
متهم رديف اول، فرزند استاندار سابق و داماد 
اس�تاندار فعلي اس�ت! هرچند خدا را ش�اهد 
گرفت ك�ه هي�چ كجاي�ي از نف�وذ اي�ن افراد 
اس�تفاده نكرده اس�ت، اما اظه�ارات نماينده 
بانك مرك�زي و دادس�تان در رد اظهارات وي 
گواه اين امر بود كه اصل روند فعاليت غيرقانوني 
مؤسسات البرز ايرانيان و وليعصر بر پايه همين 
زد و بند مقامات اس�تاني پيش رفته اس�ت. تا 
جايي ك�ه انجام ام�ور قضاي�ي و مكاتبات هم 
با تأخي�ر ص�ورت مي گرفته و حت�ي در برخي 
موارد مانع اجراي دس�تورات مي ش�ده  است. 
بخ�ش ديگ�ري از دادگاه دي�روز ب�ه كش�ته 
شدن »حامد كرمي« به دست س�پرده گذاران 
معترض اختص�اص ياف�ت كه روزگذش�ته در 
اظه�ارات نماينده دادس�تان مطرح ش�د، اما 
مته�م تجمع هاي برگزار ش�ده علي�ه فعاليت 
مؤسس�ات را بي ارتباط به خود دانست و گفت: 
»من او را نكش�تم، دوست 15س�اله من بود. از 
خدا بترس�يد كه جز خدا فريادرس�ي ندارم!«
 قاض�ي صلواتي  دفاعي�ات متهم را »حاش�يه« 
وتجمع هاي غيرقانوني را حاصل فعاليت مؤسسات 
غيرقانوني دانست و خطاب به امير حسين آزاد 
گفت: »تجمع س�پرده گذاران شما در شهر كرج 
باعث قتل »حامد كرمي« شد. آيا عذاب وجدان 
نداريد؟! در جلسه سران قوا مقرر شد، بدهي شما 
پرداخت شود كه اين موضوع باعث ايجاد تورم در 
كشور شده و نظام را با مشكل مواجه كرده است.« 

حكم قضايي را دور مي زدن��د، از طريق زد و بند 
مسئوالن استاني به فعاليت خود ادامه مي دادند، 
خانه 250متري خيابان فرشته و خريد 33هزار 
متر جنگل هاي نوش��هر و سفر به جزاير شخصي 
حاصل بخش��ي از دادگاه چهار س��اعته متهمان 
پرونده يكي از مؤسسات مالي غيرمجاز بود. البته 
متهم سفر به جزاير شخصي را رد و اين پرسش را 
مطرح كرد كه مگر در جمهوري اس��امي كسي 

جزيره و هواپيماي شخصي دارد؟ 
 زد و بند با مديران استاني 

در حالي ك��ه متهم ردي��ف اول، ادعا داش��ت از 

بانك مركزي مجوز داش��ته است، اما طبق گفته 
نماينده بان��ك مرك��زي در دادگاه، تعاوني البرز 
ايرانيان حتي شخصيت حقوقي نداشته و در هيچ 
كجا ثبت نشده اس��ت. طبق گفته نماينده بانك 
مركزي بنا به نفوذ متهمان اين پرونده و زد و بند 
با مسئوالن اس��تاني، به رغم تأكيد بر غيرقانوني 
ب��ودن فعاليت اين مؤسس��ات فعاليت مجموعه 
متوقف نمي شده است.  موضوعي كه به بيان ديگر 

از سوي نماينده دادس��تان هم مطرح شد. آقاي 
ميري نماينده دادستان با بيان اين پرسش كه چرا 
ناجا از ادامه فعاليت اينگونه مؤسسات جلوگيري 
نمي كند نيز گفت: پليس از اعمال نفوذ اين فرد با 
مديران استاني حرف زده است كه مقامات استاني 

گفته اند، دستور بانك مركزي انجام نشود. 
 تسويه بدهي از طريق بانك مركزي 

نماينده دادستان همچنين در واكنش به ادعاي 

متهم مبني بر تسويه با سپرده گذاران گفت: اين 
تسويه از طريق خطوط اعتباري بانك مركزي و 
پايه پولي بوده است؛ يعني بانك مركزي مجبور 
شد از پايه پولي مبالغ را بپردازد و يكي از داليل 
تورم هاي اخير هم همين موضوع بوده است. چون 
استفاده از پايه پولي بسيار ضريب فضا دارد و در 
تورم بسيار مؤثر است و ممكن اس��ت اثرات آن 

سال ها در اقتصاد جامعه باقي بماند. 
وي در اين باره بيان داشت: بالغ بر 35هزارميليارد 
توم��ان جه��ت س��اماندهي و پرداخ��ت ب��ه 
سپرده گذاران از بودجه بيت المال پرداخت شده 
است، اكنون متهم چگونه مي گويد من پرداخت 
كردم؟ چگونه مي گويد ما ش��اكي نداريم و تمام 

سپرده گذاران از شكايت خود گذشت كرده اند؟
آنچه نماينده دادستان به آن اشاره كرد به تأييد 
قاضي صلوات��ي در بخش ديگ��ري از دادگاه هم 
رسيد. قاضي در واكنش به دفاعيات متهم، آنها را 
حاشيه خواند و گفت: براساس اطاعاتي كه به ما 
داده شده در س��ال ۹5، 20 تجمع و در سال ۹۶، 
۷2 تجمع به دليل فعاليت مؤسسه شما صورت 
گرفته است. همچنين تجمع سپرده گذاران شما 
در شهر كرج باعث قتل حامد كرمي شده است. آيا 

عذاب وجدان نداريد؟ 
 پاسخ قاضي صلواتي به ادعاي متهم 

قاضي صلواتي خطاب به متهم گفت: در آخرين 
تجمعات ش��عارهاي هنجارش��كنانه عليه نظام 
مطرح ش��ده و اي��ن حاصل اقدامات شماس��ت. 
عملكرد بد ش��ما را از بيت المال پرداخت كردند. 
اگر االن شكات ش��ما در دادگاه نيستند به دليل 
اين است كه در جلسه سران قوا مقرر شد، بدهي 
شما پرداخت شود. اين موضوع باعث ايجاد تورم 
در كشور شد و نظام را با مشكل مواجه كرد. شما 
اينجا فقط در حاشيه صحبت مي كنيد. كل اموال 
ش��ما 200 ميليارد قيمتگذاري ش��ده است، در 
حالي كه ش��ما هزار و 200ميلياردتوماني بدهي 
داريد و برخي ش��كات به دليل مابه التفاوت سود 
نيز همچنان شاكي هستند. عملكرد شما اخال 
عمده در نظام اقتصادي كش��ور است. دادگاه در 

مورد اموال بيت المال كوتاه نمي آيد!
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سيل ملخ هم بر سر استان هاي سيل زده آوار شد

هشداربيماريهايپوستيوواگيردرمناطقسيلزده

اعمال نفوذ و زد و بند متهمان با مقامات استاني

 نماينده دادستان در دادگاه متهم: تسويه بانك مركزي با سپرده گذاران البرز ايرانيان يكي از داليل تورم بود

   اخالل اقتصادي  »استاندارزاده« با بدهي 1200 ميلياردي

27روز از آغ�از 

زهرا چيذري 
س�يل   گزارش  2 بح�ران 

مي گذرد؛ بحران 
س�يل در برخي مناطق فروكش ك�رده، اما 
بحران هاي تازه اي در مناطق سيل زده در راه 
است. در خوزستان، بوشهر، فارس و كرمان با 
تش�ديد بارندگي ها لشكر ملخ هم به لشكر 
سيل پيوسته است. احتمال شيوع بيماري 
انگلي سالك يا »ليشمانيوز پوستي« است كه 
ارتباط تنگاتنگي با تغييرات محيطي مانند 
تغيي�رات آب و ه�وا، وق�وع س�يل و 
ساخت و  سازهاي بي رويه دارد نيز به مرحله 
هشدار رسيده است. گزارش ها از اردوگاه هاي 
سيل زده از بروز برخي بيماري هاي پوستي به 
دليل شرايط نامساعد بهداشتي حكايت دارد 
و نگراني از اپيدمي بيماري عفوني همچون 
وبا، كابوس مردم مناطق سيل زده شده است. 
با تمام اينها وزير بهداشت و ساير مسئوالن 
اين وزارتخانه تأكي�د مي كنند:» در مناطق 
نداش�تيم.« اپيدم�ي  س�يل زده هي�چ 

در حالي كه معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
جندي شاپور اهواز از وجود شپش در ميان مردم   
مناطق س��يل زده خبر مي دهد و احتمال شيوع 
بيماري ه��اي واگي��ر را منتفي نمي دان��د، وزير 
بهداش��ت همچنان تأكي��د مي كند:»به جرئت 
مي گويم با برنامه ريزي منسجم ما هيچ اپيدمي 
قابل توجهي را در مناطق آس��يب ديده نداشتيم 
و موارد پراكنده را به س��رعت مهار كرديم.« به 
گفته نمكي بيماري هاي پوستي در اردوگاه ها به 
دليل فقدان حمام شايع شده و وزارت بهداشت 
با همكاري مس��ئوالن ذي ربط در تاشند براي 
حل اين معض��ل در اردوگاه ها حمام هاي موقت 

احداث كنند. 
 اپيدمي بيماري نداشته ايم 

افزايش دماي هوا، رطوبت و نبود بهداش��ت هر 
آنچه كه براي شيوه بيماري هاي واگير الزم است 
را فراهم مي كند و در مناطق سيل زده همه اين 
موارد جمع است. وزير بهداشت با اشاره به تاش 
نيروهاي اين وزارتخانه ب��راي جمع آوري مردار 
و الش��ه حيوانات تلف ش��ده و سم پاشي ها خبر 
مي دهد. به گفته محمداسماعيل مطلق، مشاور 
معاون بهداشت در مديريت كاهش خطر و بايا 
مراقبت ها به صورت مس��تمر و فعال ادامه دارد. 
وي درباره بروز بيماري شپش در ميان ساكنان 
اردوگاه هاي خوزستان مي گويد:» در تمام طول 
سال انتظار بروز ش��پش به ويژه در محيط هاي 
تجمعي وجود دارد و پزش��كان و كارشناس��ان 

بهداش��تي تيم ه��اي س��امت كار غربالگري، 
شناسايي و درمان را انجام مي دهند.«

به گفته مطلق به هيچ عنوان در مناطق سيل زده 
و اردوگاه ها هيچ گونه گسترشي از بيماري شپش 
رخ نداده است و در اين مناطق و اردوگاه ها دارو 
و شامپوي ضدشپش به اندازه كافي وجود دارد و 

قطعاً همه موارد شناسايي و درمان مي شوند. 
 مردم بهداشت را رعايت كنند

محم��د مه��دي گويا، رئي��س مرك��ز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت هم طغيان 
هرگونه بيماري هاي اسهالي و پوستي در مناطق 
س��يل زده را تكذيب مي كند، اما در عين حال بر 
لزوم رعايت بيش از پيش موارد بهداشتي از سوي 
مردم به دنبال گرم تر شدن هوا و وضعيت شكننده 
شرايط بهداشتي تأكيد مي كند و مي گويد:»مردم 
مناطق س��يل زده هنگام تهيه آب آش��اميدني، 
توصيه هاي بهداش��تي را رعايت كنن��د و اگر از 
سامت آب آش��اميدني اطمينان ندارند، حتماً 

قبل از مصرف آن را بجوشانند.«
بيماري س��الك نيز بيماري ديگري اس��ت كه 
سيل زدگان را تهديد مي كند. مهدي محب علي، 
انگل ش��ناس ضمن هش��دار درباره ش��يوع  اين 
بيماري مي گويد:»بيماري سالك در ايران جزو 
بيماري هاي قديمي و بومي محس��وب مي شود 
كه از دو طريق انسان به انسان و حيوان به انسان 

توسط گزش نوعي پشه صورت مي گيرد.«
 تخليه   روستاهاي شادگان و كارون

اما خطر سيل در خوزستان هنوز تمام نشده است. 
با تقويت دو سامانه بارشي در خوزستان و شدت 
گرفتن احتمال وقوع س��يابي ديگر با افزايش 
دبي رودخانه هاي��ي همچون كرخ��ه و كارون، 
سيل بندهاي اطراف اهواز تقويت شده و شماري 
ديگر از روس��تاهاي ش��ادگان و كارون دستور 
تخليه گرفتند. تورج دهقاني، مديرعامل شركت 
مهندسي و توسعه نفت هم با تأكيد بر اينكه در 
هيچ كدام از حوضچه هاي تاالب هورالعظيم نشتي 
نفت وجود نداشته است، تأكيد مي كند:»لكه هاي 
سياهي كه در برخي از تصاوير نشان داده مي شود، 

جلبك هاي درون هور است.«
 كاهش 10 درجه اي دما

احد وظيفه، مديركل پيش بيني و هشدار سريع 
سازمان هواشناسي ضمن اشاره به كاهش شش 
تا ۱0 درجه اي دماي هوا در سواحل شمالي كشور 
مي گويد:»در روز جمعه اكثر مناطق كشور ابري، 

بارندگي و افت دما دارند.«
به گفته وي در جنوب غرب، دامنه هاي زاگرس 
مركزي و مركز كش��ور بارش باران گاهي به 
شكل رگبار و رعد و برق رخ مي دهد. همچنين 

در اين روز به تدريج در غرب، سواحل درياي 
خزر و شمال ش��رق كش��ور و در اواخر وقت 
دامنه ه��اي الب��رز مركزي نيز ش��اهد بارش 
پراكنده ب��اران خواهند بود. وظيفه با اش��اره 
به اينكه ط��ي روز جمع��ه )30 فروردين ماه( 
با تقوي��ت بارندگي ها اكثر مناطق كش��ور به 
جز بخش هاي جنوب و جنوب ش��رق ابري، 

بارندگي و افت دما خواهند داشت. 
 سيل ملخ در استان هاي سيل زده!

همزمان با بارندگي هاي شديد و جاري شدن سيل 
در استان هاي جنوبي كشور، ملخ هاي صحرايي 

به برخي اس��تان ها از جمله خوزستان، بوشهر، 
فارس و كرمان حمله كرده اند. آنطور كه معاون 
دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري مي گويد: ملخ ه��اي صحرايي هر 
ساله در بازه زماني مشخصي به برخي نقاط كشور 
حمله مي كنند و هيچ ارتباطي به س��يل ندارند. 
با وجود اين فائو نسبت به كش��ورها درباره ملخ 
صحرايي كه اكنون مهمان شش استان جنوبي 
كشور ما هستند، هشدار داد؛ ملخ هاي صحرايي 
آفت بزرگي براي كش��اورزي اس��ت و مي تواند 

امنيت غذايي كشورها را به خطر بيندازد. 

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. 
-----------------------------------------------------

 اميرعلي صفا توئيت كرد: جنايات در يمن طوري شده كه ديگه 
تصاويرش رو هم نميشه ديد. الاقل براي من كه يك پدرم. جناياتي با 
ساح هاي امريكايي، فرانسوي، انگليسي و روسي. ترامپ دستور توقف 
اين جنايات رو وتو مي كنه و رسانه كاري باهات مي كنه كه اصًا برات 
مهم نباشه و به نظرت خطر، كمك رساني مردم عراق و ايران بهم باشه. 
-----------------------------------------------------

 رسول ش�كري نيا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: بارها گفته ام 
ماهيت شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان پايش اطاعات كاربران براي نظام 
سلطه است. حركت اخير اينستاگرام به خوبي نشان داد، وابسته كردن مردم 
و مسئوالن به خارج، ضدامنيت ملي و مخالف مصالح كشور و مردم است. آيا 

زمان اعام پشيماني و اتكا به شبكه ملي اطاعات نرسيده است؟
-----------------------------------------------------

  سيدراضيه حسيني توئيت كرد: نيازهاي اوليه سيل زده ها مثل 
غذا و سرپناه كه تا حدي تأمين ميشه، يكي از مهم ترين اولويتا توجه به 
بچه هايي هست كه سيل و از دست رفتن خونه و زندگي ، اثرات رواني 
شديدي روي اونا داشته و تا مدت ها باهاشون مي مونه حضور تيم هاي 

روانشناس توي گروه هاي امدادي، بايد جزو ضرورت ها ديده بشه.
-----------------------------------------------------

  علي قلهكي با انتشار اين عكس توئيت كرد: آقاي روحاني، سال 
قبل همين موقع قيمت آبميوه هاي اين مغازه 4 هزار تومان بود، اما حاال 

۱0 هزارتومان! پ ن: تمام مواد اوليه و ليوان اين مغازه، داخلي  است.
-----------------------------------------------------

  مريم صبوري توئيت كرد: قديما طرف خونه كرايه مي كرد، بهش 
مي گفتيم ايشاال سال ديگه بتوني همينو بخري. االن جوري شده كه 

بهش ميگيم، ايشاال سال ديگه بتوني همينو تمديد كني.
-----------------------------------------------------

  بهروز ش�جاعي توئيت كرد: اينگونه نباش��د كه چهار روز ديگر 
بگويند كارنامه شوراي شهر و  شهرداري تهران اين بوده: نامگذاري چند 
معبر، دوچرخه سواري شهردار. خواهشاً لطفاً يه كمي بيشتر حواستان 

را جمع كنيد، همين.
-----------------------------------------------------

  خبر گزاري ايمنا با انتشار اين عكس توئيت كرد: ماست ايران 
در امريكا، ايران در سال گذشته بيش از ۹5 هزار تن ماست صادر كرده 

است كه در ميان كشورهاي مقصد نام امريكا نيز به چشم مي خورد.
-----------------------------------------------------

  سيدسلمان با انتشار اين عكس توئيت كرد: با هدف تأمين نيازهاي 
معيشتي ساكنين روستاهاي آسيب ديده در سيل اخير مقرر شد كميته 
امداد حضرت امام خميني )ره( تمامي روستاييان مناطق سيل زده را به 
عنوان مددجويان موقت تا پايان سال جاري تحت پوشش خود قرار دهد. 
-----------------------------------------------------

  حاجي با انتشار اين عكس توئيت كرد: مزدوران رژيم در حال 
بادمجون پوست كندن...!

-----------------------------------------------------

  عيسي شفايي با انتشار اين عكس توئيت كرد: شما صفحه ما 
رو حذف كنين. ما از صفحه روزگار حذفتون مي كنيم.

عليرضا سزاوار

سنگيني حوادث طبيعي بر دوش فقرا
يك تحقيق منتشر شده توسط آكادمي ملي علوم، مهندسي و پزشكي در نروژ 
كه روي چندين شهر بزرگ حادثه ديده از سيل انجام شده، موضوع جالبي را 
روشن مي كند.  اين تحقيق نشان مي دهد، درست است طوفان و سيل به شهر 
رسيده و تمام محله هاي فقير و غني را در برگرفته، اما به محله هاي فقيرنشين 
بسيار بيشتر آسيب رسانده است، به عاوه اين مناطق اغلب نيروي مداخله گر 

قوي را براي تعمير و بازسازي هاي بعد از سيل نيز ندارند. 
اين تحقيق به روشني نشان مي دهد، محله هاي فقيرنشين يا گروه هاي 
خاص طبقه اي اجتماعي كه در آن ساكن هس��تند )با توجه به موقعيت 
هر كشور( بسيار آسيب پذيرند و در ميان آنها سالمندان و افراد توانخواه 

شرايطي به مراتب دشوارتر در حوادثي مانند سيل خواهند داشت. 
همين طور براس��اس تحقيق اين گروه، ن��ه تنها خانه ها بلك��ه مدارس، 
بيمارستان ها و مراكز پزشكي اين مناطق نيز اغلب يا بيمه نشده اند يا به علت 
نبود كمك هاي مردمي نسبت به محله هاي مرفه و متمول، ساختمان هاي 
نامناسبي دارند. مردم در اغلب اين محله ها امكان مشاركت ندارند و حتي 
امكان و دانش حضور در جلس��ات محلي را هم پيدا نمي كنند.  در مورد 
يكي از محله هاي پرجمعيت در جنوب شيكاگو كه ساكنان آن آفريقايي- 
امريكايي با درآمد متوسط هس��تند، اين گروه متوجه شدند، شهرداري 
ساخت و تجهيز امكانات و سازه هاي بازدارنده سيل را در اين محله به كندي 
پيش برده است. چون معموالً بودجه هاي مصوب شده براي اين مناطق به 
مراتب كمتر از محله هاي اعيان نشين است.  از طرف ديگر اين مردم نفوذ 
كافي براي پيگيري و شكايت از كاركنان دولت را ندارند و حتي اگر شكايت 
هم بكنند كسي صداي آنها را نمي ش��نود.  وجود فضاي سبز، پارك هاي 
بزرگ، استاديوم هاي ورزشي و زمين هاي وسيع بازي در محوطه پر شمار 
ساختمان هاي مدارس در ساخت و ساز هاي شهري يكي از مهم ترين عواملي 

است كه امكان كنترل سيل و كاهش تخريب آن را فراهم مي كند. 
 حاال مي توان اين پرسش را طرح كرد كه در كدام يك از شهرهاي ما اين 
تمهيدات در شهرسازي لحاظ شده است؟ حاال از كمي باالتر به اين شرايط 
نگاه كنيم. به اين ترتيب نه فقط در مورد ش��هرها بلكه در ابعاد وسيع تر 
در مورد اس��تان ها نيز مي توان به صراحت گفت: استان هاي فقير و كمتر 
توسعه يافته از منظر تخريب و هم از منظر پيگيري بازسازي بعد از تخريب، 

مشكات زيادي پيش رو دارند. 

نيره ساري 
  گزارش  یک

آگهی حصر وراثت 
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آگهى مزایده عمومی 
شهرداري گرگان با استناد به ماده 30 آئین نامه معامالت شهرداري ها در نظر دارد نسبت به فروش 13 باب 
از مغازه و 4 قطعه زمین واقع در سطح شهر برابر پیوست آگهی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از 
تاریخ 1398/1/28 لغایت آخر وقت اداري مورخ 1398/2/7 به واحد امالك و یا امور قراردادهاي شهرداري به آدرس: گرگان، 
میدان شهرداري، شهرداري گرگان و یا به سایت شهرداري گرگان به آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR مراجعه و از 
شرایط و نحوه واگذاري موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده با رعایت شرایط، اسناد 
و مدارك مورد نیاز مزایده نسبت به ارائه تضمین شرکت در مزایده و کپی شناسنامه یا کارت ملی براي اشخاص حقیقی و 
اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات براي اشخاص حقوقی در پاکت الف و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت کتبی و الك و 
 مهر شده لغایت 1398/2/7 به واحد دبیرخانه شهرداري به آدرس گرگان، میدان شهرداري، شهرداري گرگان اقدام نمایند.

شهرداري گرگان- عبدالرضا دادبودتلفن تماس: : 32224010-11 

معاون دادستاني كشور: چاره اي نباشد
»اينستاگرام« را فيلتر مي كنيم

معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور گفت: دولت اگر راهي 
به جز فيلترينگ دارد ورود كرده و بر آن اعمال حاكميت كند؛ اما اگر 
واقعاً راهي باقي نمانده، چاره اي جز فيلتر شدن اينستاگرام نيست. 
جواد جاويدنيا، در رابطه با فيلتر شدن اينستاگرام گفت: اتفاقات اخير 
و مسدود شدن صفحه شخصي بسياري از مسئوالن ما در اينستاگرام 

بزرگ ترين بي احترامي به ملت ايران است. 
وي گفت: هرچند كه در گذشته اين اتفاق پيش بيني شده و حتي در 
مقطعي وزارت ارتباطات به دنبال برقراري مذاكره بوده  اس��ت، اما اين 
اقدام كافي نيس��ت.  معاون امور فضاي مجازي دادس��تان كل كشور 
ادامه داد: بايد طبق مصوبات فضاي مجازي همه نرم افزارهاي مجازي 
و ديتابيس هاي آنها به كشور منتقل شود و متعهد شوند كه قانون ما را 
رعايت مي كنند، در غير اين صورت مجوزي براي آنها صادر نمي شود. 

جاويدنيا تأكيد كرد: اين ساماندهي را وزارت ارتباطات بايد انجام دهد 
كه متأسفانه هيچ گونه اقدامي نشده و اكنون مي بينيم اعمال قانوني و 

حاكميتي از ايران در اين زمينه انجام نگرفته است. 
وي گفت: هدف و اس��اس كار، فيلترينگ اينس��تاگرام نيست، اما يك 
مثالي هميشه مطرح است اگر دش��من حمله كند و يك پل ارتباطي 
وجود داشته باشد كه از آن طريق بتواند وارد كشور شود يا بايد آن پل 
مستحكم شود و احتمال لطمه ديدن از بين برود و در غير اين صورت 
كار عاقانه اين است كه آخرين حربه را به كار گرفته و پل ارتباطي را 
قطع كنيم؛ پس فيلتر كردن گام آخر است.  معاون دادستاني كل كشور 
اعام كرد: متأسفانه در مورد اينستاگرام از همان پنج سال پيش گفته 
شد، فيلتر هوشمند انجام مي شود و به رغم اينكه دادستاني كل مخالف 
اين اتفاق بود متأس��فانه با اصرار دولت و صرف هزينه كان، اين اتفاق 
افتاد، اما يكي دو روز بيشتر دوام نياورد و هزينه و وقت صرف شده به هدر 

رفت؛ پس از آن گفتند مذاكره مي كنيم كه آن هم نتيجه اي نداشت. 
جاويدنيا تأكيد كرد: بنابراين در اين ش��رايط اعام مي كنيم اگر راهي 
به جز فيلترينگ باقي مانده، اعام كنند و دولت به آن ورود كند و بر آن 
اعمال حاكميت شود، اما اگر راهي باقي نمانده چاره اي جز فيلتر شدن 

اينستاگرام نيست. 
وي افزود: اين در حالي است كه نمونه هاي داخلي خوبي در كشور وجود 

دارد كه مي تواند جايگزين صفحه اينستاگرام خارجي شود. 

علي شيربند| ميزان


