 ایسنا :پلیس فتا کرمان اعالم کرد :لینکهای پیامکی ناشناس ،بدافزار
بودهوگوشیهاراهکمیکنند.سرهنگ«امینیادگارنژاد»درجمعخبرنگاران
با هشدار جدی به شهروندان اظهار کرد :شهروندان نباید بر روی لینک داخل
هیچ پیامک ناشناسی کلیک کنند خصوصا اگر تبلیغ  VPNیا فیلترشکن
کانال «آمدنیوز» باشد .وی تصریح کرد :یقینا چنین پیامی بدافزار بوده و ضمن
هک شدن گوشی ،کلیه اطالعات گوشی و مخاطبین را به سرقت خواهد برد و
از هموطنان می خواهیم اگر این پیام از سوی مخاطبین و دوستان ارسال شد،
بدانند گوشی آنها هک شده است.

فیلترشکنهای
کانال «آمدنیوز»،
حاوی بدافزار
است
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جامعه 5

پيامك300099004806 :

یادداشت

تلگرام و رکود
کسب و کار
 محمدرضا نیکنژاد آموزگار
پریشان به هر دری میزدم .در روزهای پرخبر
و نگرانکننده ،بیخبری آزاردهنده بود .گر چه
در این شــکنجه تنها نبودم .همسرم تا اندازهای
چونان من در پی راهی برای ورود به تلگرام بود.
بوکارش در
پسر بزرگم نیز که مهمترین راه کس 
پیوندی محکم با کانال تلگرامی و اینستاگرامش
است ،نگران از ادامه فیلترینگ و آسیب جدی به
کارش بود .تنها کسی که در خانواده از فیلترینگ
خوشــحال بود وگاهگداری این خوشحالی را با
گفتن «خــدا کنه کال ببندنش» تأکید میکرد،
پسر ۹سالهام بود! گر چه او نیز زمانی که به سراغ
بازی آنالینش رفت ُغرولُندکنان گوشی را کنار
گذاشت .در آن پریشــانی و دستپاچگی به یاد
فیلترشکن قدیمیام افتادم که از زمان فیسبوک
خدابیامرز پیگیرش نبودم .با شگفتزدگی دیدم
که این همراه دیرینهام دروازههای جهان مجازی
را به رویم بازگشود و دیری نپایید که پیروزمندانه
پریشانی
وارد تلگرام شــدم .آنجا بود که دیدم
ِ
بریدگی از جهان مجــازی ویژه من و خانواده و
فامیلم نیســت و هر ۴۰میلیون کاربر اینترنت
در ایران را درگیر خویش کرده اســت .کاربرانی
که چه دلمان بخواهــد و چه نه ،بخش فراوانی
از لحظههای زندگیشان را در خواندن و نوشتن
و در میانگذاری دیدگاههایشــان و همرســانی
پیامهای دلخواهشان در تلگرام صرف میکنند.
چه خوشــمان بیاید و چه نه ،بخش فراوانی از
دانستههای ضروری ما از راه همین جهان مجازی
فراهم میشود و اگر نباشد آسیبزاست .در این
چند روز شــنیده شد که یکی از دلنگرانیهای
بوکارهایی است که
شماری از شهروندان ،کس 
فضای مجازی در آنها نقش دارد .بخشی از نگرانی
همسرم گروه تلگرامیای بود که او و دیگر مادران
بچههای کالس سوم با همراهی آموزگارشان راه
انداخته بودند و بر فرآیند یادگیری بچهها بسیار
کارآمد بود و هست؛ و شمار چنین پیوندگاههایی
کم نیست .گسترش شبکههای اجتماعی بویژه
تلگرام در یکی دوســال گذشته در کنشهای

انســانی نیز نقش بسزایی داشتهاند .این نقش از
گردآوری پول برای افراد و خانوادههای ناتوان و
سیل خودجوش ایرانیان
گرفتار و آسیبدیده تا ِ
در یاریرســانی شــگفتآور پس از زمینلرزه
کرمانشــاه و ...را در بر میگیرد .با همه نقدهایی
که به گسترش باور نکردنی اینترنت –نهتنها در
ایران که در همه جهان -وارد اســت ،امروز این
فناوری بخش جداییناپذیــری از زندگی بیش
از یکچهارم جمعیت جهان اســت و حذف یا
محدودیتش ناممکن یا بســیار دشــوار و البته
دارای پیامدهــای ناگواری خواهد بود؛ اصال چرا
خیزش
حذف؟ چرا باید شــبکهای که میتواند
ِ
رسانی پس از زمینلرزه
ملی و شــکوهمن ِد یاری
ِ
را پدید آورد ،باید حذف شــود؟ چرا بسیاری از
ما ایرانیان -از عادیترین شهروندان تا ارشدترین
مقامها -به دنبال آسانترین و پرهزینهترین راهها
برای گرهگشایی در زیست فردی و اجتماعیمان
هســتیم؟ چرا عاملی را که توانسته و میتواند
چتری ملی برایمان پدید آورد ،باید حذف شود؟
چرا ...شاید ریشهاش درد اســت؛ در ِد برآمده از
دگرگونی! در جهان امروز هر چه پیش میرویم
مشروعیتهای ســنتیای مانند جایگاه سنی،
فامیلی ،حرفهای ،اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی
و ...بیش از گذشــته رنگ میبازند .بیگمان این
رخداد برای بسیاری از ما که خود را در آنها تعریف
کردهایم دردآور و ســخت است .در ِد دگرگونی و
البته آسیبهایش زمانی بیشتر میشود که برای
آن برنامهای نداریم و وادار به رفتارهای واکنشی
میشویم .جهان جدا از خواست همه ما دگرگون
میشود ،اگر برای این دگرگونی آمادگی نداشته
باشیم ،آسیبهایش چندین برابر گریبانمان را
میگیرد .بهتریــن راه برای جلوگیری یا کاهش
جهان مجــازیِ رو به گســترش،
آســیبهای
ِ
همراهی اندیشــیده و برنامهمدار با آن اســت؛
برنامههایی نوشونده و نرمشپذیر .این کار شدنی
است و بیگمان دردش کمتر و آسیبهایش نیز
کمتر.
منبع :روزنامه شهروند

جناب آقای مهندس علیرضا پوررضاقلی
مدیر محترم روابط عمومی فرمانداری سیرجان
مصیبــت درگذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت
جنابعالــی و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض
میکنیــم .مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.
دکترعلیرضاپورابراهیمی

جناب آقای حسین ایرانمنش

مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و خانــواده
محتــرم تســلیت عــرض میکنیــم .بــرای بازمانــدگان
صبــر و شــکیبایی و بــرای آن مرحــوم رحمــت و
غفــران الهــی خواســتاریم.
نشریه پاسارگاد

جناب آقای

مهندس علیرضا پوررضاقلی
مدیرمحترمروابطعمومیفرمانداریسیرجان

بــا ابــراز همــدردی و آرزوی صبــر و شــکیبایی،
مصیبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از پــروردگار
متعــال بــرای آن مرحــوم طلــب مغفــرت و بــرای
بازمانــدگان محتــرم صبــر جمیــل مســئلت
مینماییــم.

نشریه پاسارگاد

 بتول باللی
شبکهی اجتماعی محبوب مردم ایران،
«تلگرام» قطع شده است .ده روزی است که
میلیونها نفر ایرانی منتظر وصل دوباره آن
هستند .تلگرام که توانسته بود جای خود را
در دل کاربران بازکند اکنون قابل دسترس
نیست 40 .میلیون کاربر تلگرام بیش از یک
هفته نگران قطع این ارتباطاند.
دیدگاههایمثبتومنفیکاربران
خانمی با ابراز خوشحالی از قطع تلگرام
میگوید« :نیاز داشتم از فضاهای اجتماعی و
مجازی دور باشم .به کارهای شخصیام بیشتر
میرسم هرچند که در امور شغلیام عقب
افتادم و از ایمیل استفاده میکنم .البته اگر
موقتا قطع باشد ،خوب است و اگر وصل شد
برای استفاده از تلگرام زمانبندی میکنم».
فرد دیگری که واتسآپ را جایگزین تلگرام
کرده از مدت آنالین بودنش کم نشده؛ «تمام
گروهها را توی واتسآپ تشکیل دادیم».
مینا کارمند است .تمام کارهای روزمره
یداده مثال مطالب
را از طریق تلگرام انجام م 
مورد نیاز کارش را دریافت یا ارسال میکرده
است .او اجبارا واتسآپ و ایمیل را جایگزین
تلگرام نموده و کارهای شغلیاش را انجام
میدهد .به گفتهی وی بیشتر موضوعات را
از طریق اینستاگرام متوجه میشده و فقط
جنبه سرگرمی برایش داشته است .استفادهی
او از تلگرام به دلیل تشکیل گروههای مختلف
و اطالعرسانی ،بیشتر بوده است .او میگوید:
«با قطع این شبکه اجتماعی وقتم آزاد نشده
هرچند گروهها به واتسآپ منتقل شدند ولی
برخی امکانات از جمله کانالها را ندارد».
برخالف اکثر افرادی که از قطع تلگرام
ناراحتاند ،فردی معتقد است؛ «تلگرام فقط
وقتمرامیگرفت.سعینکردمدنبالفیلترشکن
بروم.مهمنیستچهاتفاقیدرکانالهامیافتد؛
بود و نبودشان فرق نمیکند .به جای افتادن
توی گوشی االن کتاب میخونم» .تلگرام برای
او جنبه سرگرمی و تفریح داشته است .اما کاربر
دیگری اینستاگرام و تلگرام برایش مهم است؛

نظر مردم و کارشناسان درباره فیلترینگ تلگرام

جای «تلگرام» خالی است
«فیلترشکن نصب کردم تا با زیرمجموع ه و
برخی مشتریها ارتباط برقرارکنم».
نظری کارمند است و در طول روز کمتر
وقت برای استفاده از تلگرام داشته اما شبها
ساعتی را برای استفاده از تلگرام اختصاص
یداده است؛ «گاهی مطالبی در کانالهای
م
مختلف میخواندم و چون در طول روز فرصت
نمیکردم کتاب بخوانم ،برایم جالب بود.
شبها هم تا دیروقت برای استفاده از تلگرام و
اینستاگرام بیدار بودم» .وی امیدوار است دوباره
تلگرام وصل شود.
دسترسی آسان ،ارسال سریع فایلها و
سرعت باالی تلگرام در هیچ برنامه دیگری
نیست و جایگزینی فعال برای آن وجود
ندارد .قطع تلگرام بسیاری از جمله مادران
دانشآموزان را هم ناراحت کرده است« :از
طریق این کانال با معلم پسرم در ارتباط بودم و
به خاطر شغلم نیز چند کانال را دنبال کرده و
یکسری اطالعات کاری کسب میکردم .هنوز
برای واتسآپ و نصب فیلترشکن اقدام نکردم
و فعال جایگزینی برای آن ندارم».
علیرضا تازه وارد بازار کار شده و از طریق
تلگرام با مشتریان در تماس بود؛ «مرتب
گوشیام را چک میکنم .فکر میکنم تلگرام
وصل شده ،تازه با خیلیها ارتباط کاری برقرار

جناب آقای محمدرضا شفیعی

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت پــدر گرامیتــان
را خدمــت جنابعالــی تســلیت عــرض مینماییــم.
خداونــد روح آن عزیــز را قریــن رحمــت فرمایــد.

موسسه خدماتی ،حفاظتی و مراقبتی پویا ایمن سحاب

جناب آقای
سیدحسین و سیدمحمد مهدویان

درگذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت شــما و
خانــواده محتــرم تســلیت عــرض میکنیــم .مــا را در
غــم خــود شــریک بدانیــد.

موسسه خدماتی ،حفاظتی و مراقبتی پویا ایمن سحاب

جناب آقای
مهندس محمدرضا خواجویی

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و
تجارت شهرستان سیرجان
بــا ابــراز همــدردی و آرزوی صبــر و شــکیبایی،
مصیبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده محترمتان
تســلیت عــرض نمــوده ،از پــروردگار متعال بــرای آن
مرحومــه طلــب مغفــرت و بــرای بازمانــدگان محتــرم
صبــر جمیــل مســئلت مینماییــم.

رییس اتحادیه لوازمالتحریر و کتابفروشان

جناب آقای علی بهادریان

مدیر محترم حقوقی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مصیبــت درگذشــت بــرادرزاده عزیزتــان را خدمــت جنابعالــی
تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداونــد منــان بــرای آن مرحــوم
علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی مســئلت
مینماییــم .

هیئت مدیره ،مدیرعامل و کارکنان شرکت کاریز

کرده بودم».
روزانه  20نفر برای نصب فیلترشکن
مراجعهمیکنند
آقای آراسته که مغازه موبایلفروشی دارد،
میگوید« :روزانه  20مراجعهکننده برای
نصب فیلترشکن دارم .ظرف  3روز 50-100
فیلترشکن دانلود کردم .البته فیلترشکنها
متفاوت است برای هر گوشی یک نوع
فیلترشکن نصب میکنم .خیلیها خودشان
فیلترشکن دانلود کردند .هزینه نصب  5تا 10
هزار تومان است .به گفتهی او سنین  20تا 30
سال بیشتر مراجعه میکنند» .آراسته از قطع
تلگرام ابراز ناراحتی میکند« :از طریق تلگرام
قیمت گوشیها را میگرفتم و خرید و فروش
یدادم» .او با ایمیل
را از این طریق انجام م 
نمیتواند به سرعت کار کند و ایمیل و sms
برایش کاربرد ندارد.
به گفتهی خواجویی (تعمیرکار موبایل):
«تا دلت بخواد مشتری برای نصب فیلترشکن
هست .حداقل  30نفر (امروز صبح) مراجعه
کردند» .او گفت« :فردی که کارش فروش
امتیاز وام است با ابراز نگرانی میخواست
فیلترشکن برایش نصب کنم» و ادامه داد:
«دانشجوهااکثرابهخاطرامتحاناتوپروژههای
دانشجویی واتسآپ نصب کردند ».خواجویی

جناب آقای مهندس محمدرضا خواجویی

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان

مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض میکنیــم .از خداونــد منــان بــرای آن
مرحومــه رحمــت و مغفــرت الهــی خواهانیــم.

میگویدطییکهفتهفیلترینگتلگرامباالی
 400نفر مراجعهکننده داشته است.
مدیر «موبایل تک» با بیان اینکه روزانه
بین  10تا  20مشتری و حداقل ظرف سه
روز ابتدایی قطع تلگرام 100نفر مراجعهکننده
برای نصب فیلترشکن داشته است ،میگوید؛
«افراد مسن و زیر  20سال برای سرگرمی و
بقیه جنبه کاری برایشان داشت».
عرفان شرفیپور هم  300-200مورد
مراجعه در روزهای اول قطع تلگرام داشته
است .او میگوید« :درآمد نصب فیلترشکن
بدنیست».
ابوذر هاشمی یک و نیم سال پیش گروه
تبلیغات و نیازمندیهای سیرجان را راهاندازی
کرده و تاکنون بیش از  15هزار نفر عضو جذب
نموده است .به گفتهی او از روزی تلگرام فیلتر
شده ،بازدیدکنندگان از این گروه تقریبا نصف
شدهاند .او جایگزینی مثل تلگرام برای گروهش
ندارد و میگوید کمکم بازخوردها کم میشود.
بهگفتهیهاشمیگروهنیازمندیهاوتبلیغات
منبع درآمدی برای برخی افراد بود و خیلیها
برای رواج کار به این کانالها مراجعه میکردند.
این کانال ابزار کار بود».
نگاه حذفی به هیچ پدیدهی جدیدی
پاسخ نداده است

از نظر فاطمه پورشهسواری(روانشناس)
وقتی پدیدهای وارد زندگی انسانها میشود
به راحتی نمیتوان آن را حذف کرد .تلگرام و
شبکههایاجتماعیدردوسالگذشتهبخشی
از فرهنگ ارتباطی مردم به ویژه جوانان شده و
جایگاه خود را باز کردهاند .چیزی را میتوانیم
حذف کنیم که معادل و جایگزینی برایش
داشته باشیم .به گفتهی او جلوی دستاوردهای
جدید را نمیتوان گرفت ،نگاه حذفی به هیچ
پدیدهی جدیدی پاسخ نداده و نمیدهد بلکه
در رفتار آدمها خأل ایجاد میکند .وی معتقد
است پدیدهای که با ارتباطات و عواطف،
درآمد و کسب و کار انسانها گره خورده را
به سادگی نمیتوان حذف کرد .بلکه باید راهی
برای استفادهی مناسب ایجاد کرد .به گفتهی
پورشهسواری قطع تلگرام از لحاظ فردی،
ارتباطات ،گردش کار و بحثهای اقتصادی
آسیب زده است و نیاز است مسئوالن راهکار
درستی در جهت فرهنگسازی استفادهی
مناسب ایجاد کنند زیرا قطع آن تبعات خاص
خود را در بعد اقتصادی دارد.
نحوه استفاده از این تکنولوژی باید در
چارچوبباشد
تحلیل علی سوندرومی (جامعهشناس)
درباره شبکههای اجتماعی چنین است:
«شبکههای اجتماعی فینفسه بار مثبت و
منفی ندارند ،خنثی هستند .اینکه چهجوری
و کجا استفاده میشوند ،مهم است» .از نظر
وی محدودیتهایی نظیر قطع شبکههای
اجتماعی سه بخش دارند که بخشی قانونی،
بخشی مربوط به خود فرد (سواد رسانهای دارد)
و بخشی مربوط به اقتضائات و شرایط اجتماعی
است.ویگفت«:فیلترینگکنونیبهاقتضائات
کشور برمیگردد» .از نظر او کسی که به این
برنامهها معتاد شده سواد رسانهای ندارد ،چون
این شبکهها از دستشان خارج شده است
احساسمناسبیندارد.
سوندرومی درباره فیلترینگ تلگرام معتقد
است «در همه جای دنیا متولیان امر برای قطع
سیستمهایارتباطیاینتصمیمرامیگیرند».

جناب آقای مهندس محمدرضا خواجویی

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان

اتحادیه خیاطان و بزازان

بــا نهایــت تاســف مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی
تســلیت عــرض میکنیــم .از درگاه خداونــد متعــال شــادی
روح آن مرحومــه و صبــر و ســامت بازمانــدگان را مســئلت
مینماییــم.
اتحادیه صافکار و نقاش اتومبیل

جناب آقای مهندس محمدرضا خواجویی

جناب آقای مهندس محمدرضا خواجویی

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان

مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،خداونــد روح آن
مرحومــه را قریــن رحمــت فرمایــد.
اتحادیه آرایشیبهداشتی و تجهیزات پزشکی

خانوادهمحترماشکذری
بــا نهایــت تاســف ضایعــه درگذشــت جنــاب
آقــای حــاج محمــود اشــکذری را خدمــت شــما
و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه خداوند متعال شــادی روح آن مرحوم و
صبــر و ســامت بازمانــدگان معزز را مســئلت
مینمایــم.

مهندس حمیدرضا یاوری
یاوران صنعت سمنگان

جناب آقای
مهندس محمدرضا خواجویی

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و
تجارت شهرستان سیرجان

در غــم از دســت دادن عزیــزان بــه ســوگ نشســتن
صبــری میخواهــد عظیــم ،بــرای شــما و خانــواده
محترمتــان صبــر و شــکیبایی و بــرای آن مرحومــه
غفــران و رحمــت واســعه الهــی را خواســتارم.

رضا شهبا -اتحادیه صنف درودگران و
کابینتسازان چوبی شهرستان سیرجان

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان

مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت عــرض میکنیــم.
از درگاه یگانــه قــادر متعــال بــرای آن مرحومــه غفــران و
رحمــت الهــی را خواســتاریم.

مجتبی پورحسینعلی -اتحادیه صدا و تصویر

جناب آقای مهندس محمدرضا خواجویی

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان

بــا نهایــت تاســف مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت
عــرض میکنیــم .از درگاه خداونــد متعــال صبر و ســامت
بازمانــدگان معــزز را مســئلت مینماییــم.

اتحادیه خرازان ،پالستیک و ظروف یکبار مصرف

جناب آقای مهندس محمدرضا خواجویی

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان

بــا نهایــت تاســف مصیبــت وارده را تســلیت عــرض
میکنیــم .از خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه رحمــت و
غفــران و بــرای شــما طــول عمــر مســئلت داریــم.

اتحادیه صنف طال و جواهر ،ساعت و نقره

جناب آقای
مهندس سعید رشیدی

ریاست محترم شرکت شهرکهای صنعتی

و خانواده محترم افروز

درگذشــت حاجحســین افــروز را خدمــت شــما
تســلیت عــرض میکنــم .خداونــد روح پاکــش را بــا
موالیــش علــی(ع) محشــور نمایــد و بــه بازمانــدگان
صبــر جزیــل عنایــت فرمایــد.

رضا شهبا -اتحادیه صنف درودگران و
کابینتسازان چوبی شهرستان سیرجان

