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 حق اظهار نظر 
سلبریتی ها  محفوظ 

است اما ...

 تشخیص فیلترینگ 
دائمی است یا موقت 

با کیست؟

باید اقتدار افتخارآمیز 
 جمهوری اسالمی

 به رخ کشیده شود 

فرصتی به نام 
»تحصیل«

  ساعت دلهره در 
پهنه حصار

عماد افروغ در  گفت و گو با »شهروند«:

وزیر ارتباطات: ایجاد محدودیت در برخی 
پلتفرم ها بر اساس تشخیص مراجع ذی صالح 

بوده است

رئیسی  در جلسه هیأت دولت :

امدادگران هالل احمر، 5 طبیعت گرد را از 
ارتفاعات منطقه خور نجات دادند
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کی روش ریسک 
نمی کند، بیرانوند 
شماره یک است

تا جان در بدن دارم 
پای  کار و معیشت 
امدادگران   هستم

ابراهیم میرزاپور در گفت وگو با »شهروند«: 

رئیس جمعیت هالل احمر : 

یادداشت3 

ایران را »پس« بگیریم!

 سلبریتی ها ؛سرگردان میان 
سکوت و فریاد

گشت به بازی باز

وقایع اخیر دوباره ماجرای بحث برانگیز موضع گیری چهره های مشهور در مسائل اجتماعی را  داغ کرد

ند
رو

شه
ح :

طر
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 گزارش »شهروند« نشان می دهد با محدودیت تلگرام و واتس آپ
 استفاده از  پیام رسان های داخلی جهش پیدا کرده است
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 اسماعیل رمضانی| مدیر مسئول  
گ ها را یادتان هســت؟ زمان خیلی زیادی  1- عصــر طالیی وبال
نیســت؛ 20 ســال پیــش. در آن عصــر شــورانگیِز نوشــتن و ظهــور 
رســانه های فردی، نخســت خارجی هــا پرچمدار بودنــد. برایش 
بسترهایی بر دامن وب گسترانیدند و ما ایرانی ها نیز بر همان بسترها نوشتیم و 
نوشتیم تا به دومین تولیدکننده محتوا در جهان تبدیل شویم. مدتی نگذشت 
که ســرویس دهنده های فارســی و داخلی به میدان آمدند و چــون هنوز عرصه، 

رقابت پذیــر بــود و خدمات پابه پــای خارجی ها عرضه می شــد، کاربــر ایرانی هم 
گفا  از همیــن جا جان  محتوایش را بــه خانه ســرویس دهندگان داخلی بــرد. بال
گ ها دیگر به کلی  گرچه که تاریخ مصرف وبال گرفت و هنوز هم خدمات می دهد، ا

منقضی شده است. 
 2- عصــر آغازین شــبکه های اجتماعــِی وب پایه را یادتان هســت؟ فیس بوک 
به غولی در دنیا تبدیل شــد و عرصه را برای همه رقیبــان تنگ کرد. گوگل با همه 
هیبتش »گوگل پالس« و دایره های معروفش را به میدان آورد، اما باز هم حریف 
فیس بوک نشد. ایرانی ها هم به مرور مهمان همین شبکه خارجی شدند و چراغ 
گ ها در همین عصر هم تکرار شد. برخی  خانه میزبان را گرم تر کردند. تجربه وبال

شــبکه های اجتماعی داخلی پا گرفتند که مهم ترین شــان »کلوب« بود. آنها در 
عرصه بین المللی توان رقابت با شــبکه های خارجی را نداشــتند، اما بــرای کاربر 
داخلی چیزی از شــبکه های خارجی کم نگذاشــتند. به همیــن خاطر هم رونق 
گرفتند و کاروبارشان سکه شد. اندکی بعد برخی چالش های اجتماعی و فرهنگی 
شــبکه های اجتماعی منجر به تصمیمات عجوالنه ای شــد که امــکان رقابت را 
از شــبکه های داخلی گرفت. در حالی که امکان فشــار و ایجــاد محدودیت برای 
خارجی ها وجود نداشــت، داخلی ها مدام با دســتورالعمل ها و دست اندازهای 

متعددی روبه رو شدند که به تدریج آنها را از زمین بازی خارج کرد. 
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با حضوری شدن مدارس، مجتمع های 
دانش آموزی هالل میزبان دانش آموزان 

مناطق محروم می شوند


