
عزم دولت براي انحصار ش�كني پيام رس�ان ها 
جدي است. براي اين انحصار شكني هم از خودش 
شروع كرده و روز گذشته با ابالغ بخشنامه مركز 
مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري مبني 
بر ممنوعيت استفاده از پيام رسان هاي خارجي 
در دس�تگاه هاي دولتي، تمامي اين دستگاه ها 
و اعض�اي هيئ�ت دول�ت از جمله مع�اون اول 
رئيس جمهور براي شكستن انحصار پيام رسان 
تلگرام از اين  پيام رس�ان خارج شدند تا فضاي 
مجازي كش�ورمان از س�ايه مديري�ت بيگانه و 
چالشهاي اقتصادي و امنيتي ناشي از اين مديريت 
و انحصار بيرون بيايد.  جهانگيری بخشنامه ای هم 
برای ورود به پيام رس�ان های داخلی صادر كرد.

حضور كارب��ران ايراني در تلگرام موجب ش��ده بود 
بسياري از دستگاه هاي دولتي و اشخاص و چهره ها 
به جاي ايجاد فضايي امن و ملي براي تعامل با مردم 
و اطالع رساني، به اين  پيام رسان روي بياورند. روي 
ديگر اين ماجرا اما اين بود كه بخشي از كاربران هم 
به منظور بهره گيري از ظرفيت اطالع رساني آنالين 
س��ازمان ها و نهادهايي كه به نوعي ب��ا آن مرتبط 
مي شدند، ناگزير بودند به تلگرام ملحق شوند. جالب 
اينجاست كه اغلب نهادها و اشخاص و چهره ها براي 
اطالع رس��اني و تعامل با مردم در پيام رس��ان هاي 
داخلي يا حض��ور نداش��تند يا اين حضور بس��يار 
كم رنگ بود،اما با تصميم دولت براي انحصار شكني 
پيام رسان ها و تبعات ناخوشايندي كه اين انحصار 
براي مردم و كشور به وجود آورده بود، انتظار مي رفت 
كه دولت براي شكستن اين انحصار به نوعي پيشقدم 
شود و با حضور در پيام رس��ان هاي داخلي امنيت و 
اعتبار آنها را تأييد كند. خروج بس��ياري از چهره ها 
و دس��تگاه هاي دولتي از تلگرام و ايجاد كانال هاي 
اطالع رساني چهره ها و دستگاه ها در پيام رسان هاي 
ملي همچون سروش، ايتا و آي گپ سرآغازي است 
براي تأييد همه جانبه اين نرم افزارها و تشويق مردم 
براي پيوستن به جريان انحصار شكني اي كه دولت 

پرچمداري آن را آغاز كرده است. 
   ه�زاران پرونده مفتوح جرائ�م مجازي بر 

بستر تلگرام
حريم خصوصي و امنيت دستاويز جريان هايي است 
كه با انحصار شكني در  پيام رس��ان ها منافعشان به 
خطر مي افتد. اين در حالي است كه به گفته معاون 
دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي در حال 
حاضر هزاران پرونده مربوط به كالهبرداري و هتك 
حيثيت و ديگر جرائم ارتكاب يافته در بستر شبكه 
اجتماعي تلگ��رام به لحاظ عدم تبعي��ت مدير اين 
شبكه خارجي از قوانين كش��ور و عدم پاسخگويي 
به استعالمات قضايي و عدم امكان تحقيق و ميسر 
نبودن جمع آوري ادله اثبات ج��رم مفتوح بوده يا 
بدون نتيجه مختومه شده اند و هزاران شاكي كه مال 
يا آبرو يا حيثيت شان در بستر اين  پيام رسان مورد 
تعرض قرار گرفته به رغم تالش و پيگيري همكاران 
قضايي به حق خ��ود نخواهند رس��يد.  بگذريم از 
اينكه حتي نخست وزير انگلس��تان تلگرام را خانه 

تروريست ها و تبهكاران خوانده بود. 
از س��وي ديگر با عنايت به چالش ه��اي اقتصادي 
كش��ور و نقطه ثقل بودن اقتصاد در شرايط كنوني 
جامعه عرضه ارز ديجيتال از س��وي تلگرام برنامه 
گس��ترده اي را براي ضربه به اقتصاد كشورمان در 
دستور كار دارد، به گونه اي كه پيش بيني مي شود 
با عرضه ارز ديجيتالي تلگرام تا 20 ميليارد دالر در 
سال از كشور خارج خواهد شد. همه اين موضوعات 
اقتصادي و امنيتي ادله لزوم شكس��تن انحصار اين 
 پيام رسان و ايجاد فضاي رقابت براي  پيام رسان هاي 

داخلي است. 
   بخشنامه اي براي تحقق انحصار شكني 

ماجراي خروج دس��تگاه ها و چهره ه��اي دولتي از 
تلگرام به بخشنامه اي باز مي گردد كه طي آن رئيس 
مركز مديريت راهبردي افتاي رياس��ت جمهوري 
خطاب به تمامي دس��تگاه هاي اجرايي، اس��تفاده 
از  پيام رس��ان هاي خارجي را در تمام��ي نهادها و 

مؤسسات دولتي و عمومي غير دولتي ممنوع اعالم 
كرد. 

در متن اين بخشنامه آمده اس��ت: »به استناد بند 
۷ مصوبه ش��وراي عالي فضاي مج��ازي با موضوع 
سياس��ت ها و اقدامات س��اماندهي  پيام رسان هاي 
اجتماعي تمام��ي نهاد ه��ا و مؤسس��ات دولتي و 
عموم��ي غير دولت��ي هرگون��ه تبليغات خ��ود در 
محيط  پيام رس��ان هاي اجتماعي را صرفاً از طريق 
 پيام رسان هاي اجتماعي داخلي كه به صورت رسمي 
از س��وي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم 
مي شود، انجام دهند. بديهي است هرگونه استفاده 
از  پيام رسان هاي اجتماعي خارجي براي مكاتبات 

اداري و ارائه خدمات اداري كماكان ممنوع است.«
   آغاز جريان انحصار شكني 

آغازگر جريان انحصار ش��كني مورد نظ��ر دولت از 
 پيام رس��ان تلگرام كانال khamenei. ir بود كه 

فعاليت خود را در تلگرام متوقف ك��رد و در عوض 
كانال در  پيام رس��ان هاي س��روش، آي گ��پ و ايتا 

راه اندازي شد. 
ساعتی پس از آن ساير نهادها و چهره ها هم به طرح 
خروج از تلگرام و مهاجرت به  پيام رسان هاي داخلي 
پيوس��تند. كانال اطالع رس��اني مجلس خبرگان 
رهبري هم روز گذشته فعاليت هاي خود را در تلگرام 
متوقف كرد. شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي 
نگهبان هم با صدور اطالعيه  هايي اعالم كردند كه از 

كانال تلگرام خارج شده اند. 
  رئيس جمهور مخالف نيست

محمود واعظي، رئيس  دفتر رئيس جمهور هم روز 
گذشته در حاشيه جلس��ه هيئت دولت اعالم كرد: 
اعضاي كابينه تصميم  گرفتند فعاليت هاي خود را 

در پيام رسان هاي داخلي انجام دهند. 
وي در واكن��ش ب��ه اظه��ارات حاج��ي دليگاني، 
نماينده مجلس شوراي اسالمي مبني بر ايستادگي 
رئيس جمهور براي جلوگيري از بسته شدن تلگرام 
گفت: آق��اي حاجي دليگان��ي حرف هاي مختلفي 
مي زنند كه خيلي از آنها پايه و اساس��ي ندارد، اين 
حرف هم يكي از آنهاس��ت. واعظ��ي تصريح كرد: 
حمايت از پيام رس��ان هاي داخلي موضوع جديدي 
نيس��ت و چهار س��الي كه بنده وزير بودم، همواره 
جزو سياس��ت ها بود و از آن حمايت ك��ردم. امروز 
در جلسه هيئت دولت در مورد اين موضوع بحث و 
بنا شد استفاده از  پيام رسان هاي داخلي را از داخل 
دولت آغاز كنيم و همه كساني كه در  پيام رسان هاي 
خارجي حضور داش��تند، از  پيام رسان هاي داخلي 

استفاده كنند. 
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور نيز 
درباره توقف حضورش در تلگرام گفت: در چارچوب 
قوانين و مقررات كش��ور از امروز در كانال تلگرامي 
معاون اول رئيس جمهور مطلبي منتشر نخواهد شد 
و از اين پس انتش��ار اخبار از طريق  پيام رسان هاي 

داخلي صورت مي گيرد. 
  بخشنامه جهانگيری 

ديروز در ادامه انحصارشكنی پيام رسان تلگرام معاون 
اول رئيس جمهور در بخش��نامه ای دس��تگاههای 
دولتی، قوای سه گانه و نهادهای عمومی غير دولتی 
را موظف كرد كه ظرف ي��ك هفته هرگونه فعاليت 
و اراي��ه خدمات خ��ود را از طريق پيام رس��ان های 

اجتماعی داخلی انجام دهند.
   تقويت  پيام رسان هاي داخلي اصلي ترين 

نسخه انحصار شكني
كوچ داوطلبانه مردم از پيام رس��ان وايبر به تلگرام 
نشان از آن دارد كه شبكه هاي  پيام رسان بر اساس 
خدماتي ك��ه ارائه مي دهند مي توانن��د مورد اقبال 
مردم قرار گيرند و بهترين راهكار براي انحصار شكني 

تقويت  پيام رسان هاي داخلي است. 
در حال حاضر  پيام رس��ان  سروش حدود 8 ميليون 
ظرفيت دارد، اما با حمايت ه��اي دولت توانايي آن 
را دارد ك��ه ظرفيتش را ت��ا دو براب��ر افزايش دهد. 
استارت آپ هاي ديگري هم در فضاي رقابتي ايجاد 
ش��ده به دنبال راه اندازي  پيام رس��ان هاي داخلي 
هستند. با يك دو دو تا چهار تا در صورت راه اندازي 
ارز ديجيتال تلگرام تا 20 ميليارد دالر ارز از كشور 
خارج خواهد ش��د و تبع��ات اقتص��ادي و امنيتي 
سنگيني را بر كشور تحميل خواهد كرد، اما تقويت 
 پيام رسان هاي داخلي هزينه اي به مراتب كمتر دارد 
و مي توان��د همراهي مردم را در شكس��تن انحصار 

 پيام رسان تلگرام به همراه داشته باشد. 
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جعفري دولت آبادي خبر داد

خروجاطالعاتمهمواستراتژيكدرپوششمحيطزيست

كوچ بزرگ  دولتي ها از تلگرام

 دادس�تان تهران خروج يكي از افراد مرتبط 
با پرونده محيط زيس�ت از كش�ور را ناش�ي 
از نتايج تحقيقات دانس�ت و بي�ان كرد: اگر 
عده اي فرار را بر قرار ترجيح مي دهند، ناشي 
از اهميت تحقيقات مقدماتي در پرونده است. 
 جعفري دولت آبادي، دادستان عمومي و انقالب 
با اشاره به آخرين وضعيت پرونده محيط زيست 
گفت: اي��ن پرونده از جمل��ه پرونده هاي مهمي 
است كه دادسراي تهران به آن رسيدگي مي كند 
و خودكشي يكي از متهمان اين پرونده در ابتداي 
ش��كل گيري آن كه حاش��يه هايي را ب��ه همراه 
داشت، تحقيقات دادسرا تا مدتي متوقف كرد؛ اما 
اظهارات برخي از متهمان در جريان تحقيقات، 
مؤيد خروج اطالعات مهم و اس��تراتژيك كشور 
تحت پوشش محيط زيست است كه آسيب هاي 

زيادي را در پي داشته است. 
جعفري دولت آبادي خروج يك��ي از افراد مرتبط 
با اين پرونده از كشور را ناش��ي از نتايج تحقيقات 
دانس��ت و بيان داش��ت: اگر عده اي فرار را بر قرار 
ترجيح مي دهن��د، ناش��ي از اهمي��ت تحقيقات 
مقدماتي در پرونده اس��ت و اگر امروز در برخي از 
سايت ها مي خوانيم كه فالن آقا از كشور خارج شده 
است، به پيش رفتن تحقيقات برمي گردد؛ چراكه 
برخي متهمان فهميده اند كه در حال نزديك شدن 
به آنها هستيم، حال اگر كسي از كشور خارج شده 
است، باالخره روزي بر مي گردد و به قول معروف، 

دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. 
دادستان تهران ادامه داد: اگرچه متهم اصلي اين 
پرونده خودكش��ي كرد، اما برخي متهماني كه 

اكنون دادستاني مشغول تحقيقات از آنان است، 
مطالب قابل توجهي را بيان ك��رده و آنچه را كه 

گفته و رصد شده نيز درست بوده است. 
وي در بيان جزئياتي از اين پرونده، چنين يادآور 
شد: اين افراد پوشش هايي براي خروج اطالعات 
كشور به خارج بودند و در اظهارات يكي از متهمان 
عنوان شده كه در خارج از كشور نيز اين كار ها را 
انجام مي داده و آموزش ديده وارد كشور شده و در 

حوزه خارجي اقدامات مشابه انجام داده است. 
جعفري دولت آبادي تصريح كرد: يكي از متهمان 
حقوق ماهانه دريافت مي ك��رده، كامپيوتر امن 
داشته، ماهانه گزارش مي داده و به سفارت مرتبط 

با س��رويس در لندن يا كشور هاي ديگر مراجعه 
مي كرده و تبادل اطالعات داش��ته است و امروز 

فهميده بهترين راه گفتن حقايق پرونده است. 
دادس��تان تهران نتايج تحقيقات را دليلي براي 
رد ادعاي مطرح ش��ده از س��وي برخي در زمان 
تشكيل اين پرونده دانس��ت و گفت: تحقيقات 
نشان داد هياهو هايي كه در آن ايام صورت گرفت 
و دادستاني را متهم كردند كه هيچ چيز در اين 

پرونده وجود ندارد، درست نبوده است. 
  تداوم مبارزه با فساد بدون تبعيض

جعفري دولت آبادي در مورد عدم دسترس��ي به 
فردي كه در رابطه با پرونده كهريزك به دو سال 

حبس محكوم و حكم جلب وي نيز از سوي اجراي 
احكام دادسراي كاركنان دولت صادر شده است، به 
اتهاماتي كه برخي در اين زمينه به دستگاه قضايي 
وارد كرده اند، پاسخ داد و با خاطرنشان كردن اين 
مطلب كه ق��وه قضائيه با هيچ ك��س از هر گروه و 
جرياني كه باش��د، تعارف ندارد، گفت: دادستاني 
در مورد پرونده هايي كه با حيثيت دستگاه قضايي 
مرتبط اس��ت، طبق قانون عمل ك��رده و خواهد 
كرد؛ در مورد اين محكوم نيز دستورات الزم براي 
اجراي حكم به ضابطان داده شده و به كساني كه 
مسئول پيگيري موضوع هستند، تأكيد شده است 

كه بايد حكم صادره اجرا شود. 
  صدور 3۵۰ فقره كيفرخواست آشوبگران 

خيابان پاسداران
دادس��تان تهران همچنين از ص��دور ۳۵0 فقره 
كيفرخواست در مورد متهمان آشوب هاي اسفندماه 
در خيابان پاس��داران تهران خبر داد و اعالم كرد 
تعدادي از پرونده ها با صدور كيفرخواست به دادگاه 

انقالب اسالمي تهران ارسال شده است. 
  لزوم توجه به حقوق زندانيان

جعفري دولت آبادي با اش��اره ب��ه اعتصاب غذاي 
برخي متهمان از صدور دستور به رؤساي زندان ها 
براي رعايت حقوق متهمان، مساعدت پزشكي به 
زندانيان بيمار و لزوم حفظ جان زندانيان خبر داد 
و افزود: به مس��ئوالن زندان ها دس��تور داده شده 
اس��ت كه در حفظ جان زندانيان و به ويژه كساني 
كه اعتصاب غذا مي كنند، اقدامات الزم پزشكي را 
انجام دهند و هيچ كوتاهي و مسامحه اي پذيرفته 

نيست. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

حوريه سادات علوي توييت كرد
روزنامه صهيونيس��تي جروزالم پس��ت: اس��رائيل خود را براي حمله 
موشكي يا پهپادي مستقيم #س��پاه در تالفي حمله به پايگاه تي- 4 

آماده مي كند.

عبارتي عجيب در اظهارات بنيانگذار فيس بوك!
بنيانگذار كمپاني فيس بوك گفته است اين شبكه اجتماعي در »رقابتي 

تسليحاتي« با روسيه به سر مي برد!

 توحيد عزيزي در توييتي با انتشار يك عكس نوشت :  دوستان 
خارج نشين، از يك مركز درماني نزديك محل سكونتتون بپرسيد كه 
هزينه سه تا عكس راديوگرافي از مچ دست، بدون بيمه چقدر ميشه؟ 
امروز در تهران ش��د 2۵هزار تومان؛ يعني به دالر جهانگيري حساب 
كنيد كمتر از ۶ دالر، به دالر واقعي، حدود 4 دالر. جايي در دنيا هست 

با اين قيمت رقابت كنه؟

 واكنش هاي فضاي مجازي به سخنان رئيس جمهور: 
 Saiedraoufi: تيكه و متلك پراني در روز ارتش توسط رئيس جمهور 
به يك نيروي نظامي در حالت فعلي منطقه نه حكمت داشت پشتش 
نه فضيلت يك رئيس جمهور به حساب مياد. انتخابات تمام شده آقاي 
روحاني ب��ه جاي تالش براي س��اخت دو قطبي ها، اگ��ر تالش كنين 

مشكالت رو حل كنين، بهتر نيست؟
س�يد مصطفي موس�وي نژاد:عده اي معتقدند وقتي روحان��ي گفت: »در 
هيچ فسادي نامي از اميران ارتش وجود نداره. « داشته به سپاه تيكه مينداخته، 
اما به نظر من داش��ته تو دلش حسرت دولتش��و مي خورده. باالخره در برخي 

فسادها نام حسين فريدون و برادر جهانگيري چشم رو  خيره مي كنه!
دانشطلب: يكي از كارهايي كه باعث بركناري بني صدر شد، اختالف 
انداختن بين ارتش و سپاه و تحقير نيروهاي سپاهي بود، خوشبختانه 

روحاني به هيچ وجه چنين كاري نمي كند.
  aminfarajj: ام��روز روحان��ي باز ه��م تاكتيك تك��راري مواضع 
حاشيه س��ازش را تكرار كرد. در حالي كه برادرش و برادر معاون اولش 
متهم فساد مالي هستند، در مراس��م روز ارتش دارد به فساد در سپاه 

طعنه مي زند! قيمت دالر و آشفتگي اقتصاد مملكت هم كه هيچ.

حض�ور كارب�ران ايراني در 
تلگ�رام موجب ش�ده بود 
بس�ياري از دس�تگاه هاي 
دولتي و اشخاص و چهره ها 
به جاي ايج�اد فضايي امن 
و ملي براي تعام�ل با مردم 
و اط�الع رس�اني، ب�ه اين 
 پيام رس�ان روي بياورن�د. 
روي ديگر اين ماجرا اما اين 
بود ك�ه بخش�ي از كاربران 
هم به منظ�ور بهره گيري از 
ظرفيت اطالع رساني آنالين 
س�ازمان ها و نهادهاي�ي 
كه به نوع�ي ب�ا آن مرتبط 
مي ش�دند، ناگزير بودن�د 
ب�ه تلگ�رام ملحق ش�وند

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

   مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران با اشاره به اعمال نرخ هاي 
جديد بليت مدت دار مترو گفت: بليت هاي مدت دار سه ماهه، شش ماهه و 
يك ساله مترو به ترتيب با مبالغ 1۵0، 2۵0 و 4۵0 هزار تومان و تخفيف 

2۵ درصدي به فروش خواهد رسيد. 
   مديركل فرهنگي و هنري آموزش و پرورش با بيان اينكه امس��ال بُن 
كتاب بين دانش آموزان توزيع نمي ش��ود، گفت: به جاي آن كتابخانه هاي 

مدارس تجهيز مي شوند.
   نماين��ده م��ردم اروميه در نشس��ت مش��ترك اعضاي فراكس��يون 
محيط زيست گفت: از بودجه 18 هزار ميلياردي احيا تنها ۳۵ درصد منابع 

تأمين شده است. 
   مالك بخش��ي از زمين اداره  آموزش و پرورش قرچك وقتي توانس��ت 
رأي خلع يد و قلع و قم��ع بنا را بگيرد، با لودر به تخري��ب حياط اين اداره 

پرداخت. 
   سازمان وظيفه عمومي ناجا، همه مشموالن فارغ التحصيل دانشگاه ها 
را كه داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ يكم ارديبهشت 1۳9۷ هستند، 

به خدمت سربازي فراخواند. 
   معاون خدمات ش��هري ش��هرداري تهران از پيش��رفت 90 درصدي 
درختكاري حاش��يه اتوبان خليج فارس حدفاصل فرودگاه امام تا بزرگراه 
آزادگان خبر داد و گفت: اين پروژه تا پايان ارديبهشت ماه به پايان خواهد 

رسيد. 
   شهردار منطقه ۷ از اجراي اقدامات صورت گرفته به منظور آماده سازي 

مصالي امام خميني )ره( براي برگزاري نمايشگاه كتاب خبر داد. 
   با ابالغ اعتبار صورت گرفته از س��وي معاونت تربيت بدني و س��المت 
وزارت آموزش و پرورش به استان هاي كش��ور، پروژه احداث 110 زمين 
چمن مصنوعي براي ورزش دانش آموزان در تمامي اس��تان هاي كش��ور 

كليد خورد. 
   مديرعامل اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل همگاني كشور گفت: از اول 

ارديبهشت معاينه فني برتر در سراسر كشور اجرايي مي شود. 
   معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي گفت: با تأمين منابع مالي مورد 
نياز، يك شنبه هفته آينده بخشي از مطالبات داروخانه هاي خصوصي از اين 

سازمان در كشور پرداخت مي شود. 

  گزارش  2

استاندار: طرح ترافیک مشکل ایجاد كند 
ورود می كنیم 

اس��تاندار تهران تأكيد كرد كه در ص��ورت بروز مش��كل در اجراي طرح 
ترافيك جديد، استانداری به آن ورود مي كند. اين در حالی است كه رئيس 
كميسيون حمل و نقل شورای شهر  تهران هم ضمن انتقاد به سخنان معاون 
حمل و نقل ترافيك و فرافكنی های وی نسبت به طرح ترافيك جديد گفت 

بايد به دليل مشكالت موجود از مردم عذرخواهی كنيم.
محمدحس��ين مقيمي در جمع خبرنگاران گفت: ط��رح ترافيك جديد 
شهرداري تهران در شوراي ترافيك تهران و شوراي شهر تهران به تصويب 
رسيده اس��ت و فرمانداري تهران نيز اين طرح را تأييد كرده و كليات آن 
پذيرفته شده است. بي ترديد استانداري تهران در جريان اجراي مراحل اين 

طرح است و بر آن نظارت دارد. 
استاندار تهران با اشاره به نظارت اس��تانداري بر روند اجراي مراحل طرح 
و ترافيك جديد شهرداري تهران تأكيد كرد: در صورت بروز مشكل براي 
شهروندان در جريان اجراي طرح  ترافيك جديد، استانداري ورود خواهد 
كرد.    درحالي كه معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از تمديد 
طرح ترافيك 9۶ تا نيمه اول ارديبهش��ت ماه به دليل آماده نبودن برخي 
زير ساخت ها و افزايش همراهي شهروندان با اين طرح جديد ترافيك خبر 
مي دهد رئيس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران مي گويد معاون 
شهردار تهران به جاي فرافكني مشكالت طرح ترافيك، بايد شفاف درباره 
آن صحبت كند و به دليل مشكالت موجود بايد از شهروندان عذر خواهي 

كنيم. 
با وجود مس��ائل و مش��كالت فراوان در خصوص طرح ترافيك جديد روز 
گذشته محسن پورسيدآقايي در نشست خبري خود كه به منظور تشريح 
جزئيات طرح ترافيك جديد برگزار شد، گفت: هنوز بخشي از ثبت نام ها 
كامل نشده است، بنابراين به دليل همراهي با مردم اجراي طرح ترافيك 

جديد به 1۵ ارديبهشت موكول شد. 
وي در مورد ورود ديوان عدالت اداري به موضوع طرح ترافيك گفت: روزانه 
صدها شكايت به ديوان عدالت اداري وصول مي شود و فردي هم در مورد 
گران شدن طرح ترافيك ش��كايتي را مطرح كرد كه اين مسئله به معناي 
لغو نيست.  پور سيد آقايي با بيان اينكه به من هم اطالع داده شد كه چنين 
شكايتي رسيده است، تصريح كرد: حق هر شهروندی است كه اگر ايرادي 
در مورد مسائل مي بيند به ديوان عدالت اداري شكايت كند و چون حدس 
مي زديم كه اين اتفاق مي افتد از قبل اطالعات و مس��تندات را در اختيار 
ديوان عدالت اداري گذاش��ته بوديم، اما مجدداً خواهان توضيحات بيشتر 
بودند كه براي آنها ارسال شد.  وي با بيان اينكه اگر شكايتي صورت نگيرد 
ديوان عدالت اداري قانوناً وارد نمي شود، گفت: البته اين شكايت از مصوبات 
شوراي شهر است كه رسيدگي به آن پيچيده و مشكل است و حتي كميته 
تخصصي متش��كل از قضات و... تش��كيل مي ش��ود، ولي به نظر مي رسد 
جوسازي شده است و حتي شايد بخش��ي از ثبت نام ديرهنگام نيز به اين 

دليل بود كه صبر كنيم ببينيم چه مي شود. 
وي افزود: زيرس��اخت هاي الزم براي اجراي طرح ترافيك جديد از جمله 
نصب دوربين ها و تست آنها انجام ش��ده و هيچ مشكلي براي اجراي طرح 
در اين زمينه نداريم. ش��رايط كاماًل آماده اجراي طرح اس��ت اما برخي از 
شهروندان هنوز موفق به ثبت نام نشده و همچنين دستگاه هاي اجرايي كه 
متقاضي سهميه و مجوزهاي ساالنه هستند هنوز نتوانسته اند مجوزهاي 
تردد خود را كه با كاهش 40 درصدي نسبت به سال گذشته مواجه شده اند، 

دريافت كنند. 
پورسيد آقايي افزود: تا پايان سال، 92 هزار نفر در سامانه ثبت نام كردند، اما 

هنوز بخشي از نهادها ثبت نام خود را انجام نداده اند. 
  عذر خواهي از شهروندان به دليل مشكالت طرح 

اين سخنان درحالي بيان مي شود كه رئيس كميسيون حمل و نقل شوراي 
شهر تهران مي گويد: معاون شهردار تهران به جاي فرافكني مشكالت طرح 

ترافيك، بايد شفاف درباره آن صحبت كند. 
محمد عليخاني با اشاره به اظهارات معاون ترافيك شهرداري تهران گفت: 
متأسفانه ايشان به جاي پاسخگويي درست به فرافكني مسائل مي پردازد.  
وي به »مهر« گفت: اگر پيشنهاد درست بود بايد درباره طرح جديد و مسائل 
آن صحبت كند و توضيح دهد. اين فرافكني و ايرادات را به گردن اين و آن 

انداختن شيوه درستي نيست. 
رئيس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران گفت: متأسفانه شنيده ام 
طي چند روز اخي��ر هركس به طرح جديد انتقاد مي كند ايش��ان به جاي 
پاس��خگويي درباره طرح جديد مي گويد به ش��ورا اعتراض كنيد. اين كار 

بسيار ناشايست است و ما تذكرات الزم را خواهيم داد. 
عليخان��ي اضافه كرد: م��ن از روز اول انتقادهاي بس��ياري به طرح جديد 
داشتم و معتقد بودم طرحي كه عجله اي و اين حجم تغييرات داشته باشد، 
نمي تواند نتايج خوبي داشته باشد، اما چون ايشان محكم ايستادند و داليل 
بس��يار آوردند ما نيز اعالم آمادگي كرديم.  اين عضو شوراي شهر تهران با 
بيان اين مطلب كه ظاهراً بايد از مردم عذرخواهي كنيم، گفت: من به خاطر 
مشكالت اين طرح و عدم پاسخگويي مناسب از شهروندان تهراني پوزش 
مي خواهم.  رئيس كميسيون حمل و نقل ش��وراي شهر تهران افزود: ما با 
بخش��ي از مردم روبه رو هستيم كه طرح حق آنهاس��ت. من به نوبه خودم 
تالش مي كنم از راه هاي قانوني اصالحات را انجام دهم. به نظر مي رسد با 

اين مشكالت متعدد بازگشت به قبل بهتر از اين فرافكني هاست. 
به هرحال بايد ديد در دوهفته باقيمانده آيا مسائل و مشكالت طرح جديد 

براي اجرا برطرف مي شود.

مدیرعامل بیمه سالمت: پولدارها و مسئوالن 
نباید بیمه رایگان بگیرند 

رئيس هيئت مدي�ره و مدير عامل س�ازمان بيمه س�المت ايران 
به تش�ريح جزئيات اج�راي آزمون وس�ع بيمه س�المت و حذف 
بيمه راي�گان ب�راي ثروتمن�دان و مس�ئوالن كش�ور پرداخت. 
طاهر موهبتي در نشست خبري خود با اصحاب رسانه درباره جزئيات 
اجراي آزمون وسع و دريافت حق بيمه رايگان و همچنين حذف دفترچه 
رايگان براي برخي دارندگان دفترچه بيمه س��المت اظهار داشت: اگر 
پول در كشور باشد، چه اشكالي دارد همه مردم ايران به صورت رايگان 
بيمه شوند، ولي كش��ور دچار محدوديت اعتبارات است.  وي گفت: از 
زيان هاي رايگان بودن دفترچه بيمه سالمت اين است كه ثروتمندان نيز 
توقع دارند بيمه رايگان داشته باشند، مثاًل يك تاجر معروف آهن در كشور 
در ديداري به بنده گاليه داشت كه چرا بيمه سالمت در بخش خصوصي 
ديگر پذيرفته نمي ش��ود و بنده بس��يار تعجب كردم از اينكه چنين تاجر 
معروفي بيمه رايگان دارد.  موهبتي عن��وان كرد: بنابراين افراد ثروتمند و 
همچنين مسئوالن كشور بايد براي بيمه خود پول آن را پرداخت كنند و 
افراد كم درآمد تحت پوشش بيمه رايگان سالمت قرار گيرند.  رئيس هيئت 
مديره و مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايران درباره افراد مستحق طرح 
بيمه رايگان سالمت تصريح كرد: روستاييان، اقشار كم درآمد و مددجويان 

كميته امداد همچنان تحت پوشش رايگان بيمه سالمت خواهند بود.  

تخلف داروخانه ها در افزایش قیمت 
غیرقانوني دارو

نماينده مردم كرمانش�اه در مجل�س گفت: دارويي ك�ه چند ماه پيش 
با قيمت قبل�ي دالر خريداري ش�ده و موجود اس�ت، اكنون توس�ط 
برخ�ي داروخانه ه�ا با قيمت فعل�ي دالر به م�ردم فروخته مي ش�ود. 
احمد صفري، نماينده مجلس در اعتراض به گران شدن برخي داروها اظهار 
داشت: در حالي كه مس��ئوالن وزارت بهداش��ت مكرراً اعالم مي كنند كه با 
نوسانات اخير ارزي، هيچ دارويي گران نخواهد شد، پس به چه دليلي اكنون 
برخي داروها به ويژه داروهاي مربوط به بيماري هاي خاص با افزايش قيمت 
مواجه شده اند.  رئيس مجمع نمايندگان استان كرمانشاه در مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: آيا تأسف آور نيست دارويي كه چند ماه پيش با قيمت قبلي 
دالر خريداري شده و موجود است، اكنون توسط برخي داروخانه ها با قيمت 
فعلي دالر به مردم فروخته مي شود.  وي افزود: وزارت بهداشت چه تدبيري 
براي خانواده هايي انديشيده كه با افزايش قيمت دارو، قادر به تهيه آن براي 
بيمارانشان نيستند؟ به خصوص در استان هايي نظير استان كرمانشاه كه مردم 

به دليل نرخ باالي بيكاري در وضعيت اقتصادي نامناسبي به سر مي برند. 

دولت حضور سازمان هاي دولتي و عمومي را در تلگرام ممنوع كرد و پس از آن معاون اول رئيس جمهور از تلگرام خارج شد
با بخشنامه جهانگيري، دستگاه هاي دولتي و قواي سه گانه   مؤظف به ارائه خدمات با پيام رسان هاي داخلي شدند


