ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3127

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 30ﻓﺮوردﯾﻦ 13 1397

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 12

ﺧﺒﺮ

حذف آزمون سمپاد ،امتحانی
بزرگ برای دولت است

توضیحات جدید
درباره طرح ترافیک ۹۷

هیچ اولویتــی در آموزشوپرورش مهمتــر از اولویت
کودکان نیســت .حتی معلمها هم اولویت نیســتند،
چون کودکان ســرمایهاند و اگر کاری برایشــان نکنیم
میســوزند .مــا دائم داریــم به ســرمایهای که کامال
خدادادی اســت ،آســیب میزنیم و تخریب میکنیم.
در هر صورت در حوزه آمــوزش هم مانند حوزههای
دیگر انحصارهایی شــکل گرفته و طبیعی اســت که
برخی برای حفظ منافعشان ســعی دارند انحصارها
را حفــظ کنند اما اینجاســت که معلــوم میکند یک
مســئول آیــا در برابر منافع ملی و جامعه و توســعه
پاسخگو هســت یا خیر؟ طبیعی است که شما هر جا
را بخواهید جراحی کنید ،عدهای منافعی را از دســت
میدهند .همه حوزهها همین اســت و انحصارهایی
شــکل گرفته و طبیعی اســت که صاحبــان انحصار
پول خرج میکننــد که تحولی رخ ندهد .من معتقدم
اینجاست که مقامات ما آزمون میشوند .اینکه آیا به
منافع ملی میاندیشــند یا در برابر منافع باندها کوتاه
میآیند .هر کشــوری که  ۴۰درصد از منابعش از نفت
باشد ،ما به آن میگوییم اقتصاد رانتی و هر دولتي که
بیــش از  ۴۰درصد درآمــدش از منابع طبیعی و نفت
باشد ،به آن میگویند دولت رانتی .ایران دولتش رانتی
است و گروههای قدرت حول این شکل گرفتهاند ولی
وقتی سیاســتمدار ما با مشــورت متخصصان به این
جمعبندی رســید که باید این جراحی شــود ،اگر نکند
مســئول است .طبیعی اســت که باید مقاومت کرد و
آگاهــی جامعه و خانواده و مهمتــر از همه مادران از
همهچیز مهمتر است .تمام سرمایهگذاری روی کودک
در ســالهای اول زندگی اســت اما در کشور ما تازه از
۱۰ســالگی به بعد نگرانی خانوادهها شروع میشود و
پول خرج میکنند .درحالیکه آن پولی که برای کنکور
خرج میکند ،باید در همان سال اول خرج کند و برای
تربیت صحیح فرزندش مشــاوره بگیــرد؛ بنابراین دو
انحــراف داریم؛ یکی اینکه خانوادهها ناآگاهاند که چه
میکنند با بچهها و دوم اینکــه در اولویتها انحراف
بــه وجود آمده اســت .ناآگاهی خانواده باعث شــده
ســن زیر یک ســال که  ۸۰درصد توانایی بچه در حال
شکلگرفتن است ،نادیده گرفته شود و بعد انرژیمان را
میگذاریم برای بعد از ۱۰سالگی .هیچ جامعهای روی
توســعه را نمیبیند مگر اینکه بتواند سه توانمندی را
درون کودکش بکارد؛ یکی صبر ،دوم گفتوگو و سوم
رواداری .این سه ویژگی بنیاد شخصیت توسعهیافتگی
است .این سه ویژگی در کودکان ایرانی کاشته نمیشود
و ایــن کودکان پزشــک و متخصص و سیاســتمدار
میشــوند ،ولی صبوری ندارند .در ســطح کالنتر نیز
متأسفانه جامعه ما چندســطحی و چندبخشی شده
اســت .درواقع یک جامعه یکپارچه همبسته نیست و
رقابتهای مخرب باعث شــده جامعه چندپاره شود.
در کشوری ممکن اســت چندین حزب باشد و رقابت
سیاسی بکنند اما جامعه چندپاره نیست چون رقابت
سیاســی مخرب ندارند .در کشــور ما رقابت سیاسی
هویتی شــده اســت و میگویند اگر این رئیسجمهور
بیاید ،جای من اینجا نیســت .برخورد نامناسب و بازی
بد سیاســتمداران ما باعث شکاف در سیاست شده و
همین منجر به شکاف در اجتماع شده است.

واکنش به یک گزارش
بانــوان ایــن منطقــه و اهالی این دو شــهرک
جــزء پاکتریــن ،زحمتکشترین ،شــریفترین و
باانصافترین مردم مشهد هستند که در این محالت
افراد مختلف اعم از کارگر ،کارمند ،کاســب ،معلم،
روحانی ،پزشــک ،دانشــجو حتی اســتاد دانشگاه
زندگــی میکنند و در این دو شــهرک خانوادههای
معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان ،نخبگان علمی،
دانشآموزان و دانشجویان نابغه و نخبه ،قهرمانان
ورزشی ،پژوهشــگران علمی و ...زندگی میکنند و
تنها در بخشــی از این منطقه شاهد سکونت افراد
خالفکار هستیم .انتظار این بود که گزارشگر محترم
در کنــار بازدیدهــای میدانی و مشــاهدات عینی
خود از بخشــی از این منطقه کــه منطقه حضور
خالفکاران اســت ،به ســایر مناطق این دو شهرک
نیز ســر میزد و به جای حضــور در خانههایی که
بهخاطر فســاد اخالقی یا توزیع مــواد مخدر تنها
در بخشــی از این منطقه پلمب شدهاند ،با حضور
در اماکنی مانند ورزشــگاهها ،باشگاههای ورزشی،
مســاجد ،حســینیهها ،کانونهای فرهنگی هنری،
مــدارس ،آموزشــگاهها و ...نیمه پر لیــوان را نیز
میدید و خوبیها و نکات مثبت این دو شــهرک را
نیز در گزارش خود نشــان میداد .در شهرک شهید
رجایی و شهرک شــهید باهنر و مناطق اطراف آن،
کانونهای فرهنگی هنری ،خیریهها و مؤسســات
اجتماعی ،مســاجد ،حســینیهها و مراکز فرهنگی
بیشــماری با مشــارکت تعــداد زیــادی از اهالی
خصوصا جوانان و بانوان این منطقه برای جلوگیری
و کاهش آسیبهای اجتماعی فعالیت دارند و در
همین منطقه دانشجویان ممتاز ،دانشآموزان برتر،
قهرمانان ورزشی ،بانوان کارآفرین ،کارمندان نمونه،
اســتادان فاخر و اندیشمندان بزرگ در کنار خانواده
گرانقدر شــهدا ،ایثارگــران و جانبازان ســکونت
دارند«.در پایان اعالم میکنیم که فعاالن فرهنگی
اجتماعی این منطقه آمادگی دارند با رســانههای
مختلــف بــرای واکاوی مشــکالت و معضــالت
اجتماعی در منطقه شهرک شهید رجایی و شهرک
شهید باهنر و مناطق اطراف آن همکاری الزم را با
هدف کمک به جلوگیری و پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی به عمل بیاورند.

صدرا محقق:خطونشــانها براي پیامرســان تلگرام به
مرحله کــوچ و خاليکردن صحنه رســید .از صبح روز
گذشته مســئوالن و نهادهاي رســمي زیادي بهصورت
رسمي از پایان فعالیت خود در این پیامرسان خبر دادند
و اعــالم کردند کانالهاي اطالعرســاني خود را تعطیل
ميکنند.اولیــن خبر در این زمینه را پایگاه اطالعرســاني
دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیتاﷲ خامنهاي منتشر
کرد .خبري به این شــرح» :در راستاي پاسداشت منافع
ملي و براي رفع انحصار از پیامرسان تلگرام ،دفتر حفظ
و نشر آثار حضرت آیتاﷲ خامنهاي فعالیت خود در این
پیامرسان را متوقف کرد« .براساس خبرهاي منتشرشده
ایــن اقدام  KHAMENEI.IRکه پیش از شــروع برنامه
رســمي نهادهاي کشــور در توقف اســتفاده از تلگرام
انجام ميشــود ،براي حمایت از پیامرسانهاي داخلي و
رفع انحصار فضاي مجازي از پیامرســانهاي غیرایراني
است .در همین راستا اعالم شد از این پس اطالعرساني
درباره اخبار و مطالب مربوط به رهبر انقالب اسالمي در
تعدادي از پیامرسانهاي داخلي انجام خواهد شد.
با این حســاب کانال اطالعرساني KHAMENEI.IR
در تلگرام با یک میلیون نفر دنبالکننده به کار خود پایان
داد.
پس از آن دومین خبري که منتشــر شد به این شرح
بود» :معاون اول رئیسجمهور فعالیت کانال تلگرامي
خود را متوقف کرد« .این خبر در کانال تلگرامي اسحاق
جهانگیري که دو هزار نفر دنبالکننده دارد به این شرح
آمده است :در چارچوب قوانین و مقررات کشور ،از امروز
در کانال تلگرامــي معــاون اول رئیسجمهور مطلبي
منتشر نخواهد شد و از این پس انتشار اخبار برنامههاي
ایشان از طریق پیامرسانهاي داخلي صورت ميگیرد که
آدرس این صفحات بهزودي اعالم خواهد شــد .رئیس
دفتر رئیسجمهوري اعالم کرد از این پس در پیامرسان
تلگرام حضور نخواهد داشت و از پیامرسانهاي داخلي
گپ و ویســپي اســتفاده خواهد کرد.محمــود واعظي،
رئیــس دفتــر رئیسجمهوري نیــز با انتشــار پیامي در
صفحه شــخصي خود در شــبکه اجتماعي اینستاگرام،
نوشت» :با توجه به تصمیم هیئت محترم دولت و لزوم
رفع انحصار از پیامرســانهاي خارجي ،اینجانب از این
پس در پیامرســان تلگرام حضور نخواهم داشــت و از
پیامرسانهاي گپ و ویسپي استفاده خواهم کرد«.
در ادامــه نیز موجي از خبرها درباره خروج نهادها و
شــخصیتها از تلگرام منتشر شد ،بخشي از این نهادها
و شــخصیتها تا عصر روز گذشته به این شرح بودهاند:
شــوراي نگهبان ،شوراي عالي انقالب فرهنگي ،مجلس

مقدمهچیني براي فیلترینگ یا گامهایي براي انحصارزدایي؟

کوچ مقامات از تلگرام
خبــرگان ،وزارتخانه امور خارجه و آمــوزش و پرورش،
ابراهیم رئیسي ،کانال وبسایت مشرق ،کانال خبرگزاري
دانشجو ،نهاد نمایندگي رهبري در دانشگاهها ،عالءالدین
بروجردي و صادق خرازي.
تا این لحظه مشخص نیست این موج کوچ از تلگرام
با هــدف فیلترکردن و بهپایانرســیدن کار رســمي این
پیامرســان انجام ميگیرد یا صرفا بــا هدف خارجکردن
انحصــار این کانــال در زمینه فعالیت پیامرســانها در
ایــران اســت.از ابتداي امســال تاکنون بارهــا خبرها و
اظهارنظرهاي زیادي از مسئوالن و مقامات رسمي کشور
در زمینــه لــزوم انحصارزدایي از فعالیت پیامرســانها
در کشــور مطرح شــد ،اما باید دید که آیا این اتفاقات به
فیلترشــدن تلگرام بهعنوان محبوبترین و پرکاربرترین
پیامرسان در ایران منجر خواهد شد یا خیر.
نظردولت
درهمینحال روز گذشته محمود واعظي ،رئیس دفتر
رئیسجمهور ،در حاشــیه جلسه هیئت دولت در رابطه
با موضوع تلگرام اینطــور گفت» :هنوز تصمیمي براي
فیلترشدن شــبکههاي مجازي گرفته نشده .نباید طوري
صحبت کرد که گویي این تصمیم اجرائي شــده اســت.
تلگرام یک شبکه از شبکههاي موجود در فضاي مجازي
اســت .آقاي جهانگیري تصمیم گرفته از تلگرام خارج
شــوند و این تصمیم خودشان اســت .براساس حقوق
شــهروندي االن خودمان تصمیم گرفتهایم که از فضاي
تلگرام خارج شویم«.
او همچنیــن افــزود» :حمایــت از پیامرســانهاي
داخلي موضــوع جدیدي نیســت و چهار ســالي هم
که خــودم وزیر بودم همواره جزء سیاســتهایم بود و
حمایت کردم ،خوشــبختانه آن حمایتها دارد جواب
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ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى زﻧﺎن از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ماهیت جنســیتی فقــر زنان چالشهــای خاصی را
پیــشروی حق دسترســی به تأمیــن اجتماعی قرار
میدهد .مزایای مبتنی بر ســهم بیمــه پرداختی در
طول یک عمر کاری مستمر و تماموقت یا مشروط به
قرارداد استخدامی ،بسیاری از زنان نیازمند به برقراری
آشــتی میان نقش مراقبتی و کار با دســتمزد در بازار
کار را حــذف میکند .پرداخت مســتقیم کمکهای
نقــدی همگانی به زنــان ،برخی از این مشــکالت را
رفع میکند ،یعنی مشــکالتی که ربطی به الگوهای
اشــتغال یا درآمد خانوار ندارند و متأثر از عدم توازن
قدرت درون خانوار نیســتند .البته کمک نقدی فقط
میتوانــد اثر آرامبخش داشــته باشــد .دسترســی
همگان به خدمات عمومــی با کیفیت باال و مجانی،
مانند ســالمت و آموزش ،دردســترسبودن خدمات
نگهداری از کودک ،قوانین حداقل دســتمزد و تمرکز
خاص بر بخش غیررســمی ،همگی اجزاي ضروری
راهبرد رفع فقر زنان محسوب میشوند .این واقعیت
که مزایای مبتنی بر مشــارکت با پرداخت سهم بیمه
یکســان برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است،
به معنای عدالت جنســیتی نیست .با توجه به اینکه
الگوی شــغلی زنان در بخش رسمی منقطع است یا
غالبا در بخش غیررســمی شاغلاند ،زنان کمتری در
مقایسه با مردان ،واجد شرایط برخورداری از این مزایا
خواهند بود .یکی از مطالعات برنامه توسعه سازمان
ملل متحد ) (UNDPدرباره  ۲۲کشــور توسعهیافته
و درحالتوســعه نشان میدهد که زنان رویهمرفته
ســاعات بیشتری نسبت به مردان کار میکنند .این در
حالی اســت که  ۶۶درصد کار زنــان کار مولد بدون
دستمزد بوده ،اما همین نوع کار فقط  ۲۴تا  ۳۴درصد
کار مردان را تشــکیل میدهد .افزون بر این» ،هرچه
خانوادهای فقیرتر باشد ،زنان ساعات طوالنیتری کار
میکنند«.تعداد چشمگیری مطالعه دربارٔه جنسیت
و تأمین اجتماعی انجام شــده اســت .صاحبنظران

سیاستگذاری اجتماعی و توسعه ،انتقاداتی بجا به
دولت رفاه در اقتصادهای پیشــرفته و توسعهیافته و
برنامههای اجتماعی در کشــورهای درحالتوســعه
وارد کردهاند .این آثار به جانبداری ذاتی بســیاری از
این نظامها اشــاره دارد که درباره الگوی مرد نانآور
طراحی شــدهاند .زنان که معمــوال درآمدی کمتر و
شغلهایی نامطمئنتر دارند ،دسترسیشان به مزایای
تأمین اجتماعی محدودتر اســت .بسط و تفسیر حق
برخــورداری از تأمین اجتماعی از عینکی جنســیتی
احســاس میشــود .این کار موجب تقویــت و غنای
این حق میشــود و در شکلگرفتن تمهیدات حمایت
اجتماعی معنادار برای زنان و مردان ،کاربرد وسیعتری
به آن میبخشــد .عمدتا کشاندن بخش غیررسمی
به حوزه رســمی ،بخشــی از راهحل برای رسیدن به
پوشــش حمایت اجتماعی بهتر محســوب میشود.
در کشــور ما نیز وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی با
هدف توسعه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،بیمه
اجتماعــی فراگیر را طراحی کرده اســت .این بیمه به
منظور پوشــش همگانی بیمههای اجتماعی برای آن
بخــش از جمعیت که به دلیل نوع شــغل که عمدتا
مشاغل غیررســمی و فصلی ،غیرمزد و حقوق بگیران
از جمله خویشفرمایان ،شــاغالن در مشاغل خانگی،
زنان خانــهدار و ســایر گروههای فاقد پوشــش بیمه
اجتماعی را شــامل میشود و مشمول بیمه اجتماعی
اجبــاری نیســتند و شــرایط بیمهشــدن در چارچوب
مقررات بیمههای یادشده را ندارند ،طراحی شده است.
بنابراین با مشــاهده آمار  ۲۲میلیونی اشتغال کشور و
عدم پوشش بیمه اجتماعی حدود شش میلیون نفر از
آنها که عمدتا زنان هستند ،انتظار میرود با اجرای این
طرح شاهد بیشترین تأثیرگذاری در جهت تأمین امنیت
معیشتی زنان و جلوگیری از فقر آنان باشیم.
* مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در امور
بانوان و خانواده

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

سیاستگذاری در حوزه جوانان
مؤسســه رحمــان کــه در ماههای گذشــته به
تحلیــل موضوعات مرتبط با »جوانــان و جوانی در
ایران« پرداخته اســت ،تصمیم دارد دوشــنبه آینده،
سوم اردیبهشت ،به حوزه سیاســتگذاری بپردازد؛
سؤاالتی نظیر اینکه سیاستگذاری در حوزه جوانان
چه اهمیتی دارد؟ وضعیت فعلی سیاســتگذاری
در عرصه جوانان چگونه اســت؟ اســناد باالدستی
چــه کمکی به ایــن حــوزه کردهانــد؟ متولیان امر
سیاســتگذاری چه کسانی هستند و چه عملکردی

داشتهاند؟ و شناخت مهمترین چالشهای پیشرو
در عرصــه سیاســتگذاری بــرای جوانــان ایران،
محورهای این نشســت خواهد بود .در این نشســت
ســیدضیاء هاشــمی و محســن بنیجمالی حضور
خواهند داشــت و بهــروز اشرفســمنانی به روال
نشستهای پیشــین کارشــناس-مجری این برنامه
خواهد بود .عالقهمندان میتوانند در این نشستها
حضور داشــته باشند .این جلسه ســاعت  ۱۶برگزار
خواهد شد.

ميدهد .در همین راستا ،دبیرخانه شوراي عالي فضاي
مجــازي کار خوبي کرده و بین این  ۱۵تا  ۲۰پیامرســان
داخلي پنج پیامرســان را معرفي کرده اســت .من هم
در بررســيهایم متوجه شــدم که این پنج پیامرســان
داخلي کــه همگان بــا آنها آشــنا شــدهاند از مابقي
بهتر اســت .مقام معظم رهبري فرمودنــد که ما باید
از کاالي ایراني اســتفاده کنیم«.واعظــي تصریح کرد:
وقتي درباره پیامرســانها صحبــت ميکنیم ،هم پول
و هم اطالعات مردم اســت که از بین ميرود .بهجاي
اینکه این اطالعات در داخل کشــور باشــد در خارج از
کشــور وجود دارد .مــا بهعنوان دولــت نميخواهیم
بگوییم کســي حق ندارد از پیامرسان خارجي استفاده
کنــد .درحالحاضر تعــداد زیادي پیامرســان خارجي
در دســترس مردم است .ممکن اســت یک پیامرسان
مشــکلي براي مردم ایجاد کند که در جاي خود توسط
شوراهاي مربوطه در آن تصمیمگیري ميشود .توصیه
ما درحالحاضر این اســت که از پیامرسانهاي داخلي
که وابســته به بخش خصوصي هستند ،استفاده شود.
امروز در دولت بحث شــد و دوستانمان پیشنهاد کردند
که ما از خودمان شــروع کنیم .قرار شــد کساني را که
در پیامرســانهاي خارجي هســتند ،به پیامرسانهاي
داخلــي منتقــل کنیم.همچنین براســاس اعالم مرکز
مدیریت راهبردی افتای )مرکز مدیریت راهبردی امنیت
فضای تولیــد و تبادل اطالعات( ریاســتجمهوری در
بخشنامهای به دستگاههای دولتی ،ممنوعیت استفاده
از پیامرسانهای خارجی در دستگاههای دولتی را اعالم
کرد .در همین زمینه رضا جواهری ،رئیس مرکز مدیریت
راهبردی افتای ریاســتجمهوری در بخشــنامهای به
همه دســتگاههای اجرائی ،اســتفاده از پیامرسانهای

خارجی در تمامی نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی
غیردولتــی را ممنوع اعــالم کرده اســت .در متن این
بخشــنامه آمده است» :به استناد بند  ۷مصوبه شورای
عالی فضای مجازی با موضوع سیاســتها و اقدامات
ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی ،باید کلیه نهادها و
مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی هرگونه تبلیغات
خــود در محیط پیامرســانهای اجتماعــی را صرفا از
طریق پیامرســانهای اجتماعی داخلی که به صورت
رســمی از ســوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
اعالم میشــود ،انجام دهنــد .بدیهی اســت هرگونه
اســتفاده از پیامرســانهای اجتماعــی خارجی برای
مکاتبات اداری و ارائه خدمــات اداری کماکان ممنوع
است«.
 ۵شرط براي تلگرام
روز گذشــته در خبري دیگــر دبیر کارگــروه تعیین
مصادیق محتواي مجرمانه از پنج شرط تعیینشده براي
فعالیت تلگرام در ایران خبر داد و در این رابطه اینطور
گفت :براســاس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي،
هیچ پیامرسان خارجيای در ایران حق فعالیت ندارد،
مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند .به گفته خرمآبادي،
معاون قضائي دادســتان کل کشــور در امــور فضاي
مجازي ،ایــن پنج شــرط عبارتانــد از دریافت مجوز
فعالیت از مراجع ذيصالح قانوني )وزارت ارتباطات(،
ذخیره و پردازش دادههاي مربوط به کاربران ایراني در
داخل کشــور ،جلوگیري از دسترسي به دادهها از سوي
بیگانــگان بهنحويکــه بههیچوجــه داده را در اختیار
بیگانگان قرار ندهد و از دسترسي به دادهها جلوگیري
کند .رعایت قواعد و ضوابط قانوني مربوط به حفاظت
و صیانت از حریم خصوصي کاربران .معرفي و حضور
نماینده رســمي و تاماالختیار جهــت اداره امور خود و
پاســخ به استعالمات مراجع قضائي در داخل کشور .از
جمله مقررات دیگري که پیامرســانهاي خارجي باید
رعایت کنند ،همــکاري در چارچوب قانــون با مراجع
قضائي براي پاســخگویي به استعالمات قضائي مربوط
به شــکایات مردمي اســت.بااینهمه اگرچه مسئوالن
هنوز بهصراحت خبــر فیلتر تلگرام را تکذیب ميکنند،
اما برخي خبرها و اتفاقات و اظهارنظرها حکایت از آن
دارد کــه فیلترکردن این پیامرســان چندان دور از ذهن
نیســت و احتماال این اقدامات بخشي از زمینهچینيها
براي ایــن کار اســت .اقدامي کــه البته بــا واکنش و
مخالفت و نارضایتي بسیاري همراه خواهد شد ،اما باید
دید آیا این مقدمهچینيها ميتواند به کاستن از تبعات
این تصمیم پردردسر و پرحاشیه منجر شود یا خیر.

 مشــرق :معاون حملونقل و ترافیک شهرداری
تهران گفت :طرح ترافیک  ۹۶تا نیمه اول اردیبهشت
تمدید شد.محسن پورســیدآقایی گفت :هنوز بخشی
از ثبتنامهــا کامل نشــده اســت و بنابراین به دلیل
همراهی با مردم اجــرای طرح ترافیک جدید به ۱٥
اردیبهشت موکول شد .پورسیدآقایی در ادامه درباره
ورود دیوان عدالــت اداری به موضوع طرح ترافیک
گفت :روزانه صدها شــکایت به دیوان عدالت اداری
وصول میشــود و فردی هم درباره گرانشدن طرح
ترافیک شــکایتی را مطــرح کرد که این مســئله به
معنــای لغو نیســت.او در ادامه با بیــان اینکه برای
اجــرای طرح ترافیــک نیازمند دو زیرســاخت جدی
هســتیم ،گفت :در وهله اول باید شــهرداری تهران
زیرساختهای خود را در حوزه نرمافزاری ،دوربینها
و ...فراهم میکرد که با تالش شبانهروزی همه کارها
بهموقع انجام و حتی کد جریمهها ثبت شــده است.
بــا اینکه تاکنون بیش از  ۹۰هــزار خودرو اطالعاتش
ثبت شده؛ اما به دلیل اینکه شاهد کاهش ۴۰درصدی
سهمیهها در ســازمانها ،دستگاهها و ...بودیم ،هنوز
مسئوالن این سازمانها نتوانستهاند درباره چگونگی
تخصیص سهمیهها به نتیجه برسند و بههمیندلیل
با هماهنگی سرپرست شــهرداری تهران اجرای این
طرح تا  ۱۵اردیبهشت به تعویق میافتد و به عبارتی
دیگر طرحهای ترافیک  ۹۶تا پانزدهم ماه آینده یعنی
اردیبهشــت اعتبار دارد.او درباره واریــز یک میلیون
تومان از سوی سهمیهبگیرها گفت :یک میلیون تومان
را تنها باید دســتگاههای اجرائي که ســهمیه دائمی
دارنــد ،در ابتــدا پرداخت کنند؛ چراکــه خودروهای
دستگاههای اجرائي در طول روز تردد میکنند و باید
حداقل یک میلیون تومان در حســاب کاربریشــان
شــارژ داشته باشــند؛ زیرا اگر عوارض خود را ندهند،
نمیتوانیم خودروی یک دستگاه اجرائی را بخوابانیم.
او افزود :شارژ یک میلیون تومانی حساب شهروندی
تنها متعلق به خودروهای دستگاههای اجرائي است
و الزم نیست سایر سهمیهبگیران ازجمله خبرنگاران،
جانبازان ،معلوالن و ...آن را پرداخت کنند .هرچند که
این پول در حساب شهروندی میماند و تنها به اندازه
مصرف شهروندان نرخ عوارض کم میشود.او درباره
وضعیــت تردد در زوج و فرد نیــز گفت :قوانین تردد
در محدوده زوج و فرد مانند ســالهای گذشته است
و طرح جدید تنها مشــمول محــدوده طرح ترافیک
میشود.

