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شوخی با مرگ
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تازهخبر

 ایستگاه آخر زندگی
 در ارتفاعات

 کنترل بهداشتی بیش از 
131 هزار مسافر

کشور  کل  دادستان  قضائی  معاون 
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در 
سامسونگ  و  ال جی  شرکت  برگشت 
به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به 
گفت:  سیاست های اقتصاد مقاومتی 
»این دو شرکت در شرایط سخت مردم 
گذاشتند و در حوزه قضائی، ما  را تنها 
شرکت ها  نوع  این  نمی دهیم  اجازه 
طور  به  و  بیایند  کشور  به  بخواهند 
حتم امکان فعالیت برای این دو برند 
کشور ما وجود نخواهد داشت.« او  در 
با اشاره به اینکه شرکت های خارجی 
گفت:  ندارند،  ما  کشور  در  جایی 
نشان  ایرانی  مهندسان  و  »کارگران 
دادند به مراتب از رقبای خارجی خود 
عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب 
قوی تری دارند. ما نیز در قوه قضائیه 
نمونه  که  محصوالتی  از  هیچ یک  به 
را  کشور  به  ورود  اجازه  دارد،  داخلی 
برخورد  متخلفان  با  و  داد  نخواهیم 

خواهد شد.«

کاربران  شماری از رسانه های داخلی و 
اپلیکیشن  که  کرده اند  گزارش  اینترنت 
کالب هاوس، شبکه اجتماعی صدامحور 
از  صوتی،  نشست های  برگزاری  ویژه  و 
شده  فیلتر  فروردین  شب ۱۹  پنجشنبه 

است.
که در سه شبکه همراه اول،  در حالی 
ثابت(  )اینترنت  مخابرات  و  ایرانسل 
مقامات  است؛  شده  گزارش  اختالل 
وزارت ارتباطات و مخابرات صحبت های 

ضدونقیضی دراین باره مطرح کرده اند.
صوت محور  اجتماعی  شبکه 
مانده  ماه  دو  از  کمتر  در  کالب هاوس 
اصلی ترین  از  یکی  به  انتخابات  به 
پلتفرم های ستادی اصالح طلبان تبدیل 
شده و همین مسأله نگرانی جریان رقیب 
ج را به  در داخل و جریان معاند در خار
دنبال داشته است. احتمال فیلتر شدن 
پنجشنبه  که  اختالالتی  با  شبکه  این 
رئیس  همتی  حضور  با  همزمان  شب 
بانک مرکزی در یکی از روم ها اتفاق افتاد 
گذشته  تقویت شده و از پنجشنبه شب 

کالب هاوس تنها با  کنون دسترسی به  تا
فیلترشکن میسر است.

که  کرده  کالب هاوس ویژگی هایی پیدا 
مهم ترین  را  آن  فعال  می توان  جرأت  به 
گرچه  کشور خواند. ا شبکه اجتماعی در 
که  نیست  اجتماعی  شبکه  اولین  این 
اما  زده  گره  مردم  به  را  کشور  مسئوالن 
است  گونه ای  به  شبکه  این  سازوکار 
به  را  کشور  مقامات  بار  اولین  برای  که 
از پاسخگویی به افکار عمومی  سطحی 
عنصر  گرچه  ا است.  کرده  نزدیک  مردم 
انتخابات خردادماه را نباید در رونق این 

شبکه اجتماعی بی تأثیر دانست.
نشست  جریان  در  شب  پنجشنبه 
مرکزی  بانک  رئیس کل  آنالین 
اقتصادی  فعاالن  و  کارشناسان  با 
آذری  محمدجواد  کالب هاوس،  در 
این  فیلترینگ  ارتباطات  وزیر  جهرمی، 
کرده و با  شبکه اجتماعی را به شدت رد 
بود  گفته  خبر  این  خواندن  »فرافکنی« 
را  کالب هاوس  شدن  فیلتر  که  کسانی 
مطرح می کنند درحال »تشویش اذهان 

عمومی« هستند.
بانک  رئیس  که  است  درحالی  این 
خبر  تأیید  با  جلسه  این  در  مرکزی 
فیلترینگ کالب هاوس به کاربرانی که در 
گفت »با  ورود به جلسه مشکل داشتند 

وی پی ان به کالب هاوس بیایید.«
خبر  تأیید  با  نیز  کاربران  از  تعدادی 
پنجشنبه  از  که  گفته اند  فیلترینگ 
کالب هاوس  به  گذشته دسترسی  شب 
فیلترینگ،  زدن  دور  برای  ابزاری  بدون 

وی پی ان، امکان پذیر نیست.
روز جمعه سیدجمال  هادیان، رئیس 
روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری 
جدی  »اختالل  بروز  اعالم  با  اطالعات، 
تلفن  اپراتورهای  شبکه  در  غیرعادی  و 
دریافت  اپراتورها  گفت  کشور«  همراه 

حکم یا بروز اختالل را رد کرده اند.
او با ابراز بی خبری از تصویب فیلترینگ 
کارگروه تعیین مصادیق  کالب هاوس در 
گفت: »در صورتی که ثابت شود اختالل ها 
در  سنگینی  جریمه  است  بوده  عمدی 

انتظار مرتکبان خواهد بود.«

کرونا به موج چهارم رسیده اما هنوز شهروندان در مراسم 
سوگواری و جشن های عروسی شرکت می کنند

خبرهایی که از وین به گوش می رسد، احتمال احیای برجام را قوت بخشیده است

شبکه اجتماعی کالب هاوس فیلتر نشده است؛
دسترسی با فیلترشکن!

 بازگشت برندهای کره ای
 به ایران ممنوع!

ظریف: تمام تحریم های 
ضدبرجامی ترامپ باید رفع شوند

 مرگ تلخ 2 ورزشکار سمنانی هنگام 
فعالیت ورزشی

 دبیرکل جمعیت هالل احمر 
خبر داد:

فرصت حضور صنعت هوانوردی 
ایران در یک بازار 500 میلیون نفری

وزیر راه خواستار 
حرکت ایرالین ها در 

مسیر ادغام شد

عملیات ۴ ساعته 
برای امدادرسانی 

به کوهنورد گرفتار در 
ارتفاعات الوند

3

4

نامه صیاد به امیر
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 شمارش معکوس برای رفع تحریم

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
تایمز  و  نیویورک تایمز  

 را بخوانید

2

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

 به بهانه سالروز شهادت
 علی صیاد شیرازی فرمانده بزرگ
و بی بدیل ارتش ایران

این 
 داوطلبان

 نفس هدیه 
می کنند
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خانه هالل بهارستان، اولین خانه هالل 

کسیژن در  اصفهان است  که کپسول ا
اختیار بیماران مبتال به کرونا قرار می دهد

خطیب زاده: کشتی کره ای با نگاه 
مثبت دادستان آزاد شد

نخست وزیر 
 کره جنوبی در راه 

تهران 

کارگران پسماند 
کسینه  پزشکی وا

می شوند
 رئیس کل سازمان نظام پرستاری :
 ۸0 هزار پرستار درگیر کرونا شده اند
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عکس: موسسه مطالعات معاصر ایران

وزیر امورخارجه پس از پایان نشست 
کمیسیون مشترک برجام با بیان اینکه 
پایبندی  برای  منطقی  مسیری  ایران 
نوشت:  می کند؛  ارایه  برجام  به  کامل 
ضدبرجامی  تحریم های  »تمامی 
و  تمایزات  به  توجه  بدون  ترامپ، 
خودسرانه  و  بی منطق  نام گذاری های 
گزارش  به  شوند.«  رفع  باید  تحریم ها 
کل اطالع رسانی و امور سخنگویی  اداره 
»محمدجواد  خارجه،  امور  وزارت 
در  خود  کاربری  حساب  در  ظریف« 
منطقی  مسیری  »ایران  نوشت:  توییتر 
ارایه  برجام  به  کامل  پایبندی  برای 
می کند؛     ایاالت متحده - که این بحران 
را موجب شده - باید ابتدا به پایبندی 
کامل بازگردد، ایران پس از راستی آزمایی 
کرد؛  خواهد  متقابل  اقدام  سریع، 
ضدبرجام  ترامپ،  تحریم های  تمامی 
بودند و باید رفع شوند - بدون توجه به 
و  بی منطق  نام گذاری های  و  تمایزات 

خودسرانه تحریم ها.«


