دوشنبه  22اردیبهشت 1399
سال بیست و ششم
شماره 7344

دو خط
خبــــر
المیادیــن :در پی اعالم آمادگی ســفیر
امریــکا در رژیــم صهیونیســتی بــرای
بــه رســمیت شــناختن حــق حاکمیت
ایــن رژیــم بــر بیــش از  ۳۰درصــد کرانه
باختری ،حماس و تشکیالت خودگردان
فلســطین از راهکارهــای خــود بــرای
ممانعت از این اقدام خبر دادند.
صــدی البلــد :رســانههای لیبیایــی
خبرهایــی از فرار فایز الســراج ،نخســت
وزیــر دولــت وفاق ملــی لیبی بــه خارج
این کشــور پس از تأیید فــوت عبدالقادر
التهامی ،رئیس دستگاه اطالعات کابینه
او منتشر کرد.
النشــره :منابــع ســوری از انفجــار یــک
خودروی بمبگذاری شــده در روســتای
تل حضاره در غرب شهر رأس العین در
حومه شمال غربی حسکه خبر دادند.
اســپوتنیک :یوری بوریســوف ،معاون
نخســتوزیر روسیه اعالم کرد ،آزمایش
ســامانه دفــاع هوایــی اس ۵۰۰-در این
کشور آغاز شده است.
الشــرق االوسط :در پی انتقاد مسئوالن
لیبــی از مأموریــت نظامــی «ایرینــی»
اتحادیــه اروپــا بــرای نظارت بــر تحریم
تسلیحاتی علیه این کشور ،این اتحادیه
از مأموریتش در لیبی دفاع و اعالم کرد:
وی وظیفــه مشــخصی دارد و آن هــم
تضمین اجرای تحریم تسلیحاتی علیه
لیبیاست.
آی :24در پی تقسیم پستهای وزارتی
در کابینه مشــترکی که بنیامین نتانیاهو
مأمور تشکیل آن شد ،بحران و تنش در
داخل حزب لیکود شدت گرفته است.
رأی الیوم :منابع لیبیایی در اردن اعالم
کردنــد ،ژنــرال خلیفــه حفتــر ،فرمانده
نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی
لیبــی روزهــای گذشــته محرمانــه وارد
عمان شده و با مسئوالن ارشد این کشور
دیدار کرده است.
شــفق نیوز :یــگان جنگــی «العباس»،
یکی از گروههای حشد الشعبی عراق از
دفع یک حمله راکتی به اطراف اســتان
کربال در روز گذشته خبر داد.
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رفع تدریجی محدودیت های کرونایی در برخی کشورها از امروز

دو قدم به جلو ،یک قدم به عقب
آماندا اسلوت

کارشناس امور مردمی در انستیتوی بروکینگز
وصال روحانی ،مترجم

از امــروز (دوشــنبه  22اردیبهشــت) کشــورهای عمدهای
همچون فرانسه ،اسپانیا و بریتانیا روند سست کردن تدابیر
مهارکننــده بیماری کرونا را آغاز میکنند زیرا بازگشــت به
کســب و کارها چنــان چیــزی را میطلبد .این یک تســت
بزرگ برای این کشــورها و به واقع هر ملت دیگری اســت
کــه در پنج مــاه و اندی گذشــته آماج حمــات ویرانگرانه
«کووید  »19قرار گرفته است .اسپانیا که قربانیان متعددی
را برجــای نهــاد ،مدعی اســت میتواند مــوج دوم حمله
احتمالــی این بیمــاری را بیاثر کند امــا نگرانیها به قوت
خود باقی است .قرار است رستورانها و کافهها بخصوص
در شــهرهای کوچک و روســتاها با نیمــی از ظرفیت خود
آغاز به کار مجدد کنند و روند بازگشــایی شــامل کلیساها،
تماشــاخانهها و موزهها هم میشود ولی مقرر شده است
فقــط از دو ســوم مراجعــان عــادی اســتقبال شــود .پدرو
ســانچز ،نخســت وزیر اســپانیا در عیــن این بازگشــاییها
به مردم هشــدار داده اســت که در صــورت عدم مراقبت
یک دور تازه از قدرتنمایی کرونا را موجب خواهند شــد.
در فرانســه هم پــس از  60روز قفل بــودن درها و قرنطینه
نیمه کامل مردم و ادارات ،از امروز درهای بسیاری گشوده
خواهد شــد .برای سفرهای تا ســقف  100کیلومتر احتیاج
به کســب مجوز از مقامهای عالی نیســت و وســایل نقلیه
عمومــی از حالت فعالیت با یــک دوم ناوگان و توان خود
به فعالیت با  75درصد توانشان تغییر وضعیت خواهند
داد.
ëëدوچرخهسواریکنید
تفاوت فرانسه با اسپانیا این است که هنوز به فرانسویها
اجازه باز کردن غذاخوری ها ،ســالنهای ســینما و موزهها
داده نشــده اســت و مراکز خرید بزرگ هم همچنان بسته
خواهنــد ماند .در بریتانیا که آمار کشــتههایش در باالترین
سطح و در رقابت با اسپانیا و ایتالیا است ،تدابیر بازگشایی
ادارات و مغازهها در دســت اجرا است اما با احتیاط بیشتر
و دایره شــمول کمتــر .دولت مرکزی لندن بــه مردم اجازه
داده اســت بیشــتر از گذشــته به خیابانها بروند اما برخی
اصناف و کسب و کارها همچنان نیمه تعطیلند .این دولت
در ابتــکاری جالب رفت و آمدها در ســطح برخی شــهرها
را فقــط بــا دوچرخه مجاز اعالم کرده اســت زیــرا میداند
این وسیله نقلیه یک نفره نمیتواند موجب ازدیاد اشاعه
«کووید  »19شود.

ëëآغازمجددبرخیسفرهایهوایی
سیاســت بازگشــایی حرفههــا و واحدهــای تحصیلی و
صنعتــی بــه اروپا محدود نمیشــود و به کره خاکی بســط
یافتــه و اگــر در کــره جنوبی روند عادیســازی امور شــدت
گرفته ،در برزیل و استرالیا هم که در قارههایی در دوردست
(امریکایجنوبیواقیانوسیه)قراردارند،همینسیاستها
برقرار است .خوشبینیها در نیوزیلند نسبت به عارضهای
که ابتدا در ووهان چین شناسایی و سپس غافلگیر شد ،در
ســطح باالیی قــرار دارد به حدی که پروازهــای عادی و هر
روزه از این کشور به سمت کشور همسایه -استرالیا -تا آخر
این هفته از نو برقرار خواهد شد.
ëëپدربزرگ،کجاییکهببوسمت!
نخســتین دلمشــغولی مردم در ســطح جهان در ایام
طوالنــی قرنطینــه ،ندیــدن اقــوام و خویشــان از نزدیک و
اکتفــا بــه تماسهــای اینترنتــی و فقــط دیــدن ویدئوهای
یکدیگر بوده اســت .به همین خاطر اســت که اینجا و آنجا
میشنویم افراد مختلف میگویند دلشان برای بوسیدن
مجدد پدربزرگ و مادربزرگشان بشدت تنگ شده است.
در عین حال همین خانوادهها از کثرت خانهنشینی خود و
اعضای خانواده به تنگ آمدهاند .شــوهرها و زنان به جان
یکدیگــر افتادهانــد و حتی فرزندان دلبند آنها که همیشــه
«عزیــز دل» بودنــد ،آنقــدر شــیطنت کردهاند کــه پدرها و
مادرها از دستشان دیوانه شدهاند.
ëëمدارسیکهبهسختیبازمیشوند
اینچنیــن اســت که روند فرســتادن مجــدد بچهها به
مدارس در کشورهایی مثل فرانسه ،اسلوونی و بلغارستان
با اســتقبال پدر و مادرها روبهرو شده اما در آلمان ،یونان،
پرتغــال و ویتنــام تــرس از تبعــات گشــایش واحدهــای
تحصیلــی باعث اســتمرار در تعطیلی آنها شــده اســت.
در ایرلنــد شــمالی این احتیاط به حدی میرســد که مقرر
شــده مدارس تا سپتامبر (شــهریور) تعطیل بمانند و این
بدان معنا اســت که فصل تحصیلی جــاری بدون حضور
بچهها در مدارس سپری و تمام خواهد شد .در نیکاراگوئه
که مدعی است کرونا چندان آسیبرسان نبوده ،مدارس
طی این مدت هرگز بســته نبوده اما به اعتراف مقامهای
حکومتــی  40درصــد والدیــن اصــاً بچههــای خــود را به
آموزشگاهها نفرستادهاند و ژاپن که فصل جدید تحصیلی
معمــوالً از آوریل (فروردین) آغاز میشــود ،پس از تأخیر
در اجرای این تاریخ حاال صحبت از تعویق آن تا سپتامبر
(شــهریور) در میان اســت ولی در ماداگاســکار مــدارس از
دیــروز (یکشــنبه) بازگشــایی شــد و رئیس جمهــوری این

کشــور در حرکتی ســمبلیک در یکی از مدارس حاضر شد
و به هر یک از بچهها ماســک مراقبتــی و قدری مایع ضد
عفونی داد.
ëëدرپارکهابدویداماشلوغنکنید
سیاســتهای موســوم به «دو قدم به سمت جلو و یک
قدم به ســمت عقب» که توصیف دقیق و درســتی از روند
بازگشــاییها بــا احتســاب شــکل و روش فعالیــت مجــدد
حرفههــا و واحدهــای کاری و مراکــز تحصیلــی اســت ،در
ســایر کشورها هم در دســت اجرا است .در آفریقای جنوبی
بــه مردم اجازه داده شــده به پارکها برونــد و بدوند و روی
وسایل تمرینی و عضلهسازی مستقر و با آنها تمرین کنند
امــا به مدیــران پارکهــا دســتور داده شــده از تجمع بیش
از حــد افراد جلوگیــری کنند .در اوگاندا بــه کارگران متعلق
بــه واحدهای مهــم تولیدی اجازه داده شــده به ســفرهای
دور بــرای ارســال محمولههــای خــود برونــد و «ایســت
مراقبت»های وسط راه ،کاری با آنها ندارند منوط به اینکه
لوگــوی وزارت بهداشــت روی شیشــه جلویــی کامیون آنها
نصب شده باشد.
ëëچهخوبکهآرایشگاههابازشد!
از همه جالبتر تجلی عشق مردم به محلها و مشاغل
پیــش پــا افتــادهای اســت کــه پیشتر بــاز بودنشــان اصالً
توجهی را جلب نمیکرد اما تعطیلی سه ماههشان مردم را
کالفه کرده بود و حاال که مجدداً باز شدهاند ،مردم قدرشان
را بیشــتر فهمیدهاند .یکی از این اصناف ،آرایشگاهها است
که در بعضی جاها دادن نوبت به متقاضیان پرشــمار آنها
الزامی شــده اســت و ثبت نــام کردهها به حــدی زیادند که
نوبت بعضی آدمها فقط دو ماه دیگر میرسد!

ëëتغییریکسیاستقدیمیدرکوبا
در هنــد بازگشــایی نســبی برخــی اماکــن و بخصــوص
رســتورانها و کافهها به حدی پر سر و صدا و توأم با ازدحام
شــد که دولت دهلی نو در یک سیاســتگذاری مجدد تأکید
کرده کــه فرمانداریهای محلی فقط  50درصد این اماکن
را باز بگذارند و این باز بودن نوبتی باشد و فروش الکل هم
از نو ممنوع شده است مگر برای مقاصد ضدعفونی باشد.
در یونان ،کلیســاها از اواخر این هفته بازگشــایی میشوند و
در کوبا که همیشــه با پخش تلویزیونی آیینهای کلیسایی
و مراســم برخاســته از مســیحیت مخالفت میشــد ،برای
راضی کردن مردمی که راهی به این اماکن ندارند ،تصمیم
به پخش آیینها و شــکرگزاریهای روز یکشنبه از تلویزیون
شهرهاوانا گرفته شده است.
ëëیکــی «ســبزی خــوردن» میخواهــد ،دیگــری از قحطی
میترسد
در اروپای غربی نگرانیها حول این محور است که چرا
سبزیجات و حتی نمونههای پلمب شده و بهداشتیشان
برخــاف گذشــته در دســترس عموم نیســت تا آنهــا را با
غذاهــای پخته خود میل کنند اما در نقاطی دیگر از جهان
و بخصــوص کشــورهای فقیــر و جهان ســومی ایــن ترس
حاکمیت دارد که کمبود هرگونه مواد غذایی ،قحطیهای
تــازه و کشــندهای را موجــب شــود و ســر ســازمان ملل نیز
آنقدر گرم و مشــغول تأمین ماسک و ژلهای ضدعفونی
برای ســطح دنیا است که تأمین غذای اولیه مستمندها را
از یاد برده است .با این همه آیینهای ماه مبارک رمضان
و لزوم روزهداری در کشــورهای مسلمان گیتی برقرار است
و پنجه پرقدرت کرونا نتوانســته است کوچکترین آسیبی

را بــه رویکرد بزرگ مذهبی وارد کند .البته عربســتان هنوز
نتوانسته اســت تضمینی را برای مراسم ساالنه حج برای
زوار فراهــم آورد و تــرس از کرونا ،تکلیف این آیین الهی را
نامعلوم کرده است.
 ëëکروناهم«حفتر»رافراریندادهاست
در لیبــی نــه «کووید  »19بلکــه جنگهــای داخلی بین
دولت تریپولی و یک ژنرال شورشی به نام حفتر هر رویداد
دیگــری را زیر ســایه خود برده اســت اما در ژاپن که ســابقه
برخورد با فاجعه هستهای سال  1945خود را دارد ،گامها و
اقدامات بازدارنده بیماری کرونا اصولیتر و با صبر بیشتری
آمیختــه اســت و هیــچ کس تصمیمهای برخاســته از ســر
عجلــه و آشــفتگی نمیگیرد .چنین رونــدی در مکزیک که
زلزله به یار همیشگیاش تبدیل شده و بوسنی که چند سال
با فاجعه هجوم ددمنشانه صربها جنگید نیز برقرار است
و از اقدامات آنها بیشــتر بوی پختگی میآید .در السالوادور
تدابیر بازگشــایی آغاز نشــده چون حاکم شــدن موج مرگ
و میرها هم دیرتر شــروع شــد ولی برخورد با افراد خاطی و
کسانی که به قرنطینه خانگی بیتوجهی نشان بدهند و به
خیابانها بریزند ،بسیار سفت و سختتر صورت میگیرد و
حتی به بازداشت موقتی چهار هزار نفر در  10روز اخیر منجر
شده است.
 ëëبرایمردمبنوازید
در کلمبیــا کــه چنــد قــدم از الســالوادور جلو اســت ،به
مــردم بوگوتــا پایتخــت ایــن کشــور اجــازه داده شــده که از
دیروز (یکشــنبه) در خیابانها و پارک ها به تفرج و ورزش
بپردازند اما اگر پلیس ببیند که فاصلهگذاریهای فردی در
این ارتباط مراعات نمیشــود ،حق برخورد تند با خاطیان
را دارد .در مایورکای اســپانیا که همیشــه یک شهر ساحلی
توریســتی بوده ،فرمانــداری محلی دســتور داده گروههای
موســیقی در پارکها برای مــردم بنوازند تا پــس از دو ماه
قرنطینه و خمودگی ،روحیهشان شاد شود اما تجمع بیش
از دو نفر در هر یک از گوشــههای پارکها ممنوع است .در
برزیل اوضاع برعکس اســت و رئیس جمهوری این کشور
آنقدر بی خیال با مسائل هولناک کرونا برخورد کرده که هر
روزه تظاهراتی کم و زیاد در ریودوژانیرو و سائوپائولو برقرار
است.
ëëبهگرمایفوتبالخوشآمدید
در چنین شرایطی بازگشایی فوتبال باشگاهی در آلمان
و کره جنوبی (البته بدون تماشاگر) و باز شدن مجدد برخی
تئاترها و مراکز هنری در سوئیس به این معنا است که دنیا
و  213کشور به رسمیت است.

پرکاری «مصطفی الکاظمی» در نخستین روز کاری
نخستوزیرعراقدستورتشکیلستادبحرانرسیدگیبهتوافقنامهامنیتیباامریکاراصادرکرد
گــروه جهــان /مصطفــی الکاظمــی،
مــرد عملگــرای تازه نشســته بر کرســی
نخســت وزیــری عــراق ،روز شــنبه
نخســتین روز از کار خــود را نــه تنهــا بــا
دیدارهایــی معمــول هــر نخســت وزیر
تــازه آغــاز بــه کار کــردهای بــا اعضــای
کابینــه و چنــد مقــام خارجــی پشــت
ســر گذاشــت که تالش کرد در راســتای
وعدههای خود به مــردم عراق حرکت
کنــد .او در پیامــی تلویزیونــی آزادی
قریبالوقــوع برخی زندانیــان را اعالم
کرد و دفتر نخست وزیری نیز از تشکیل
ســتاد بحرانی ویــژه بازنگــری در توافق
امنیتی با امریکا خبر داد.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیره» ،مصطفی الکاظمی ،شــنبه
شــب پــس از دیــداری کــه بــا  15نفــر از
اعضــای کابینــه  23نفره خود داشــت،
در پیامــی تلویزیونــی بــرای مــردم
کشــورش آزادی تمامــی کســانی که به
خاطــر جرایــم کوچک در زندان به ســر
میبرنــد ،بــه اســتثنای کســانی کــه در
کشــتارها و ناآرامیهــای ســال گذشــته
دســتگیر شــده بودند را اعالم کــرد و به
مــردم قــول داد با تشــکیل یــک کمیته
حقیقتیــاب« ،تمامــی حقایقی که در
چنــد مــاه ناآرامــی عــراق رخ داده» را
بررســی و کسانی که دستشان به خون
مردم عــراق آغشــته اســت را مجازات
کنــد .مصطفــی الکاظمــی کــه تأکیــد
کرده نخســت وزیر دوره انتقالی خواهد

الزامات یک گام نمادین

ادامهازصفحهاول
هــر چند این نحــوه ارتباطهــا نمیتواند
جانشــین کامــل بــرای همــه ارتباطهای
مستقیم و حضوری شــود ولی در شرایط
کنونــی و حتــی ویــژه میتواند مشــکالت
ارتباطــی و حضــور مســتقیم را حــل کند
و از ایــن نظر کمــک مؤثری بــه مدیریت
کشــور و دیگر ارتباطهای اجتماعی است
و به همین دلیل نیز طی ســه ماه گذشته
اپلیکیشــنهایی که این نــوع ارتباطات را
برقــرار میکنند با افزایش صــد درصدی
دانلودروبهروشدهاند.همچنینواتساپ
امکان تماس ۸نفری را فراهم کرده است
که همه اینها میتوانند آغازگر یک تحول
جــدی در ارتباطــات اجتماعــی باشــد .از
این زاویه حضــور تصویری مقام معظم
رهبری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا

بــود ،عــاوه بر ایــن وعدهها که بخشــی
از خواســتههای مــردم در اعتراضــات
ســال گذشــته را برآورده میکنــد ،خود
را موظــف دانســت زمینــه الزم بــرای
برگزاری انتخابــات زودهنگام و اصالح
قانون اساســی را فراهم کند و شرایط را
به نحوی پیش ببرد که انتخاباتی سالم
و شــفاف در عراق برگزار شود .او در این
راســتا از پارلمان عــراق تقاضای کمک
کرده اســت تا با برگزاری نشســتهایی
مستمر و پیگیر ،قانون جدید انتخابات
در عراق را به تصویب رســانده و نتیجه
آن را بــه دولــت ارســال کننــد تــا دولت
بتوانــد کار خــود در ایــن زمینــه را بــه
سرعت آغاز کند.
نخســت وزیــر جدیــد عــراق بــا این
حــال تأکید کــرده از وضعیت ســامتی
و بهداشــت و درمان مردم عراق غافل
نیســت و دســتورهای الزم را دربــاره
مواجهــه با کووید  19صادر کرده اســت.
اقدامــی نمادین در ســطح باالی جامعه
ایرانبرایاستفادهبیشترازاینایدهاست.
همان طور که گفته شد ،این نحوه ارتباط
نمیتوانــد جانشــین همــه ارتباطهــای
مســتقیم و واقعــی شــود ولــی میتواند
به عنــوان یک شــیوه مکمل ،بســیاری از
ارتباطها را پوشــش دهــد .و از نظر هزینه
و رفــت و آمــد و زمان نیز بــرای حاضران
صرفهجویی چشــمگیری داشــته باشد.
بســیاری از جلســات هیأتهــای مدیره،
کنفرانسهــای علمــی ،حتــی ارتباطات
اداری و مراجعــه مــردم و ...میتوانــد در
ذیل این نوع ارتباطها قرار گیرد و تحولی
جدی در فرآیند امور ایجاد کند .همچنین
فعاالن و نیروهای مدنی نیز میتوانند از
این امکان برای گســترش ارتباطات خود
حتیبانقاطدوردستبهرهمندشوند.

وی همچنیــن گفــت پیگیر بهــای نفت
و میــزان تولیدات نفتی کشــور خود هم
هســت .امــا درخصوص ایــن دو وعده،
او نیــز ماننــد ســایر رهبــران کشــورهای
جهــان ،قدرت چندانی نــدارد و به نظر
نمیرســد توفیق زیادی داشــته باشــد.
احتمــاالً خود او نیز بویژه در حوزه نفت
میدانــد که عصای جادویی نــدارد و از
همیــن رو دســتور دریافــت وام داخلی
یا خارجی را صادر کرده تا شــاید بتواند
بخشــی از خواســتههای اقتصــادی
مردمش را برآورده سازد.
 ëëمعادله نامعادله روابط با امریکا
هرچنــد مصطفــی الکاظمــی در
ســخنان خود بــا مــردم عــراق درمورد
یکــی از خواســتههای اصلی آنان یعنی
خروج نیروهای امریکایــی از خاک این
کشور ســخنی بر زبان نیاورد ،اما شواهد
حاکی است بخش زیادی از انرژی خود
را صــرف این مســأله خواهد کــرد .او در
بــا این حال فراموش نکنیــم که این امر
نیازمنــد تأمیــن زیرســاختهای جــدی
است .برای نمونه اکنون وزارت آموزش و
پرورش در یک اقدام مناسب ،اپلیکیشن
شــاد را بــرای آمــوزش از طریــق اینترنت
طراحــی کــرده اســت .ولی آنچه مســأله
شده،فقدانتواناییبرخیازخانوادههای
کشــور برای تهیه دســتگاه مناســب برای
اســتفاده فرزندانشــان از ایــن برنامــه
اســت .به عالوه و مهمتــر از این ،تقویت
زیرســاختهای ارتبــاط اینترنتی اســت.
اکنــون مدتها اســت که وزیــر ارتباطات
چندینباربرضرورتآزادسازیباندهای
فرکانــس  ۷۰۰و  ۸۰۰مگاهرتــز کــه بدون
استفاده مؤثر در اختیار صداوسیما است
تأکید کرده اســت ،تا ســرعت اینترنت به
حدی برســد کــه مردم بــرای این نــوع از

پایان اولین روز کاریاش دو دیدار مهم
در این خصوص داشت و درست پیش
از دیــدارش با ســفیر ایــران در عراق ،با
ســفیر امریکا در کشــورش بــه گفتوگو
نشســت و ضمــن تأکید بــر اینکه عراق
نمیخواهــد خاکــش دســتمایه تجــاوز
به سایر کشــورها شــود ،خطاب به متیو
تولــر تأکید کرد کشــورش هرگز «صحنه
تسویه حســابها و تعدی به کشورهای
همسایه یا دوست نخواهد بود ».بعد از
این دیدارها ،دفتر نخست وزیری عراق
بیانیــهای منتشــر کــرد کــه در آن اطالع
داده شــده بــود ،مصطفــی الکاظمــی
بعــد از نشســتی کــه بــا اعضــای کابینه
خود داشــته است ،دستور تشکیل ستاد
بحرانــی را داده کــه وظیفــه اصلــی آن
بازنگری در توافقنامه امنیتی اســت که
دو کشــور پیش از این به آن دست یافته
بودند.
 ëëبازگشــت «ســاعدی» بــه پســت
ریاست اداره مبارزه با تروریسم
در حالــی کــه بســیاری از مشــکالت
عراق و ناآرامیها در این کشور از زمانی
شــروع شــد که «عــادل عبدالمهدی»،
نخســت وزیرســابق عــراق ،دســتور
برکنــاری «عبدالوهــاب ســاعدی» از
دایــره مبارزه با تروریســم را صادر کرد،
نخســت وزیر جدیــد عراق از بازگشــت
«ساعدی» به پست سابقش خبر داد و
فرماندهی نیروهای مبارزه با تروریسم
را به او سپرد.
فعالیتهــای خود از آنها اســتفاده کنند.
توســعه زیرســاختهای اینترنتی شرط
الزم ورود بــه دنیــای پس از کرونا اســت.
در هفتههــای گذشــته وزارت ارتباطــات
نصب  ۸۰۰هــزار پورت اینترنــت VDSL
را در تهــران آغــاز کرده اســت کــه بزودی
پایــان خواهد یافــت ،ولی ارتقای شــبکه
موبایل به باند فرکانســی نیاز دارد که هم
اکنون در اختیار صداوسیما است و با آزاد
کردنآن،ظرفیتارتباطیموجودبهنحو
چشمگیرینیزباالترخواهدرفت.اینکار
حتی به نفع صداوسیما هم هست ،زیرا
امکان ارتباطات تصویری این رسانه را با
کارشناسان افزایش میدهد ،بدون آنکه
نیازی به حضور آنان در اســتودیو باشــد.
ضمن اینکه اینها امکانات مردم است و
باید به خدمت مردم درآید.

