در مخالفت با اعمال 
اصل ۸۵ بر طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي، گفت:»نبايد با ارجاع طرح به كميسيون 
مشترك، نمايندگان از چرخه قانونگذاري در مورد 

فضاي مجازي خارج شوند.«
به گفته معين الدين سعيدي، نماينده مردم چابهار 
در مجلس ه��م مجلس در حالي ط��رح صيانت از 
حقوق كاربران فضاي مجازي را به اصل ۸۵ ارجاع 

داد كه ايرادات اساسي به آن وارد بود. 
هر چند فضاي مجازي به اندازه اصل انقالب مهم و 
تأثير گذار است، اما آيا در شرايط كنوني اولويت جامعه 
براي اجراي طرح هاي اينچنيني بايد افكار عمومي 
اقناع و به ابهامات پاس��خ داده ش��ود تا چالش هاي 

تازه اي براي مردم و كشور ايجاد نشود. 
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حرف حساب موافقان و مخالفان طرح صیانت
نداشتن پيوست رسانه ای و عدم اقناع افكار عمومی مهم ترين ضعف طرحی است كه برای اجرا نيازمند همراهی جامعه است 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

واكسیناسیون همه فرهنگیان 
تا شروع سال تحصیلی

اگرچه ميزان ابتالهاي روزانه كرونا از ب�االي 30 هزار مورد در روز 
پايين تر آمده است، اما همچنان هم بسيار باالست. محموله جديد 
واكسن وارد كش�ور شده است و واكسيناس�يون گروه هاي داراي 
اولويت ادامه دارد. بنا بر اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، تا 10 روز 
آينده همه زندانيان دوز اول واكسيناسيون را دريافت خواهند كرد. 
اجراي طرح هاي ممنوعيت س��فر » از« و » به« شهرهاي قرمز و نارنجي 
همچنان ادامه دارد. ضمن اينكه از روز7 تا ۸ مردادماه 1400 و بر اساس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۲4 ه��زار و 71۵ بيمار جدي��د مبتال به 
كوويد19 در كشور شناسايي شدند و متأسفانه در طول ۲4 ساعت منتهي 
به جمعه، ۲70 بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند. در همين مدت 
۲ هزار و ۸۵6 نفر از مبتاليان به كرونا نيز در بيمارستان ها بستري شدند. 

 ورود دومين محموله واكسن آسترازنكا به ايران
دومين محموله از واكس��ن آس��ترازنكا روز جمعه وارد كشور شد. اين 
محموله حدود يك ميليون و 100 هزار دوز است كه با هماهنگي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت امور خارجه وارد فرودگاه 

امام خميني )ره( و تحويل نمايندگان وزارت بهداشت شده است. 
اولين محموله از مجموعه واكسن وارداتي از ژاپن نيز عصر جمعه گذشته 
)اول مردادماه( وارد كشور شد كه دربردارنده بيش از يك ميليون دوز 
واكسن آسترازنكا توليد ش��ده در ژاپن بود.  پيشتر سخنگوي سازمان 
غذا و دارو با اعالم زمان ورود اين دو محموله از واكسن ژاپني در اين باره 
گفته بود: با توجه به آغاز بازي هاي المپيك، هماهنگي هاي فشرده اي 

براي انتقال اين محموله ها صورت پذيرفته است. 
كيانوش جهانپور  اف��زود: با توجه به ظرفيت فعلي تزريق واكس��ن در 
كش��ور، محموله هاي اينچنيني مي تواند واكس��ن مورد نياز كشور را 
تا زمان كفايت واكس��ن هاي تولي��د داخل، تأمين كن��د. حمل و نقل 
بين المللي DHL بعد از مدت ها، براي انتقال اين محموله، همكاري هاي 

خود را با ايران براي انتقال دارو و واكسن  آغاز كرده است. 
 رعايت پروتكل ها در زندان ها، 2 برابر جامعه

تا كنون 9 ميلي��ون و 366 هزار و ۲90 نفر دوز اول واكس��ن كرونا و ۲ 
ميليون و 6۵۲ هزار و 3۵۸ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به 1۲ ميليون و 1۸ هزار و 64۸ دوز 
رسيد.  حشمت اهلل حيات الغيب، مدير كل زندان هاي استان تهران در 
مراسم واكسيناسيون مددجويان زندان هاي سراسر كشور عليه ويروس 
كرونا كه به طور رسمي در زندان اوين همزمان با عيد سعيد غدير خم 
آغاز شد، گفت: با همكاري دانشگاه علوم پزشكي البرز موفق شديم كه 
تاكنون حدود 9 هزار از مددجويان و پرسنل را واكسينه كنيم. يك پنجم 
زندانيان كشور در استان تهران هستند و خدمات بهداشتي به صورت 

شبانه روزي به زندانيان ارائه مي شود. 
معاون وزير بهداشت هم در مراسم واكسيناسيون مددجويان زندان هاي 
سراسر كشور گفت: ظرف يك هفته تا 10 روز كل زندان هاي كشور را 

براي نوبت اول مي توان با ظرفيتي كه وجود دارد واكسيناسيون كرد. 
عليرضا رئيس��ي  افزود: براي نوبت دوم هم نگراني وجود ندارد و هر دو 
هفته يكبار گزارش كل زندان هاي كشور را رصد مي كنيم. درصد رعايت 
پروتكل ها در زندان ها از دو برابر جامعه بيش��تر است و كساني كه در 

زندان ها حضور دارند هيچ فرقي با افراد ديگر از منظر سالمت ندارند. 
 رانندگان سرويس مدارس هم واكسينه مي شوند

همزمان با عيد س��عيد غدير خم و با حضور وزراي بهداشت و آموزش 
و پرورش، واكسيناسيون فرهنگيان كشور آغاز ش��د.  وزير آموزش و 
پرورش در حاشيه اين مراسم گفت: پيش بيني مي كنيم كه حدود يك 
ميليون و ۲۵0 هزار معلم در مدارس دولتي و غيردولتي كه با آموزش و 
پرورش همكاري دارند، مربيان پيش دبستاني و مهد كودك ها در اين 
مرحله واكسينه شوند.  وي افزود: در مورد رانندگان سرويس مدارس، 
آمادگي داريم كه پس از انعقاد قراردادش��ان در مورد واكسيناس��يون 
آنها نيز اقدام ش��ود و همه اقداماتي كه براي واكسيناسيون معلمان و 

فرهنگيان انجام شده، قبل از شروع سال تحصيلي، به پايان مي رسد. 
 2۸۵ شهر كشور در وضعيت قرمز

خوش��بختانه تا كنون 3 ميلي��ون 34۸ ه��زار و 363 نف��ر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند.  ضمن اينكه ۵ هزار و 
3۸4 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 هم در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در عين حال افراد واجد شرايط 
مي توانند براي تزريق واكسن حتماً در سامانه salamat. gov. ir ثبت نام 
و پس از دريافت پيامك نوبت دهي، به مراكز واكسيناسيون مراجعه كنند.  
از سوي ديگر ۲۵ ميليون و ۸۵7 هزار و 430 آزمايش تشخيص كوويد19 
در كشور انجام شده اس��ت. در حال حاضر ۲۸۵ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، 110 ش��هر در وضعيت نارنجي، ۵3 ش��هر در وضعي��ت زرد قرار 
دارند.  جانشين پليس راهور ناجا در خصوص آخرين وضعيت ترافيكي 
محورهاي مواصالتي كشور و محدوديت هاي كرونايي هم خبر داده كه 
بنابر مصوبات ابالغي س��تاد مقابله با كرونا همچنان ممنوعيت سفر به 

شهر هاي قرمز و نارنجي پابرجاست. 

سوزني به انگش�ت كفاش�ي رفت. فريادي كش�يده، آن را به 
گوشه اي پرتاب كرد. 

كسي از راه رسيد. دس�ت او را مرهم نهاده، سوزن را ُجست و 
به او گفت:

-  پيرمرد! سوزن ابزار دست و منبع درآمد توست. خدا را خوش 
نمي آيد تا وقتي به تو سود رسانده، از آن استفاده كني، حاال كه 

به دستت َخليده، دورش اندازي!
حكايت ها هستند و واقعيت ها. . . ش�فيعي كدكني مي گويد: 
»آيندگان! بدانيد اينجا مقصود از كالم، تدبير حمل مشعله اي 

بود در ظالم!«
مشعلي برافروخته ايم. . . تا ظلمت زده اي را به كار آمده، حيرت 

بزدايد. 
كداميك از شما دغدغه اي همچو كفاش دارد؟ زخم خوردن از 

كساني كه تا يادمان هست، به سودمان بوده اند؟!
دوس�تان را به صف دش�من نراني�م؛ ب�راي ادامه راه ب�ه آنان 

نيازمنديم. 
سعدي چه خوش سروده است:

درختي كه پيوس�ته بارش خوري/تحمل ك�ن آنگه كه خارش 
خوري

363

70 هزار خانه به محرومان واگذار شد
اعتبار بالعوض 4 هزار ميليارد توماني

 براي ساخت مسكن محرومان
روز گذش�ته همزم�ان ب�ا آغاز س�اخت 140 ه�زار مس�كن براي 
محروم�ان، 70 ه�زار خان�ه هم ب�ه اين قش�ر تحويل داده ش�د. 
كميت�ه امداد، بني�اد مس�كن و س�ازمان برنامه و بودج�ه تفاهم 
كردن�د تا پايان امس�ال 140 ه�زار خان�ه را به محروم�ان تحويل 
دهند. س�ازمان برنام�ه و بودجه هم 4ه�زار ميلي�ارد تومان وام 
بالع�وض و ۶هزارو400 ميليارد تومان تس�هيالت قرض الحس�نه 
4 درص�د ب�ه س�اخت مس�كن محروم�ان اختص�اص داد. 

در سال هاي اخير عالوه بر ساخت و ساز خانه براي محرومان، بازسازي 
خانه هاي روس��تاييان هم رشد چشمگيري داشته اس��ت. از سال  ۸4 
تاكنون اقدامات بزرگي در حوزه س��اخت مسكن روستايي با پرداخت 
تسهيالت ارزان قيمت صورت گرفته، به طوري كه بيش از ۲ ميليون و 
۵00 هزار واحد مسكن روستايي در سطح كشور بازسازي شده است. 

 خانه سازي جهادي ها در قرارگاه امام حسن)ع(
ارديبهشت امسال با محوريت جهادگران بس��يجي، قرار شد ۵0 هزار 
واحد مس��كوني ويژه محرومان و افراد تحت پوشش كميته امداد امام 

خميني طي مدت دو سال ساخته  شود. 
اوايل ارديبهشت ماه با حضور فرمانده كل سپاه پاسداران، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين، رئيس بنياد مستضعفان، رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام و رئيس كميته امداد امام خميني تفاهمنامه س��اخت واحدهاي 
مسكوني در قرارگاه امام حسن مجتبي )ع( در ستاد فرماندهي كل سپاه 
امضا شد.  اين واحد ها در همه استان ها ساخته مي شود و سردار سالمي 
در آن مراسم تأكيد كرد كه ما براي ساخت اين ۵0 هزار واحد مسكوني 
كاماًل جدي هستيم و از همه فرماندهان مي خواهم در اجراي اين كار 
امكانات خود را به كار گيرند تا در ۲4 ماه آينده اين واحد ها آماده و به 
نيازمندان تحويل شود.  قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( در سال گذشته 
با فرماندهي سردار سرلشگر سالمي و با همكاري آستان قدس رضوي 
و سازمان بسيج براي كاهش بخشي از مشكالت جاري مردم و آباداني 

استان هاي محروم تشكيل شد. 
 خانه دار كردن تمام كميته امدادي ها

روز گذشته 70 هزار واحد مسكن محرومان در سطح كشور افتتاح شد 
و بنا به آمارهاي اعالم شده از س��وي كميته امداد، تفاهمنامه ساخت 
140 هزار و 390 واحد مسكن محروم بين كميته امداد، بنياد مسكن 
و سازمان برنامه و بودجه منعقد شده كه متولي ساخت اين واحدهاي 
مسكوني بنياد مسكن اس��ت. در اين ميان س��هم كميته امداد از اين 
واحدها ۲4 هزار و 4۵0 واحد مسكوني و بنياد مسكن نيز 11۵ هزار و 

940 واحد است كه در كل كشور در دست ساخت هستند. 
در همين خصوص رئيس كميته امداد ام��ام خميني)ره( صبح ديروز 
در حاشيه افتتاح مس��كن محرومان كش��ور در گيالن  اظهار داشت: 
تفاهمنامه اي بين كميته امداد، س��ازمان برنامه و بودجه و استانداران 
در استان ها براي ساخت مسكن محرومان منعقد شد كه در قالب اين 
تفاهمنامه بسياري از واحدها در سطح كشور به  بهره برداري مي رسند. 
مرتضي بختياري خاطر نشان كرد: اين نهاد حدود ۲۵ هزار واحد مسكن 
در قالب تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه دارد كه اميدواريم تا پايان 
سال، اين واحدها را تكميل كنيم و صددرصد آنها در امسال و پايان سال 

تحويل داده شود. 
وي با اشاره به اينكه تفاهمنامه ساخت 140 هزار و 390 واحد مسكن 
محرومان در كشور بين كميته امداد، بنياد مسكن و سازمان برنامه و 
بودجه منعقد شده اس��ت، تصريح كرد: متولي س��اخت اين واحدهاي 
مسكوني بنياد مسكن است و سهم كميته امداد از اين واحدها ۲4 هزار 

و 4۵0 واحد مسكوني است. 
بختياري با بيان اينكه بيش از ۵0 هزار واحد مسكن در طول دو سال 
اخير با حمايت هاي سازمان برنامه و بودجه ساخته شده كه بي سابقه 
بوده اس��ت، خاطر نش��ان كرد: تالش مي كنيم تا هي��چ خانواده تحت 

پوششي فاقد مسكن نباشد. 
 بيش از 10هزار ميليارد تومان وام و تسهيالت

رئيس س��ازمان برنامه و بودجه هم در مراسم افتتاح تصويري مسكن 
محرومان با بيان اينكه مثلث همكاري بين بنياد مسكن و كميته امداد 
و سازمان برنامه و بودجه شكل گرفته و با دريافت رديف اعتبار ساالنه 
در بودجه اي��ن ريل گذاري تكميل ش��ده، گفت: در اين راس��تا 4هزار 
ميليارد توم��ان وام بالعوض و 6هزارو400 ميليارد تومان تس��هيالت 
قرض الحسنه 4 درصد اختصاص يافته است كه سازمان برنامه و بودجه 

اين اعتبار را تأمين مي كند. 
محمدباقر نوبخت از اس��تانداران خواس��ت تكمي��ل واحدهاي آماده 
بهره برداري در شهرستان ها را پيگيري كنند و افزود: با توجه به تعيين 

رديف بودجه، كار ساخت مسكن براي محرومان ادامه دارد. 
وي با اش��اره به تالش ه��اي مرح��وم تاب��ش در احداث خان��ه براي 
آس��يب ديدگان از حوادث طبيعي و غير مترقبه همچون سيل و زلزله 
و طوفان  افزود: بنياد مس��كن همواره در كنار مردم آسيب ديده بوده و 
مهم ترين اقدام بنياد مسكن و در رأس آن مرحوم تابش، احداث خانه 

براي آسيب ديدگان ناشي از سيل بهار 9۸ است. 
 تولد ايران همدل در غدير

بنياد مسكن از سال 94 همواره مشغول ساخت مسكن براي محرومان 
بوده و اين نهاد با امكاناتي كه در اختيار دارد در روستاها و شهرهاي زير 

۲۵ هزار نفر اقدام به ساخت مسكن براي كم درآمدها مي كند. 
بنياد مس��كن متناس��ب با تس��هيالت و امكاناتي كه در اختيار دارد 
اقدام به پرداخت تسهيالت و همچنين وام هاي بالعوض در خصوص 
خانه س��ازي محرومان مي كند. اين بنياد اما بودجه اي مستقل براي 
ورود به خانه سازي در شهرهاي باالي ۲۵ هزار نفر ندارد و نمي تواند 
مستقيم در اين زمينه اقدام كند. در نتيجه در قالب تفاهمنامه هايي 
با همكاري و مشاركت دستگاه هاي ديگر به ساخت مسكن محرومان 

مي پردازد. 
يكي از اقدام��ات كميته ام��داد در بحث توانمندس��ازي خانواده هاي 
تحت حمايت هم س��اخت مسكن اس��ت و در همين زمينه خردادماه 
امسال با نيازسنجي انجام  ش��ده ۲00 هزار خانوار محروم فاقد مسكن 

شناسايي شدند. 
بع��د از فرمان رهب��ر معظم انق��الب مبني ب��ر كمك ب��ه نيازمندان، 
دس��تگاه هاي انقالبي كش��ور در قالب طرح ايران همدل هم بيش از 
هزارو۲00 ميليارد تومان در عرض يكسال به محرومان كمك كردند. 
پويش ايران همدل با هدف كمك به جامعه هدف بهزيستي و كميته 
امداد و تهيه لوازم كمك آموزشي و نوش��ت  افزار براي دانش آموزان و 
دانشجويان نيازمند و تهيه اقالم بهداشتي و نيز خانه سازي، همزمان با 

عيد غدير سال گذشته آغاز شد. 

علیرضا سزاوار


