
حقیر خود را از طرفداران و معتقدان به آزادی بیان می دانم و از همین زاویه معتقدم که با شرایط فعلی پیام رسان 
تلگرام باید فیلتر شود چون:

1. تلگرام پاسخگو نیست. منطقی نیست که کشوری که در معرض انواع تهدیدات قرار دارد، اجازه دهد که اطالعات 
ریز و درشت شهروندانش در اختیار یک سرویس خارجی قرار گیرد که در مقابل قوانین و دستگاه های حقوقی کشور 
پاسخگو نیست. به همین دلیل که یک شرکت ایرانی نمی تواند در آمریکا بدون توجه به قوانین این کشور فعالیت کند، 
تلگرام نیز نمی تواند در ایران فعالیت کند. ضمن اینکه شرکت های بزرگ اینترنتی دنیا برای فعالیت شان در کشورهای 

غربی تابع قوانین این کشورها هستند.
2. امروزه بخش اعظم جرایم سایبری )همچون نقض حریم خصوصی و افشای تصاویر خصوصی و هتک حیثیت 
افراد( در تلگرام )و نیز اینستاگرام( رخ می دهد با این حال تلگرام حاضر به ارائه اطالعات مجرمان به پلیس ایران نیست.
3. تلگرام برای شما »حق دفاع« قائل نیست. بطور مثال اگر یک کانال تلگرامی خبری منتشر کند که شما مالک 

برج میالد هستید یا شما را متهم به فساد اخالقی و مالی کند، امکان تکذیب این شایعه برای شما وجود ندارد.
4. تلگرام تبدیل به ابزاری برای اشاعه فحشا و انحراف جوانان شده است. بخش زیادی از محتوای منتشره در این 

نرم افزار، تصاویر و عکس های مستهجن و مبتذل است که عمدتاً خارج از کشور مدیریت می شود.
5. به دلیل غیرقابل پیگیری بودن، بســیاری از جرایم خطرناک در بســتر تلگرام انجام می شود. قاچاق، تروریسم، 
خرید و فروش مواد مخدر، اموال مسروقه، مشروبات الکلی و اسلحه و همچنین کالهبرداری از جمله این موارد است. 

تلگرام یکی از ابزارهای مهم تروریست ها برای یارگیری و جذب نیرو است.
6. خسارات غیرمادی تلگرام بیش از خسارات مادی آن است. اغفال دختران و بانوان ایرانی و نیز ترویج بی حیایی و 
بی عفتی و در نهایت وارد کردن ضربات سنگین عاطفی به برخی خانواده های ایرانی مکرر در تلگرام مشاهده شده است.

7. تجربه نشان داده که یکی از اهداف کالن حضور تلگرام در ایران مهندسی مردم ساالری، مهندسی جریان آزاد 
اطالعات و در نهایت دعوت به شــورش و اغتشــاش است. در اغتشاشات دی ماه گذشته تلگرام ابتدا کانال دروغگو را 
مســدود کرد اما در اندک زمانی بعد، آن کانال با آدرس دیگری بازگشــایی شد. جالب اینکه با تصمیم مدیریت تلگرام 
همه دنبال کنندگان کانال قبلی به کانال جدید هدایت شدند! این اقدام غیرحرفه ای و عجیب نشان می دهد که مدیریت 

تلگرام با سرویس های جاسوسی دول متخاصم هماهنگ است.
8. همان گونه که مسئوالن دولتی هم اعالم کرده اند، جدیدترین تهدید تلگرام متوجه اقتصاد ملی ایران است که منجر 
به بی ثبات تر شدن وضعیت فعلی اقتصاد خواهد شد. تبادالت مالی غیرقانونی در تلگرام موجب تضعیف اقتصاد شده است.

9. اغراق نیســت که بگوییم تلگرام امروز قوی ترین ابزار بیگانگان برای جاسوســی در ایران و در نتیجه وسیله ای 
برای تهدید امنیت ملی کشــور است. وهن مقدسات، برچسب زنی های کذب، تولید مطالب دروغ، ناامیدسازی و القای 
یاس و بدبینی در جامعه، تغییر سبک زندگی، نقض مالکیت معنوی، تغییر باورهای فرهنگی و اسالمی و... کارکردهای 

دیگر تلگرام است.
10. تلگرام تهدیدکننده و تحدیدکننده آزادی است. رواج بی بندوباری و دروغ پراکنی دقیقاً در مقابل آزادی بیان 
و عقیده است. پاسخگو نبودن و تعامل نداشتن حاکی از روحیه دیکتاتوری است و دیکتاتوری نسبتی عکس با آزادی 

بیان دارد. فضای نوشتاری و گفتاری تلگرام غیرمسئوالنه است و این مزاحم آزادی است.
تلگرام با این وضعیت در هر کشور دیگری بود حتماً تا کنون با آن برخورد شده بود. هیچ حکومتی قبول نمی کند 
که یک دستگاه بیگانه بی توجه به قوانین، مقررات و ارزش های ملی در داخل آن کشور فعالیت کند و جوالن دهد. چرا 
مرزهای مجازی کشور باید در اختیار بیگانگان باشد؟ اینکه چرا تا کنون و علی رغم همه خسارت ها، تلگرام توانسته به 

حیات خود در ایران ادامه دهد، سؤالی است که مسئوالن امر باید پاسخ دهند.

اصل آزادی ارتباطات 
با قانون گریزی شرکت های فراملی خلط نشود

در شرایطی که دانش آموزان به ماه های پایانی سال تحصیلی 97ـ96 نزدیک می شوند، خبری از »توزیع 
شیر در مدارس« نیست و گفته می شود هنوز اعتبار شیر مدرسه برای سال جاری تأمین نشده است.

به گزارش فارس، سال تحصیلی97ـ96 کم کم به ماه های پایانی نزدیک می شود؛ دانش آموزان دوره ابتدایی 
نهایتاً تا نیمه اول خرداد ماه تعطیل می شوند و دانش آموزان دوره متوسطه هم بعد از برگزاری امتحانات پایان 

سال در خرداد ماه که همزمان با ماه مبارک رمضان است، به استقبال تعطیالت تابستانی می روند.
آری، امســال دانش آموزان در حالی ســال تحصیلی 97ـ96 را به پایان می رسانند که »شیر« مدرسه به 
دلیل بی پولی، به مدرسه نیامد و دانش آموزان به خصوص در کالن شهرها که هوای آلوده را تجربه می کردند، 

از نوشیدن شیر در مدرسه محروم بودند.
طرح توزیع شــیر رایگان در مدارس کشــور از سال 1379 با پوشــش قرار دادن 10 هزار دانش آموز در 
کشــور آغاز شــد؛ این طرح ادامه پیدا کرد تا آنکه کم کم تمام دانش آموزان در سراسر کشور چه آنها که در 
مدارس روزانه تحصیل می کنند و چه آنان که در شبانه روزی ها درس می خوانند تحت پوشش شیر مدرسه 

قرار گرفتند؛ حتی در این طرح فرقی بین دانش آموزان محصل در مدارس دولتی و غیردولتی وجود ندارد.
بر اساس این طرح مقرر شده بود که بین دانش آموزان 70 نوبت شیر در طول سال تحصیلی توزیع شود 

اما این میزان طی سال های گذشته همواره کمتر از این میزان بود.
بخش عمده این مشکل، به تأمین اعتبارات برای توزیع شیر در مدارس باز می گردد زیرا به رغم آنکه »شیر 

مدرسه« دارای مصوبه است و منابع تأمین دارد اما مدت هاست با بدهی به کارخانه های شیر مواجه است.
شیرمدرسهدرگیرودارحلقهها

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در آذرماه سال 96 درخصوص شیر مدارس، 
اظهار داشت: کمیته ملی شیر، یک جلسه تشکیل داده است و منتظر ابالغ اعتبار هستیم تا شیر را در مدارس 
توزیع کنیم اما موضوع شیر مدارس، کار بین بخشی است و برای توزیع شیر در مدارس چهار حلقه اجرایی 

باید فعال شوند.
علی الهیار ترکمن از جهاد کشاورزی به عنوان اولین حلقه فرآیند شیر مدارس نام برد و تصریح کرد: تولید 
و توزیع یک میلیارد بطری 200 سی سی در سطح کشور در چرخه تولید و مصرف لبنیات در کشور تأثیراتی 
دارد که باید توسط جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد؛ حلقه دوم سازمان حمایت از مصرف کننده است 

که تعیین قیمت شیر مهم ترین وظیفه آن سازمان است.

وی ادامه داد: ســازمان برنامه و بودجه، حلقه ســوم فرآیند شیر مدارس است که وظیفه تأمین اعتبار را 
برعهده دارد و نهایتاً حلقه چهارم آموزش و پرورش اســت که کار تعیین و تنظیم قراردادهای تولید شــیر با 

کارخانجات، نظارت بر تولید و نحوه توزیع را برعهده دارد.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تشکیل کمیته شیر خبر داد و افزود: با 
جدیت تمام پیگیر مسئله شیر مدارس هستیم تا در اسرع وقت این مهم عملیاتی شود،  چرا که تجربه نشان 
می دهد توزیع شیر به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اثرات بسیار مثبتی را در پی داشته است.

وی گفت: جالب اســت که افکار عمومی و رســانه ها، موضوع شیر مدارس را تنها از حلقه چهارم مطالبه 
می کنند و این در حالی است که سه حلقه دیگر ابتدا باید تعهداتشان را درخصوص شیر انجام دهند تا آموزش 

و پرورش به عنوان حلقه چهارم این فرآیند را اجرایی کند.
شیربرایمدرسهرفتنچشماندازروشنیندارد

»شیر« به مدارس نیامده است و بعید به نظر می رسد بتواند در سال تحصیلی جاری، خود را به مدرسه 
برســاند؛ این موضوع را وزیر آموزش و پرورش با عبارت »چشــم انتظار روشنی برای توزیع شیر در مدارس 

نداریم«، بیان کرد.
سیدمحمد بطحایی در آخرین نشست خبری خود در سال 96 که 29 بهمن ماه برگزار شد درخصوص 
توزیع شیر مدارس، گفت: وضعیت تخصیص اعتبار توزیع شیر در خزانه با مشکل مواجه بود و برخی از افراد 
به بنده گفتند که با شرکت های تولید شیر قرارداد ببندید اما تا زمانی که نتوانیم تخصیص اعتبار شیر را در 

اختیار بگیریم نمی توانیم تعهدی در کارخانه ها ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: تا حال حاضر چشم انداز روشنی درخصوص تأمین اعتبار و توزیع شیر وجود ندارد.

2پیشنهاددرشرایطبیپولی
به نظر می رســد امسال، شــیر به گناه بی پولی از مدرسه رفتن محروم شده است و چشم انداز این روزها 

برای حضور شیر در مدارس هنوز روشن نیست.
معاون توســعه  مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش 14 فروردین ماه امسال درباره توزیع شیر 
در مدارس اظهار داشت: علت اصلی توزیع نشدن شیر در مدارس محدودیت اعتباری دولت بوده است که با 

توجه به این شرایط دو پیشنهاد برای رفع این مشکل داشتیم.
الهیار ترکمن با تشریح این پیشنهاد ها ادامه داد: یکی از پیشنهاد ها توزیع شیر در دوره ابتدایی و پیشنهاد 
دیگر توزیع شیر صرفاً برای 7 استان محروم از نظر شاخص تغذیه ای بود. برای اجرای دو پیشنهاد داده شده 
اعالم آمادگی کردیم اما هنوز هیچکدام از پیشنهادها مورد توجه نبوده و هنوز هیچ اعتباری برای آن در نظر 

گرفته نشده است.
وی با  اشاره به اینکه برای توزیع شیر در هر زمانی از سال تحصیلی، آموزش و پرورش آمادگی برای اجرای 
توزیع شــیر را دارد، گفت: به محض ابالغ اعتبار و شــرایط الزم برای توزیع شــیر اجرای طرح را در مدارس 

مورد توجه قرار می دهیم.

صفحه ۸
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ 
۲۳ رجب ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۷۸

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

*بیشــترمواردحمایتازکاالیایرانی،بههزینهچندانینیازندارد،بلکهفقطباید
سیستمکنترلیونظارتیبهشدتدرهمهبخشهاوعرصههاتقویتوموانعرشدوبلوغ
تولیدازسرراهنخبگان،متخصصین،سرمایهگذارانوتولیدکنندگانبخشخصوصی

برداشتهشود،موانعیکهکلیدرفعآنهادردستدولتمرداناست.

عکس نوشت

پژوهشــگر فضای مجازی با  اشاره به اینکه در بسیاری 
از کشــورها نظیر انگلستان و روسیه تلگرام را بستر زیست 
تروریست ها و جنایتکاران می دانند، گفت: چند ماه قبل خانم 
»ترزا می« نخست وزیر انگلیس، تلگرام را خانه تروریست ها 

و جنایتکاران معرفی کرد.
سید علیرضا آل داود درباره عمده ترین تهدیدات فضای 
مجازی بــرای امنیت ملی نظام جمهوری اســالمی ایران 
به تســنیم گفت: می توان از نبود زیر ســاخت امن، پاک و 
مزیت ساز در حوزه های مختلف به نام شبکه ملی اطالعات 
به عنــوان یکی از عمده ترین تهدیــدات فضای مجازی در 

کشورمان یاد کرد.
آل داود افزود: نبود این بســتر در سطح کشور، ما را با 
تهدیداتی بســیار جدی در جهان مجازی امروز روبرو کرده 
است؛ در جهان امروز، فضای مجازی با بهره گیری از فناوری 
رمزنگاری اطالعات که قــرار بود حافظ حریم خصوصی و 
اطالعات مردم باشــد، به عنوان بافت عملیاتی تروریست ها 
و مجرمین شناخته می شود و این فضا ویژگی ها و مزایایی 

دارد که آن را برای تروریست ها جذاب می کند.
وی ادامه داد: سیالیت مرز، کاهش هزینه جرم، امکان 
وارد آوردن خســارات مالی بدون رســاندن آســیب های 
جسمی، ســهولت تدارک امکانات و عوامل مورد نیاز برای 
اقدامات تروریســتی، امکان هماهنگــی لحظه ای عملیات 
تروریستی مانند حمله داعش به مجلس در خرداد ماه 96، 
انجام بهینه، غیر قابل شناسایی و سریع فعالیت های پولی و 
بانکی با ارز دیجیتال ها و وجود فضای مبتنی بر رمزنگاری 
اطالعات)زیست ناشناس و بدون هویت یا با هویت جعلی( 
جذابیت های فضای مجازی برای تروریست ها و جنایتکاران 

است.
آل داود با  اشاره به اینکه حتی پیشرفته ترین کشور های 
دنیا نیز امروز دادشان از به وجود آمدن چنین فضایی برای 
تروریست ها در آمده است، تصریح کرد: صحبت های خانم 
»ترزا می« در اجالس داووس به خوبی نشان داد چه میزان 
شــبکه های اجتماعی، موتورهای جست وجو و پیام رسان ها 
مورد استفاده تروریست هاست و حتی وی به عنوان پیشنهاد 
به ســران اقتصادی حاضــر در آن اجالس گفت تا زمانیکه 
خدمات دهندگان این ســرویس ها نتوانند بسترشان را از 
مواردی چون محتوا و گروه های تروریستی، قاچاق انسان و 
مباحــث و مطالب مربوط به کودک آزاری پاالیش کنند، از 
سرمایه گذاری بر روی این شرکت ها توسط آنها برای عمل 

به قوانین و محدودیت های مورد انتظار خودداری شود.
این مدرس سواد رسانه ای خسارات حضور رها و بدون 
ضابطه تلگرام داخل کشــور را خســارات غیر قابل جبران 
و بزرگی دانســت و متذکر شد: ســرقت Bigdata کشور 
و فروختــن آن به آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیســتی و 
عربستان)هماهنگ با گروه های تروریستی داعش و منافقین( 
و... به  منظور تحلیل و بررسی آن، حمله تروریستی به مجلس 
و حرم مطهر حضرت امام)ره( با 17 شهید و چندین زخمی، 
بستر خبرسازی، شایعه سازی، براندازی و اغتشاش آفرینی در 
دی ماه 96، بســتر تحریک فرقه دراویش و چهار شهید و 
چندین مجروح و خسارات مالی عمده به مردم، بستر تغییر 
سبک زندگی و انحراف خانواده ها و جوانان، بستر پولشویی 
و کاالی قاچاق، بستر ایجاد انواع شغل های نامشروع، بستر 
عقب مانده یک طرفه ارائه محتوا به مخاطب، بســتر فریب 
امثال امیر حسین به عنوان قاتل ستایش قریشی در ورامین 

و... خسارات حضور تلگرام داخل کشور ما است.
وی به عرضه ارز دیجیتال تلگرام نیز  اشاره کرد و افزود: 
تلگرام برای نجات از مسدود شدن با توجه به آگاهی داشتن 

چرا برخی دوستان و اهالی ارتباطات از مسدود شدن تلگرام برآشفته اند و این کار را بی اثر می دانند؟!
فارغ از وجه سیاسی که اتفاقا بسیار و بی جهت پررنگ است، این موضوع بهتر است به عنوان ابزار ارتباطی و جزیی 

از نوعی پلتفرم ارتباطی و ویژگی های ماهوی این گونه ابزارها مورد بحث قرارگیرد.
١.پلتفرممسدودنمیشود

در پلتفرم ارتباطی پیام رسان ها، یک پیام رسان خاص محدود یا مسدود می شود، مسدود شدن تلگرام یعنی مسدود 
شدن یک ابزار از میان شاید ده ها پیام رسان مشابه. شاید بشود مقایسه کرد با تعطیل شدن یک فروشگاه هرچند بزرگ 
در میان انواع فروشگاه ها. آنچه را می توان دغدغه درست اهالی ارتباطات دانست، این است که راه ارتباطی از طریق این 
گونه پلتفرم مســدود نشود که موضوعی اساسی اســت. البته با وجود نمونه های مشابه در »پلتفرم پیام رسان«، می توان 

مطمئن بود راه های ارتباطی گشوده است.
2.پیشبینیآیندهتلگرامدرایران

تلگرام از رونق می افتد. یکی از ویژگی های ذاتی این ابزارها بازار- محوری است. اگر کشوری تصمیم به مسدود کردن 
یکی از انواع پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بگیرد و قابلیت اعمال داشته باشد، فعالیت های قانونی تجاری بر روی آن 
متوقف می شود. هرچند ممکن است گونه ای از ارتباطات میان فردی باقی بماند ولی به دلیل خروج فعاالن اقتصادی و 

تجاری نمی تواند رونق خود را حفظ کند مگر دالیل خاصی برای آن به وجود بیاید یا بیاورند.
٣.اصلآزادیارتباطاتباقانونگریزیشرکتهایفراملیخلطنشود

 باید از اصل آزادی ارتباطات در چارچوب قانون دفاع کرد. اما اعمال حاکمیت بر شرکت  های فراملی اصل مبتنی بر 
منفعت ملی و حاکی از قدرت اســتقالل کشــور است. انواع شرکت ها و مؤسسات فرامرزی، به قدرت اعمال حاکمیت هر 
کشور توجه دارند. میزان اعمال این قدرت، تعیین کننده ارزش و اعتبار یک کشور در میان این مؤسسات است و منجر 
به کاهش یا افزایش هزینه ها و منافع ملی می شود. برای حفظ منافع ملی باید با قدرت از اعمال حاکمیت کشورمان بر 

شرکت های فرامرزی حمایت کنیم.

 تعطیــالت نوروز، فرصــت خوبی بود تــا در جریان 
مســافرت ها و دید و بازدیدها نوروزی، با برخی از دوستان، 
بستگان و شــهروندان اهل کسب و کار و تجارت، در مورد 
شعار سال »حمایت از کاالی ایرانی« گفت وگو داشته باشم و 
اطالعاتم را در مورد علل مظلومیت بخش تولید و محجوریت 
کاالی ایرانــی تکمیل نمایم، آنچه در ادامه خواهید خواند، 

جمعبندی اطالعات قبلی و مذاکرات مورد اشاره است.
   یافته های این مباحث بیانگر این نکته است که عوامل 
مختلفی در فراز و فرود و رکود بخش تولید نقش دارند، اما 
صرفنظــر از عوامل خارجی مانند؛ تحریم که متناســب با 
موضوع، بین 15 تا حداکثر 25 درصد بر برخی از شاخه های 
تولید تأثیر داشته است، فساد نظام اداری و پس از آن واردات 

بی رویه، بیشترین تأثیر را در ناکامی این بخش داشته اند.
فساداداری

بخش عمده فساد اداری از جایی شروع شد که عوامل 
فاسد و دست پرورد ه های آنها که از گذشته دور در سیستم 
اداری )در بخش ها و سطوح مختلف( حضور داشته و یا بعداً 
نفوذ کردند، حاضر شدند به  واسطه نسبت های فامیلی و یا 
در قِبال دریافت  سهم از کار دیگران و یا اخذ وجوه نامشروع 
از افراد فاقد صالحیت، برخی مجوزها را برای آنها صادر و یا 
به نمایندگی حکومت، قراردادهای دولتی را با افراد ناکارآمد 
منعقد و زمینه حضور و فعالیت این گونه افراد در فعالیت های 

عمرانی و تولیدی متعلق به دولت را فراهم نمایند.
   در برخی از موارد نیز روابط ناسالم اداری سبب شده تا 
بعضی از مجریان دولت یا نمایندگان کارفرمایان، وجدان کاری 

تأخیر درازمدت و بی نظمی
 در پرداخت حق پرستاری والدین شهدا

مادر اینجانب به عنوان مادر شــهید و با داشتن سن باالی 80 سال و نیاز به نگهداری، طبق قانون 
مشمول پرداخت حق پرستاری به والدین شهدا می باشد.

اما از سال 95 که مادر بنده از لحاظ سنی وارد سن مشمولیت این قانون شده است متأسفانه پرداخت 
این حق پرستاری با بی نظمی همراه بوده است به نحوی که در سال 95 سه ماه پرداخت شد و در سال 

96 نیز فقط برای فروردین و اردیبهشت را داده اند.
وقتی برای رسیدگی موضوع به بنیاد شهید مراجعه می کنم برخورد مناسبی صورت نمی گیرد. با توجه 
به مشکالت مالی و... و نیاز مادرم به پرستار و نگهداری ویژه مدت هاست که پرستار وی را مرخص کرده 
و خود به سختی مشغول مراقبت از مادرم هستم. از مسئوالن امر درخواست می کنم برای رسیدگی و 
مراقبت بهتر از مادران و پدران سالمند شهدا قانون پرداخت حق پرستاری آنها را به درستی اجرا کنند.
برادرشهیدازبابلسر

اگر
 ایرانی ها

 ایرانی  بخرند
رهبر انقــالب اســالمی در پیام 
نوروزی سال 1397: اگر تولید ملی را 
همه پیگیری کنند، مشکالت اقتصادی، 
معیشتی، اشتغال، ســرمایه گذاری و 
آســیب های اجتماعــی کاهش پیدا 

خواهدکرد.

مشکالت و راه کارهای حمایت از کاالی ایرانی
احمدرضاهدایتی و وظایف قانونی و اخالقی خود را زیرپا گذاشته و در تبانی 

با برخی از افراد فرصت طلب شاغل در بخش تولید، استفاده 
آنها از مصالح و ابزار و تجهیزات غیراستاندارد و نامرغوب و 
یا کم کاری و سایر تخلفات فنی و غیرفنی این افراد را نادیده 
انگاشته و حتی در تأیید و ارائه گزارش کارها و صورت وضعیت 
عملکرد آنها، با اغماض و در واقع نوعی خیانت به منافع ملی 

و بیت المال مسلمین عمل نمایند.
 )claim(این افراد گاهی با پذیرش و تأیید ِکلِیم های   
غیرواقعی )ادعاهای منتهی به دریافت پول مازاد بر قرارداد( 
از ســوی پیمانکاران و ارسال آن برای مدیران مافوق، افراد 
)پیمانکاران( فرصت طلب وفاسد را مرهون لطف خود نموده 
و یــا در اموری مانند اخذ عوارض و مالیات و یا نحوه نصب 

و اشتراک خدمات دولتی، به نفع آنها اقدام می نمایند.
   به عنــوان مثــال؛ تعــدادی از مخاطبیــن )اعم از 
تولیدکنندگان بزرگ و کارگاه های کوچک و یا اصناف( مدعی 
بودند که برخی از مأموران مالیاتی، ابتدا سهم مالیاتی آنها 
را چندین برابر مقدار واقعی اعالم نموده و ســپس تلویحاً و 
یا حتی رســماً اعالم می کنند که حاضرند در قبال دریافت 
مبلغ قابل توجهی از سهم اعالم شده، این وجوه را تا میزان 

مورد تأیید صاحب کار، کاهش دهند.
   افــراد مورد مباحثــه در حالی که پرداخت مالیات را 
امری ضروری و الزم برای اداره امور کشور می دانستند، در 

عین حال اخذ مالیات به ویژه هنگامی که غیرواقعی محاسبه 
شده باشد را به مثابه تیرخالص بر پیکر صنایع، به خصوص 
صنایع کوچک و نوپا اعالم نموده و مهم ترین خواســته آنها 
در این رابطه این بود که دولت برای کمک به رشــد تولید 
و حمایــت از کاالی ایرانی، ضمن تجمیع عوارض دریافتی، 
تمامی صنایع تازه تأسیس و ضعیف را تا 10 سال از پرداخت 
مالیات معاف و پس از آن به شکل پلکانی و به تدریج تا حد 

واقعی افزایش و دریافت نماید.
  برخــی از آنها نیز ادعا می کردند، که گاهی واگذاری 
پروژه های دولتی به پیمانکاران قانونی و حتی وصول طلب 
از کارفرمایان نیز، همانند پیمانکاران غیرقانونی و ناکارآمد 
که معموالً با دور زدن قوانین یا پرداخت رشوه در مناقصه ها 
شــرکت و موفق به اخذ پروژه می شوند، مستلزم پرداخت 
زیرمیزی های قابل توجه به واســطه ها و یا عوامل فاســد و 

نفوذی در سیستم اداری و کارفرمایی است.
وارداتبیرویه

  در کنار این ناهنجاری ها، اتخاذ سیاست های نادرست 
برای ایجاد رقابت نیز، مشــکالت بخش تولید را تشــدید 
نموده است، کارشناســان می گویند؛ این درست است که 
انحصارگرایی در بخش تولید، می تواند عوارض نامطلوبی را 
در پی داشــته و زیانبار باشد، اما لزوماً راه کار خروج از این 
پدیده را نباید در رقابت از طریق واردات جست وجو کرد، در 
واقع این سیاست نه تنها در همه بخش ها و در همه موضوعات 
قابل اجرا نیست، بلکه در بسیاری از موارد می تواند منجر به 

نابودی کامل تولید در موضوعات موردنظر شود.

   نگرانی در این زمینه وقتی شدت پیدا می کند که، مردم 
و تولیدکنندگان به رغم وعده مسئولین ذی ربط، همچنان 
شــاهد ورود رسمی و غیررســمی )قاچاق( انواع کاالهای 
دارای تولید مشــابه و کاماًل موفق داخلی مانند؛ شیرآالت، 
یراق آالت، چینی و سرامیک، کیف و کفش، پوشاک، چای، 
شکالت و شیرینی و کاالهای لوکس و غیرضروری از جمله؛ 
انواع خودرو، لوازم آرایشــی، وسایل زینتی و حتی کاالهای 
بسیار ســاده مثل؛ دسته بیل، سنگ پا، تسبیح، دستکش و 

امثال آنها هستند.
  بنابرایــن؛ یکی از بزرگترین انتظارات تولیدکنندگان 
برای حمایت از کاالی ایرانی، ساماندهی واردات و صادرات 
و جلوگیری جدی و مســتمر از واردات بی رویه است و در 
عین حال، کمک به بازاریابی خارجی و تسهیل صدور خدمات 
فنی مهندسی و محصوالت مازاد و غیرحیاتی تولید داخل به 

سایر کشورهای جهان هستند.
حمایتازنخبگانومخترعان

نخبگان، مبتکران و مخترعان، گروه دیگری هستند که 
بعضاً از عدم توجه و بی مهری دستگاه های ذیربط برای کمک 
به قرار گرفتن اختراعات و ابتکارات و نتیجه کارشان در خط 
تولید ســخن می گویند، آنها بیش ازهر چیز از بی اعتمادی 
دستگاه های دولتی و بخش تولید به نتایج کار دانشمندان و 
متخصصین ایرانی و همچنین سهم خواهی افراد فرصت طلب 

از نتیجه کار خود، گالیه دارند.
   همچنیــن این گروه؛ فرآینــد طوالنی صدور مجوز 
و اخذ هزینه هــای قابل توجِه دریافت مجــوز برای تولید 
طرح هایشــان و همچنین مطالبــه و اخذ وجوه غیرقانونی 
توســط برخی از مجریان فاســد دولتی و نیز سرقت حق 
مالکیت معنوی کارشــان توســط عوامل مختلف دولتی و 
غیردولتی )از جمله؛ برخی از کارگران و کارکنان استخدامی، 
برخی از بررســی کنندگان دولتی و حتی برخی از اساتید 
مورد مشــاوره( را باعث سلب انگیزه برای ادامه کار و بعضاً 

مهاجرت خود اعالم نموده و خواستار رفع مشکالت مربوط 
به این حوزه بودند.

تخصیصدرستتسهیالت
  یکی از اقدامات دولت ها برای حمایت از تولید داخلی 
کشورشان، تخصیص و اعطای تسهیالت بانکی بدون بهره و 
یا با بهره کم به بخش تولید است و این در حالی است که 
تولیدکنندگان ایرانی، برای دریافت تسهیالت مورد نیاز باید 
ضمــن گذراندن مراحل و فرآیند طوالنی اخذ وام و معرفی 
چند ضامن معتبر، به پرداخت سودهای کالن که گاهی از 

سود خالص تولیدکننده بیشتر است، تن بدهند.
   این نقیصه مشــکل دیگری است که گاهی منجر به 
ورشکستگی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی گردیده 
و حل آن تنها در گرو همکاری دولت و اصالح روند حرکت و 
نگاه بانک ها به بخش تولید و اجتناب از ایفای نقش بنگاه داری 

و واسطه گری از سوی آنهاست.
   البتــه در کنار این موضــوع، پرداخت به موقع طلب 
پیمانــکاران و تولیدکننــدگان در جهت کمــک به ادامه 
فعالیت و جلوگیری از ورشکســتگی آنها نیز بسیار ضروری 
است، به گونه ای که هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان، از 
دریافت تسهیالت کم دردسر بانکی قطع امید نموده و تنها 
خواســتار پرداخت به موقع طلب خود از سوی دستگا ه های 

دولتی هستند.
توسعهپارکهایعلموفناوری

  یکی دیگر از انتظــارات تولیدکنندگان و پیمانکاران 
ایرانی، تمرکز دولت بر توسعه پارک های علم و فناوری برای 
تولید ماشین آالت و فناوری های نوین موردنیاز تولیدکنندگان 
در جهت رفع نِسبی وابستگی به تکنولوژی و ابزار و امکانات 
خارجی و کمک به مکانیزه سازی بخش های مختلف تولید 

اعم از صنعت و کشاورزی است.
نقشدولت،حمایتنهتصدیگری

  بــه اعتقاد فعاالن اقتصــادی، عالوه بر موارد فوق، 

دخالت دولت در بخش تولید باید حاکمیتی باشــد نه 
تصدی گری و لذا دولت باید ضمن رفع خالءهای قانونی 
و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات موضوعه و اجتناب از 
مداخله بیش از حد در بخش تولید، در زمینه بازنگری و 
بهینه سازی قوانین و مقررات خصوصی سازی نیز اقدامات 
الزم را به عمل آورده و از خصولتی سازی مراکز تولیدی 

به شدت خودداری نماید.
   برخی از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط دولت برای 
حمایت از کاالی ایرانی و رشد تولید عبارتند از حمایت 
از ایجاد شبکه تلویزیونی کارآفرینی و شبکه تلویزیونی 
کشاورزی، بازنگری قانون کار در جهت حمایت توأمان 
از حقوق متقابل کارگر و ســرمایه گذار و تولیدکننده، 
تسهیل مجوز ایجاد مراکز تولیدی، کاهش هزینه های 
خدماتی دولت برای تولیدکنندگان، استفاده از کاالی 
استاندارد در فعالیت های عمرانی و خرید کاالهای مورد 
نیاز بخش های مختلف دولتی از تولیدکنندگان داخلی، 

اعطــای تســهیالت کم بهره و نیز بخشــودگی جرائم 
دیرکرد تســهیالت بانکی، تجمیع و کاهش عوارض و 
حمایت جدی از مالکیت معنوی اختراعات و ابتکارات و 
تسریع در فرآیند بررسی و اظهارنظر در مورد اختراعات 
و ابتــکارات مخترعین و مبتکرین و صدور مجوز تولید 
طرح های آنها و در نهایت خودباوری که پیش نیاز رفع 

همه مشکالت است.
   ذکــر مجدد ایــن نکته ضروری اســت؛ همان گونه  
که اشــاره شــد، در حال حاضر، مبارزه جدی با مفسدین 
اقتصادی، رانت خواران اقتصادی و واسطه های غیرقانونی در 
بخش های مختلف )به ویژه در بخش کشاورزی( و نیز کسانی 
که با ســهم خواهی و ســنگ اندازی در مسیر تولید، ایجاد 
اختالل می کنند، مهم ترین خواسته مردم، تولیدکنندگان و 
سرمایه گذاران محسوب می شود.    با این حال اکثر مخاطبین 
معتقد بودند؛ برخالف نظر برخی از افراد مغرض که پیوسته 
در حال ســیاه نمایی اوضاع هستند، ناهنجار ی های بخش 
تولید از جمله فساد اداری، سازمان یافته نیست، اما به نظر 
می رسد به علت کم توجهی مسئولین ذی ربط، برخی از این 
ناهنجاری ها در حال نهادینه شدن و گسترش است و این در 
حالی است که در نظام اسالمی، حتی مفاسد وناهنجاری های 

محدود و موردی نیز پذیرفتنی نیست.
   درست به همین دلیل است که حل مشکالت نباید 
مقطعی باشد، بلکه باید ضمن آسیب شناسی کامل در این 
زمینه، مســائل به ویژه موضوع رانت و رشوه و اختالس، به 

شکل ریشه ای و برای همیشه حل شوند.

   کالم آخــر این که؛ یافته های این بررســی نشــان 
می دهدکه در بیشتر موارد حمایت از کاالی ایرانی، به هزینه 
چندانی نیاز ندارد، بلکه فقط باید سیستم کنترلی و نظارتی 
به شــدت در همه بخش ها و عرصه ها تقویت و موانع رشد و 
بلوغ تولید از سر راه نخبگان، متخصصین، سرمایه گذاران و 
تولیدکنندگان بخش خصوصی برداشــته شود، موانعی که 

کلید رفع آنها در دست دولتمردان است.
وظیفهمتقابلتولیدکنندگانداخلی

 البته بدیهی است که تولید کنند گان محترم نیز در کنار 
منافع شخصی، نباید سهم خود در ارتقاء کیفیت و ضرورت 
خالقیت و نوآوری، قیمت منصفانه و خدمات پس از فروش 
و در یک کالم، منافع کشور، مصالح مردم و ایضاً آینده کسب 
و کار خــود را فراموش کنند و در هر حال هیچ گاه نباید از 
شرایط موجود و به خصوص از موقعیت های بحرانی احتمالی 
که ممکن اســت کشور با آن مواجه شود )اعم از طبیعی یا 

غیرطبیعی(، به نفع خود سوءاستفاده نمایند.

ابراهیمرضایی

خجسته
حسن

 بستر زیست تروریست ها و جریان نفوذ در کشور

»تلگرام«
چرا تلگرام باید فیلتر شود؟

از خطرات بســیار زیاد ارائه ارز دیجیتال خود در ایران به 
حربه تحریم این ارز برای کشورمان روی آورد که البته این 
حربه تاثیری در عزم مســئوالن برای برخورد جدی با این 

پیام رسان ندارد.
آل داود حضور مردم بدون مهارت و سواد رسانه و فضای 
مجازی در این پیام رســان را از خطرات جدی آن دانست و 
اظهار داشــت: پیام رســان تلگرام بیش از 32 دسترسی بر 
روی تلفن همراه افراد باز می کند و این بدان معناســت که 
تمام اطالعات روی گوشــی مخاطبانش بر روی سرورهای 
تلگرام کپی شده و سپس با تحلیل دقیق توسط سازمان های 
اطالعاتی غربــی با این اطالعات، نقاط ضعف و قوت مردم 
ایران شناسایی و از این اطالعات برای ضربه زدن حداکثری 

به کشور استفاده خواهد شد.
این پژوهشــگر فضای مجازی، استفاده گروهک های 
ضد انقالب و منافق از فضای مجازی و به خصوص تلگرام و 
اینستاگرام را از جمله تهدیدات اصلی برای امروز و فردای 
ایران اسالمی در این فضا خواند و افزود: یکی از برنامه های 
گروهک های تروریستی مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران، 
بهره گیری از فضای مجازی، پیام رسان هایی نظیر تلگرام و 
شبکه اجتماعی نظیر اینستاگرام با هدف تنش افزایی، ایجاد 
بحران و شــکاف میان سطوح جامعه و حاکمیت است و از 
جمله این تهدیدات می توان به ارتباط تلفنی و اینترنتی با 
برخی مســئوالن رده میانی و تالش برای تخلیه اطالعاتی 
آنان در فضای ســایبر، شناسایی نخبگان و افراد تاثیر گذار 
برای جذب یا ترور آنها، رخنه در صفحات شخصی، کانال ها و 
وبالگ شخصی خبرنگاران و اعالم تمایل برای جذب هدفمند 
خبرنگار آزاد در محیط های مجازی )به عنوان مثال گروهک 
منافقین با نفــود در وبالگ خبرنگاران، ارتباط دهی و ابراز 
تمایل برای همکاری با آنان بدون افشای هویت خود تالش 
می کند از آنها در راستای جمع آوری اطالعات بهره برداری 

ابزاری کند( اشاره کرد.
وی ادامه داد: نفوذ و فریب مسئوالن و خانواده آنها بر 
بستر فضای مجازی و فریب آنان یا گرفتن یک نقطه منفی 
از آنان و ســپس گروگانگیری اطالعــات و اخاذی، وجود 
کانال های خاص مرتبط با ســرویس های اطالعاتی غربی 
مانند آمدنیوز)صدای مردم(، شبکه خبری بیان و... که مروج 

اختالف افکنی میان مردم و مسئوالن، قومی و تجزیه طلبی 
هستند که در ماجرای رفراندوم کردستان عراق نقش بسیار 
خطرناکی را در کشور بازی کردند، وجود سرویس هایی خاص 
در پیام رسان تلگرام مانند Instant View و پراکسی که 
به عنوان فیلترشکن داخلی تلگرام عمل می کنند، از دیگر 

تهدیدات جدی حضور تلگرام در داخل کشور است.
این پژوهشگر فضای مجازی رخنه و نفوذ به ساختارهای 
اســتراتژیک نظام را از دیگر اهداف نفوذ توســط تلگرام به 
کشور عنوان کرد و اظهار داشت: رصد و جمع آوری اطالعات 
یکی از مهم ترین شاخص های سایبر تروریسم است که این 
ماموریت مهم بر عهده آژانس امنیت ملی آمریکا اســت و 
جالب اینجاســت تلگرام از سوی کشورهایی نظیر آمریکا، 
انگلســتان و هلند پشــتیبانی فنی ـ مالی می شود و این 
کشــورها در رتبه های نخست حمالت تروریستی در بستر 

فضای سایبری بر ضد کشور ما هستند.
وی قانونمند شدن فضای مجازی داخل کشور را بسیار 
حائز اهمیت دانست و متذکر شد: متاسفانه قوانین مرتبط 
با فضای مجازی در کشور ما بسیار قدیمی و در بسیاری از 
موارد ناکارآمد است که ابتدا باید این قوانین اصالح شده و 
سپس با راه اندازی شبکه ملی اطالعات، ارتقای سواد رسانه 
و فضای مجازی مردم و پاسخ به دروغ ها، شبهات و شایعاتی 
که توسط ضد انقالب، مجرمان، تبهکاران و تروریست ها و 
حامیانشان درباره سرویس های بومی در حوزه فضای مجازی 
گفته می شود از مزیت ها و فرصت های بسیار خوب فضای 

مجازی بومی در تمام مولفه ها و حوزه ها استفاده کنیم.
آل داود بــا تاکیــد بر اینکه مردم ما به دســتاورد ها، 
تکنولوژی ها و سرویس های بومی ساخت فرزندانشان داخل 
کشور اعتماد دارند و تالش ضد انقالب، مجرمین، تبهکاران 
و تروریست ها و حامیانشان برای ترور این سرویس های بومی 
بی فایده است، تصریح کرد: مردم بصیر ایران اسالمی برای 
پیشــرفت امروز و فردای کشور، صیانت از محیط خانواده، 
صیانت از هویت اســالمیـ  ایرانی خود، صیانت از فرهنگ 
غنی کشور باید تهدیدات فضای مجازی را جدی گرفته و با 
اســتفاده و حمایت از سرویس ها، خدمات و کاالهای تولید 
داخل عالوه بر کسب و کار و ارتباط با اطرافیانشان با آسودگی 

خاطر از این فضا همراه با خانواده استفاده کنند.

 سه نکته ارتباطی درباره تلگرام

*درحالحاضر،مبارزهجدیبامفســدیناقتصادی،رانتخواران
اقتصادیوواســطههایغیرقانونیدربخشهایمختلف)بهویژهدر
بخشکشاورزی(ونیزکسانیکهباسهمخواهیوسنگاندازیدرمسیر
تولید،ایجاداختاللمیکنند،مهمترینخواستهمردم،تولیدکنندگان

وسرمایهگذارانمحسوبمیشود.

»شیر بی پول«
 از مدرسه رفتن محروم شد!


