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سیانان :ایران برای پرتاب
ماهواره آماده میشود

ایسنا -سیانان گزارش داد که تصاویر جدید نشان میدهد ایران در حال آماده سازی برای پرتاب یک ماهواره به فضاست و این نشان میدهد که بهرغم
تهدیدات اخیر وزیر خارجه آمریکا در این زمینه ،ایران در حال حرکت در مسیر تعیین شده خود اســت .این تصاویر حاکی از فعالیت در مرکز فضایی امام
خمینی و در ادامه پرتاب قبلی ایران در سال  2017است .پمپئو پنجشنبه گذشته مدعی شد که پرتاب ماهواره از سوی ایران خالف قطعنامه  2231است.

...
اخبار

دانشجویان بسیجی شیراز شب
را در خیابان به صبح رساندند

دانشجویان بسیجی دانشگاه شیراز در
حمایت از افراد بی سرپناه و کارتنخوابها
ســه شنبه شــب را در خیابان و در مقابل
شـــورای شهر شــیــراز در ســرمــای هــوا به
صبح رســانــدنــد .بــه گ ــزارش ف ــارس ،این
دانشجویان کــه در ایــام امتحانات خود
هستند ،کتا بهای درسی خود را هم در
خیابان مطالعه و با این حرکت تالش کردند
صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان
شــورای شهر و مسئوالن شیراز برسانند.
اعتراض دانشجویان بسیجی از زمانی آغاز
شد که یک خانم  ۵۰ساله بی سرپناه هفته
گذشته در یکی از بافتهای تاریخی شیراز
جان خود را از دست داد.

گام جدی وزارتارتباطات برای حذف پیامکهای تبلیغاتی
وزیر ارتباطات سه روز قبل با انجام یک نظرسنجی
در توئیتر از مردم خواسته بود ،با بیان نظرشان
درباره شیوه مقابله با پیامکهای تبلیغاتی وزارت
ارتباطات وی را یاری کنند .اکنون پس از انجام این
نظرسنجی نتیجه آن را نیز از طریق توئیتر به اطالع
مــردم رسانده اســت .او پس از تشکر از مشارکت
مردم موارد مد نظر برای تصمیم نهایی را این گونه
اعالم کرد:
-1کانال تبلیغ ارزان:
علت رواج پیامکهای مزاحم ،نبود راهکار موثر،
ارزان و در دسترس برای تبلیغ مشاغل است.
در مصوبه  ۲۷۰کمیسیون تنظیم مقررات،
راهــکــاری بــرای تبلیغ قانونمند با رضایت
مشتری و پرداخت هزینه به دریافتکننده
دیــده شــده اســت.ایــن مصوبه باید توسط
اپراتورهاعملیاتیشود.همچنین
در هفته آینده در جلسهای
بـــا فـــعـــاالن «بـــازاریـــابـــی
دیجیتال» راهکارهای
ایــجــاد کــانــالــی مــوثــر،
ارزان و در دسترس
برای مشاغل به جای
پــیــامــک بــررســی و

اجرایی خواهد شد.
-2تشدید شناسایی و برخورد با ارسالکنندگان:
ظرف پنج روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان
تنظیم مــقــررات بــا تنظیمات سختگیرانهتری
فعالیت خواهد کرد .برخورد با دفاتر خدماتی فروش
سیمکارتهای غیرقانونی و لغو مجوز آن ها در دستور
کار قرار گرفت.
-3محدودیت در ارسال پیامک روزانه:
فعال سقف مشخصی بــرای ارس ــال روزانــه
مشخص شد .دو پیشنهاد وجــود دارد،
اول اینکه باالتر از سقف ،ارسال نشود
یا ایــن که با تعرفه بیشتری محاسبه
شود ،تصمیم گیری در این خصوص به
طور قانونی با کمیسیون تنظیم مقررات
استوتایکشنبههفتهبعدنهاییخواهد
شد.
-4گــرانکــردن تعرفه
پـــیـــامـــک و قــیــمــت
سیمکارت:
با توجه به نبود اقبال
عــمــومــی مــــردم ،ایــن
م ــورد از دســتــور کار
خارج شد.

«بیمارستان ایرانیان دبی» با
بغض و عداوت امارات تعطیل شد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از
تعطیلی بیمارستان ایرانیان دبی به دلیل
سختگیر یها و تالش امــارات خبر داد.
محمد ابراهیم رضایی در گفتوگو با ایلنا با
بیان این که امارات هیچ نیت و دلیلی برای
تعطیلی این بیمارستان نداشت ،تصریح
کرد:اینبیمارستانکهنماد خدمتوارتباط
دو ملت بود ،با بغض و عداوت امارات تعطیل
شد و تدابیرشان به گونهای است که ایران را
تحت فشار قرار دهند که یا این مکان تعطیل
یا به دولت امارات واگذار شود.
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مهمترین نکات

نظرسنجی وزیر و  2نکته قابل تامل
فکری -اقدام جالب توجه وزیر ارتباطات و اعتماد به نظرات مردم و این نیت که وی بنا
دارد بر اساس دیدگاه های مردم درباره پیامک های تبلیغاتی تصمیم بگیرد ،دارای دو
نکته قابل تامل است:
 -1این اقدام تاکیدی است بر این که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی لزوما
مخرب و مضر نیستند و اگر با پرهیز از حرکات پوپولیستی همراه با آگاهی و هدفمندی
در جهت ارتقای سواد رسانه ای مورد استفاده قرار گیرند ،می توانند به ابزاری
کاربردی برای کسب بیشترین و مفیدترین اطالعات در کوتاه ترین زمان ممکن تبدیل
شوند و در واقع این شبکه ها با رعایت مالحظات و احتماال درصدی خطا ،به ابزار
مشورتی یک جامعه تبدیل میشوند.
 -2آن چه اساسی تر به نظر می رسد ،اعتماد به مردم و کاربران شبکه های اجتماعی و
احترام به نظرات آن هاست .هرچند پیش از این شایدکم و بیش وجود داشته اما در این
رویکرد خود را بهتر و بیشتر نشان داده است .اعتمادی که یک وزیر به مخاطبان خود
کرده و اهمیتی که به نظرات آن ها داده ،باعث ایجاد امید و خوش بینی در جامعه می
شود و رسیدن به این باور که هر نظر می تواند موثر باشد .همین حس موثر بودن می تواند
مشارکت مردمی و نظارت های اجتماعی را در الیه های متفاوت تقویت کند و در عین
حال بر گسترش ،تقویت و تاثیر جامعه شبکه ای بیفزاید؛ جامعه ای که چه بخواهیم و چه
نخواهیم شکل گرفته است و بهترین کار ،ضمن جهت دهی به آن استفاده هدفمند در
جهت توسعه پایدار کشور است.

از میان خبرها
هیچ دارویی از پوشش بیمهای خارج نشده است

انتقاد آذری جهرمی از انتشار فیلم شکنجه یک دختر در فضای مجازی

هادی محمدی – سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حاشیه
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که نگرانیهایی وجود دارد که
برخی داروها از فهرست بیمهها خارج شدهاند ،گفت :هیچ دارویی به ویژه داروهای اساسی از
پوشش بیمهای خارج نشده و این یک شایعه است.سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی تاکید کرد :اگر موردی دارید حتما به دفتر من منعکس کنید .وی افزود :داروهای
بیماران خاص داروهای بیماران صعب العالج و داروهای اساسی همگی تحت پوشش بیمه
هستند و هیچ گونه مشکلی در این خصوص نداریم.

محمدی – محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه نشست هیئت
دولت در خصوص انتشار تصویری از شکنجه فردی در فضای مجازی گفت :ویدئوی منتشر شده
را دیدهام و برایم بسیار ناراحت کننده بود و واقعا از شان و منزلت ایرانی این قبیل کارها به دور
است .البته موجب خوشحالی است که با انعکاس این زشتی ،ناجا و دستگاه قضایی برخورد
به موقعی داشتند .اصوال اصل بر همین است که با توسعه فناوریها ،دستگاههای مسئول در
برقراری امنیت نیز با به روزرسانی فناوریهای خود سرعت عمل برخورد با جرایم را افزایش
دهند که شکر خدا توفیقات خوبی هم داشتهاند.

...
جامعه

سرپرست وزارت بهداشت:

قطار طرح تحول سالمت در هیچ
ایستگاهی توقف نمی کند

محمدی -سرپرست وزارت بهداشت در
پاسخ به این سوال که آیا قرار است در طرح
تحول نظام سالمت تجدید نظر شود ،اضافه
کرد :طرح تحول نظام سالمت با قدرت و
سرعت ادامه خواهد داشت .من سال 94
کهدرسازمانبرنامهوبودجهمسئولیتاداره
امور مالی این طرح را داشتم عرض کردم ما
قطار طرح تحول نظام سالمت را در هیچ
ایستگاهی نگه نخواهیم داشت.
▪پرداخت مطالبات تا پایان سال

سرپرست وزارت بهداشت دربــاره پرداخت
پــاداش بازنشستگان ایــن وزارتخانه که از
اصلی ترین انتقادات قاضی زاده هاشمی
هم بود ،گفت :بررسی پاداش بازنشستگان
وزارت بهداشت را از ماهها قبل و از زمانی که
درسازمان برنامه و بودجه بودم ،آغاز کرده
بودیم ،همکاران ما این افراد را با شماره کارت
ملی دقیقا بــررســی کــردنــد .سپس بــه یک
جمعبندی رسیدیم و اولین پرداخت هزار
میلیارد تومانیشان را نیز از هفته قبل آغاز
کردیم .حدود برآورد ما تا آخر سال ۹۷چیزی
حدود دو هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان است که
هزار میلیارد تومانش را به دانشگاهها ابالغ
کرده ایم تا مطالبات معدود افرادی که از سال
 ۹۴ماندهاند و همچنین سال  ۹۵را پرداخت
کنند .انشاءا ...طی ماه آینده برای پرداخت
سال  ۹۶و  ۹۷اقدام خواهیم کرد.

