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رئیس دستگاه قضا پای حرف اصحاب رسانه نشست

میزان

تأکید رئیس قوه قضائیه بر پیگیری مشکالت مردم خوزستان

برش

گــروه سیاســی /رئیس دســتگاه قضا در نخســتین
هماندیشیخودبانخبگان،میزباناصحابرسانه
بــود .مدیــران برخــی رســانههای اصالحطلــب و
اصولگرا در این نشست ،ضمن ارائهپیشنهاداتی به
غالمحسین محسنی اژهای ،انتقاداتی را هم نسبت
بــه برخوردهــای قــوه قضائیه بــا برخــی پروندهها
مطرحکردند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نقش رســانهها در
امیدآفرینــی و آرامش بخشــی به مــردم بیبدیل
اســت ،گفت :الزم است سازوکاری برای استفاده از
ظرفیتهــا و ایدهها در قوه قضائیــه با کمک خود
اصحاب رسانه طراحی شود .اژهای با تأکید بر فهم
درســت از حق و اجرای آن و همچنین اســتقامت
در راه حق ،نقش رســانه در تحقق عدالت ،هموار
کردن مســیر عدالت و ارتقابخشی به آگاهی مردم
به حقوق خودشان و جامعه را بسیار مهم دانست.
او اضافه کرد :رسانه میتواند به مردم آگاهی دهد
تا حقوق خود و راه استیفای حق را بخوبی بشناسد
تــا هم به آنها تعدی نشــود و هم آنکــه بدانند اگر
تعدی کنند ،چه عواقبی دارد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه ،اژهای بــا
بیــان اینکه آگاهی انســان از لوازم ضــروری اجرای
عدالت اســت ،گفت :نقش رسانه در مطالبهگری
و پاسخگو کردن همه آحاد جامعه اعم از مسئول
و غیر مســئول و همه افــراد و نهادهایی که وظیفه
اجتماعــی دارنــد ،حائز اهمیت اســت .رئیس قوه
قضائیه با بیان اینکه در این شــرایط بشدت نیاز به
فهم مشترک در موضوعات مختلف داریم ،گفت:
اگر بین رســانه و دســتگاههای مختلــف مانند قوه
قضائیه ،دولت و مجلس فهم مشترکی نسبت به
مســائل و موضوعات وجود داشته باشد ،هر کسی
به درستی میتواند نقش خود را ایفا کند.
اژهای همچنیــن بــا اشــاره بــه موضوع رســانه آزاد
و آزادی رســانه گفــت :نقــد در قانــون مطبوعــات
تعریف شــده ،اما برخی موارد که مطرح میشــود
مصــداق تخریــب و حتی توهین اســت کــه باید با
یک مرزبندی دقیق و شفاف ،حساب آنها را از نقد
سازنده جدا کنیم.
رئیــس قوه قضائیه با بیــان اینکه اعتمــاد مردم و
ســرمایه اجتماعی برای هر حکومت و دســتگاهی
مهم است ،گفت :اعتماد مردم مهمترین پشتوانه
بــرای نظام ما بــه عنوان یک نظام مردمی اســت
و اگــر اعتماد مردم را نداشــته باشــیم در بســیاری
از کارهــا موفــق نخواهیــم شــد .بــدون تردید یکی
از الزامــات افزایــش اعتمــاد مــردم صداقــت و به
حســاب آوردن مردم و بهرهمندی از ظرفیتهای
آنهاست.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکــه از دوران جوانی
و بیــش از  ۵۰ســال اســت کــه اعتقــاد دارم تــوده
مــردم مســائل را بخوبی متوجه میشــوند و درک
میکننــد و اگر صادقانــه واقعیتها را بــا مردم در
میــان بگذاریــم اعتمــاد آنهــا را جلــب میکنیــم،
گفت :بهرهبرداریهای خاص و مقطعی از مردم
کار ناپســندی اســت و اگــر مــردم احســاس کننــد
ظاهرســازی میکنیــم و حرفهای خــوب را برای

رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی بیان میکنیم
سخن ما را نمیپذیرند.
اژهای بــا اســتقبال از همــکاری و هماندیشــی بــا
اصحاب رسانه گفت :باید با کمک همدیگر مسائل
و آسیبها را احصا و راه حل آنها را بررسی کنیم و
به هر میزان بتوانیم فاصله در فهم مشترک درباره
مشکالت را کاهش دهیم تا بهتر بتوانیم مسائل را
حلکنیم.
اژهای بــا اشــاره به تماس با نخبگان از ســوی دفتر
رئیــس قوه قضائیــه و اخذ نظرات ،پیشــنهادات و
انتقادات از سوی طیفها و سالیق مختلف فکری
بالفاصلــه پــس از انتصــاب بــه ریاســت دســتگاه
قضا گفت :اگر چه فرصــت مطالعه همه نظرات
دریافــت شــده نبــود ،بخش عمــده نظــرات را که
بهصورت تلفنی یا مکتوب فرستاده شده مطالعه
کردم و به همکارانم گفتم که اینها را برای بررســی
بیشتر و عمیقتر دستهبندی و اولویتبندی کنند.
ایــن نظــرات باید با نگاهــی مبتنی بــر واقعیتها
بررســی شــود و بــرای آنهــا راهــکار پیــدا کنیــم و
اگــر بخواهیــم بــرای آنهــا در اتاقهــای دربســته
تصمیمگیــری و دســتورالعمل صادر کنیــم اثری
نخواهد داشــت و ایــن اتفاق هــم نمیافتد حتماً
در ایــن خصوص بــا ارائه دهندگان ایــده و نظرات
همفکریمیکنیم.
توصیههایاصحابرسانهبهاژهای
اما در ابتدای این نشست ،تریبون به اصحاب رسانه
داده شــد تا پیشــنهادات خود را به رئیس دســتگاه
قضــا اعــام کننــد .آنــان هــم از آزادی مطبوعات
گفتند و از برخی برخوردهای قوه قضایی با بعضی
پروندههاانتقادکردند.
متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایســنا با بیان اینکه
خوشحالیم که درب اتاق رئیس قوه قضائیه روی
اهالی رســانه باز اســت ،گفت :امیدواریم دستگاه
قضایــی در دوره تحــول و تعالــی کارهایــی را کــه
انجام داده اســت برای مــردم بازگو کند و به دادن
وعــده بــرای کارهایی کــه میخواهد انجــام دهد،
اکتفانکند.
«خلفیزاده» مدیرعامل خبرگزاری آنا نیز با اشاره
به عزم دســتگاه قضا برای مقابله با قاچاق کاالی
سازمان یافته در کشــور ،از بالتکلیفی در راهاندازی
کامل ســامانه جامــع تجــارت انتقاد کــرد و گفت:
این ســامانه باید به صورت صددرصدی فعالیت
داشــته باشد تا هم جلوی قاچاق کاال گرفته شود و
هم چرخ تولید در کشور بچرخد.
«مظفری» مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد با بیان
اینکــه انتخــاب آقــای اژهای بــه عنــوان رئیس قوه
قضائیه لرزه بر دل مفسدان انداخته است ،گفت:
امروز خواست مردم این است که مبارزه با فساد به
صورت شعاری نباشد.
«تیرانــداز» مدیرعامل خبرگــزاری فارس نیز طی
ســخنانی بــا بیــان اینکــه امــروز تمرکز دشــمن بر
بیتدبیر نشــان دادن نظام و مســئوالن نظام و در
نهایــت حملــه بــه اســاس حکومت دینی اســت،
گفت :در راستای افزایش سرمایه اجتماعی نظام،
الزم اســت کــه مبنــای تصمیمگیریهــای مهــم

رئیس قوه قضائیه روز گذشــته در جلســه شورای عالی قضایی با مفید دانستن سفر هیأت
ویژه بررســی مشــکالت آب مردم خوزستان به این استان ،به دادستان کل کشور و سازمان
بازرسی مأموریت داد موضوع را تا حصول نتیجه روشن و قطعی و حل مشکل و جلوگیری
از تکرار مشکالت مشابه پیگیری کنند و گزارش آن را نیز به اطالع مردم برسانند.
محســنی اژهای در عین حال از مردم خوزســتان نیز خواســت تا اجازه ندهند دشــمنان از
مطالبــات بحق آنها سوءاســتفاده کنند و در عین حال به دادســتان حــوزه قضایی مربوطه
مأموریــت داد مــواردی که منجر به آســیب دیدن یا کشــته شــدن افراد شــده بــا جدیت و
فوریت پیگیری و با عوامل این اقدامات برخورد کند تا موضوع برای همگان روشــن شود.
رئیــس قــوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش بر ضرورت کنترل بازار در این شــرایط
تأکید کرد و گفت :در برخی بخشهای بازار نابسامانیهایی وجود دارد و در این شرایط که
مردم زیر فشار دشمن هستند ،برخی بیتدبیریها و کمتدبیریها هم اضافه شده است.
او بــا بیان اینکه «انصاف نیســت بازار و گرانفروشــیهایی را که وجــود دارد رها کنیم و اجازه
دهیم افراد فرصتطلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند» ،گفت :دادستان
کل کشــور موظف اســت در موضــوع کنترل بازار به کمــک تعزیرات رفته و اقدامــات الزم را
انجــام دهد.رئیــس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش از عملکــرد مرکز حفاظت و
اطالعــات قــوه قضائیــه در شناســایی و بازداشــت  ۱۹نفــر از عناصــر فاســد و کارچاقکن در
تهران اعم از  ۱۵وکیل و چند کارمند دادگســتری در روزهای اخیر تقدیر کرد .او تصریح کرد
که اقدامات چند فرد خاطی آثار ســوءیی از جمله ذهنیت ســازی منفی در مردم نســبت به
کارکنان خدوم دســتگاه قضایی داشــته و نسبت به آنها ســوءظن به وجود میآورد بهنحوی
کــه  ۸۰هــزار وکیــل را بدنام کرده و موجب بیاعتمادی مردم به نظام قضایی میشــود و بر
همین اســاس رســیدگی سریع به این پرونده و اطالعرســانی درباره آن باید مورد توجه ویژه
قــرار گیــرد .رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه به فضل پروردگار در ایام انتخابات مطلقاً آنچه
مورد نظر دشمنان و بدخواهان در خارج و داخل بود رخ نداد و تالش کردند از شرایط فعلی
و انتقال دولت استفاده کرده و فشار بر مردم را بیشتر کنند تا کاسه صبر و حوصله مردم لبریز
شود ،اما انشاءاهلل این بار هم تیر آنها به سنگ میخورد ،افزود :مردم و مسئوالن همه باید
مراقب و مواظب باشــند تا ناخواســته در زمین دشــمن بازی نکرده و در فضایی که دشــمن
ایجاد میکند قرار نگیرند.او با بیان اینکه مردم ما هوشیارند و مطالبات بحق خود را از مسیر
درســت پیگیــری میکنند و قطعــاً اجازه نمیدهنــد بدخواهان در صفوف آنهــا رخنه کنند،
بــه نیروهــای امنیتی نیز متذکر شــد که مراقبت کنند تا برخی افراد ناخواســته فریب عوامل
دشــمن را نخورده و در دام آنها نیفتند.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنان خود
با اشــاره به گزارش رئیس ســازمان زندانها درباره تدابیر بهکار گرفته شــده در جهت کنترل
ســویه دلتای بیماری کرونا در زندانهای کشــور به دادستان کل کشــور بهعنوان نماینده قوه
قضائیه در ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا دستور داد موضوع تسریع در روند واکسیناسیون
زندانیان کل کشور را در این ستاد پیگیری کند.

درخصــوص برخــی پروندههــا برای مــردم تبیین
شود.
«شفیعیان»مدیرمسئولپایگاهخبریانصافنیوز
هــم خواســتار آن شــد کــه همــه رســانهها بتوانند

جلســات دادگاههــا را پوشــش خبــری داده و از
وضعیت زندانهای کشور گزارش تهیه کنند.
«ایمانجانی» مدیرمســئول روزنامــه فرهیختگان
هم در ســخنانی گفت :باید ســازوکار شفافی برای

به نتیجه رســیدن پیشــنهادات اصحاب رســانه به
دستگاه قضایی پیشبینی و عملیاتی شود.
«بهزادی» ســردبیر روزنامه اعتماد هم با اشاره به
بحرانی که مطبوعات کشــور به آن دچار شــدهاند،
گفــت :باید به مطبوعــات آزادی داد و در مقابل از
آنها پاسخ خواست.
«گنجــی» مدیرمســئول روزنامــه جــوان هــم در
سخنان خود پیشنهاد داد که دستگاه قضایی کشور،
عکس قاضی فاســد را به رســانهها بدهــد و ما هم
قــول میدهیــم کــه عکــس او را با عنــوان «قاضی
فاســد و متخلــف» در صفحــه نخســت روزنامه و
خبرگزاری خود منتشر کنیم.
«قلــی زاده» مدیرعامل خبرگزاری تســنیم هم در
این نشست با بیان اینکه احیای سرمایه اجتماعی
نظام یکی از خواســتههای امروز اصحاب رسانه از
مسئوالن است ،گفت :در دوره جدید قوه قضائیه،
برخورد با مفاســد بایــد به صورت بســیار جدیتر
از گذشــته ادامــه پیــدا کند تا مــردم ببیننــد از عزم
دستگاه قضا برای مقابله با مفسدان کاسته نشده
است.
«قوچانی» سردبیر روزنامه سازندگی نیز با اشاره به
کاهش ملموس توقیف مطبوعات در دوره ریاست
آیتاهلل رئیسی بر قوه قضائیه ،بر ضرورت نوسازی
رسانهای در کشور تأکید کرد.
«محمدی» ســردبیر سایت خبری عصرایران هم
در این جلســه بر ضرورت معرفــی برخی قضات
فاســد از ســوی رســانهها تأکید کــرد و این اقــدام را
دارای آثار مثبت و بازدارنده فراوانی دانست.
«احدیــان» مدیرمســئول روزنامه خراســان نیز در
این نشســت مبارزه با فســاد را مهمترین محور در
اقدامات دستگاه قضایی دانست و خواستار اعالم
موضع قاطعانه قوه قضائیه درخصوص مســائل
مهم مطرح شــده از سوی رســانهها که در جامعه
ایجاد حساسیت کردهاند ،شد.
«حیــدری» مدیرعامل خبرگــزاری ایلنا هم وجود
برخــی اختالفنظرهــای نهادهــای امنیتــی در
خصوص بعضــی از پروندهها را زیبنده ندانســت
و با اشــاره به ضرورت مقابله قوه قضائیه با فســاد
در هر نوع و شــکل آن گفت :دســتگاه قضــا باید از
برخوردهای جناحی در زمینه مقابله با مفســدان
پرهیز کند«.حیدری» مدیرمســئول سایت خبری
رویداد  ۲۴نیز در این جلسه گفت :قوه قضائیه باید
تالش کند تا هر اندازه که ممکن است از مداخالت
دادســتانها در امور داخلی دولــت جلوگیری کند
چــرا که ایــن مداخــات در وهله نخســت به خود
دستگاه قضایی آسیب میرساند.
حجتاالســام «دعایــی» مدیرمســئول روزنامــه
اطالعــات ،رئیــس قــوه قضائیــه را دارای صفاتــی
همچــون قاطعیت ،صراحــت و رأفت دانســت و
گفت :آقایان رئیسی و اژهای ،جلوههایی از معرفت
موجود در شــهیدان بهشــتی و قدوســی هستند .او
رســانهها را بــازوی توانمند قوه قضائیه دانســت و
گفت :این رسانهها هســتند که با اخبار و اطالعات
دقیــق خود میتوانند زوایــای تاریک هر موضوع و
ماجرایی را برای قوه قضائیه روشن سازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صحن علنی مجلس:

تفاهم با تلگرام صرفه جویی ارزی  2.7میلیون یورویی برای کشور داشت

ایرنا

فضای مجازی به تصویب رسید».
جهرمی تصریح کرد« :در این سند تأکید
شده که تعرفهگذاری باید به شکلی باشد
که خدمات داخلی شبکه ملی اطالعات
بر خدمت خارجی مزیت رقابتی داشته
باشــد .بر اســاس سیاســتگذاری شــورای
عالــی یــک روز بعــد کمیســیون تنظیم
مقــرارت در دولــت مصــوب کــرد کــه
اپراتورهــای مخابراتــی در مهلت زمانی
مشخص موظف هستند اقداماتی برای
محاســبات ترافیــک داخلــی و بیرونــی
بهصورت مجزا انجام دهند».
بنا بــر توضیحــات جهرمی دو مــاه بعد
کمیســیون تصویــب کــرد نــرخ ترافیک
داخلــی حداکثــر بایــد نصــف ترافیــک
بینالملل محاســبه شــود.به گفته وزیر،
ابتــدای ســال  96برخــی اپراتورهــا بــه
اســتناد ایــن مصوبه کــه پیامرســانهای
خارجــی در داخــل کشــور هســتند،
بســتههای اختصاصــی بــرای قیمــت
ارزانتر پیامرســانهای خارجی را اعالم
ن اینکــه
و تبلیــغ کردند.جهرمــی بــا بیــا 
اقدام اپراتورها باعث شــد دادستانی کل
کشور به این مسأله ورود کند ،تأکید کرد:
«تبلیغــات محیطــی و محلــی اپراتورها

بسرعت جمعآوری شــد .به این واسطه
بار دیگر به همه یادآوری شد که سیاست
شــورای عالــی فضــای مجــازی مبنی بر
حمایت از پیامرســانهای داخلی است
نــه خارجــی ».وزیــر ارتباطــات یــادآور
شــد ،خــرداد  96در ســند ســاماندهی
پیامرســانهای بومی بار دیگــر بر ایجاد
مزیتبخشــی رقابتــی پیامرســانهای
داخلــی بــه خارجی تأکید شــد .در ســند
تبییــن الزامــات هــم تصریــح شــده کــه
مزیت بخشــی اقتصــادی در دسترســی
به خدمــات کاربــرد محتوایــی و داخلی
اولویت اســت .مجلس هم ســابقه ورود
به ایــن حــوزه را دارد و در تبصــره قانون
بودجــه  ،1400مجلــس نیــز بــه مزیــت
رقابتــی بــرای پیامرســانهای داخلــی
اشــاره کرده است.جهرمی پس از پخش
صحبتهای قالیباف -ریاست مجلس-
در جلســه قبلــی حضور خود بــرای ارائه
گزارش عملکرد گفت« :در جلسه قبلی
نیــز جمعبندی مجلس انقالبی این بود
کــه تعرفهگــذاری بــرای پیامرســانهای
داخلی بــه گونهای انجام گیرد که مزیت
رقابتی برایشان ایجاد شود که ما از قبل
چنین مزیتی را ایجاد کرده بودیم».

ی در کابینه الزام نیست
حضور نامزدهای انصراف 

خبر دیگر اینکه،مهدی چمران از چهرههای اصولگرا و حامی ســید ابراهیم
رئیســی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ،معتقــد اســت دلیلــی نــدارد رئیس
جمهوری از نامزدهای انصراف داده به نفع وی حتماً در کابینه استفاده کند.
این منتخب شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال خبرآنالین که از نگاه شما
کاندیداهایــی که به نفع آقای رئیســی در انتخابات ریاســت جمهــوری ،انصراف
دادند حتماً باید در کابینه حضور داشته باشند؟ گفت :خیر این گونه نیست .اگر
آقای رئیسی از آنها درخواست کرد و توانستند با هم کار کنند بسیار خوب است اما
اگر نخواستند و نتوانستند با هم کار کنند هیچ دلیلی بر اینکه حتماً باید در کابینه
باشند وجود ندارد شاید از نظر روحیه نتوانند با هم کار کنند حال هر چقدر هم که
خوب باشند .وی افزود :شاید از لحاظ روش کار ،نتوانند با هم کار کنند چون کسانی
که میخواهند با هم کار کنند باید بسیار همگن و نزدیک به هم باشند.

مخالفت منتخب شورای شهر مشهد با مدیریت زنان

شــنیدیم که ،حســن موحدیان ،منتخب شورای شهر مشــهد گفت :زنان در
موقعیتهای ستادی میتوانند حضور داشته باشند ،اما سهم آنان در مدیریت
ت خســتگیهای مفرط آنان درست نیســت و بنده مخالف حضور زنان
به قیم 
در پســتهای مدیریتی و معاونتی شهرداری هستم .به گزارش ایلنا ،وی افزود:
بنده مخالف کاری هســتم که با زندگی و نقش زنان در خانواده منافات دارد .ما
مردان هم بعد از یک میزان کار خســته میشــویم .زنان در خانه باید به تربیت
فرزندان بپردازند و آرامش خانواده را تأمین کنند نه آنکه دنبال کاری باشند که
توانی برایشــان جهت انجام کار خانه باقی نماند .حســن موحدیان در نشســت
خبری منتخبان دوره ششــم شــورای شهر مشــهد با اصحاب رسانه که در محل
نمایشــگاه بینالمللی مشهد برگزار شــد ،گفت :بخش فرهنگی اولویت و مورد
توجه شــورای ششــم اســت ،مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رأی بدهند
سراغ ما نمیآمدند و به ما رأی نمیدادند .کار فرهنگی زمانبر و دیربازده است،
لذا در مقوله فرهنگی اقدامات باید بر اساس اولویت باشد.

 ۳۰۶تبعه پاکستانی به مقامهای محلی تحویل داده شدند

با خبر شدیم که ،مقامهای کشورمان روز یکشنبه  ۳۰۶پاکستانی را به دولت
محلــی در مــرز تفتان در منطقه چــاگای تحویل دادند .به گــزارش ایلنا به گفته
منابع رســمی ،این پاکســتانیها به دلیل نداشتن مدارک معتبر سفر در مناطق
مختلف ایران دســتگیر شــدهاند .آنها برای بازجویی به آژانس تحقیقات فدرال
تحویل داد ه شــدند .منابع پاکســتانی گفتند که پاکســتانیهای بازداشــت شــده
غربالگری شدهاند و آزمایش ویروس کرونای آنها منفی است.

رسیدگی به یکی از بزرگترین پروندههای بانکی کشور

خبر رسیده که،دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا روز
گذشــته به ریاســت قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان
برگزار شــد .به گزارش ایســنا ،قاضی زرگر در ابتدای جلســه با اشاره به احتمال
کمکاری ،اهمال یا ترک فعل دستاندرکاران بانکها در این پرونده اظهار کرد:
در خصوص دستاندرکاران بانکها از پروندهها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا
رسیدگی شود ،امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
در ایــن دادگاه نماینــده دادســتان ضمــن قرائــت کیفرخواســت گفــت :این
پرونــده از بزرگتریــن پروندههــای بانکی کشــور اســت که متهــم ردیف اول
و ســایر متهمان از ابربدهکاران کالن هســتند؛ گردش کار این پرونده از ســال
 ۸۳تنظیم شــده است و طرف طلبکار و شــکات این پرونده بانکهای ملی،
پارســیان ،تجارت ،توســعه صادرات و سپه هســتند .نماینده دادستان اظهار
کــرد :در ایــن پرونــده بــرای  ۷نفــر کیفرخواســت صادر شــده ،بر این اســاس
متهمان برای تولید و واردات تسهیالتی اخذ کردند ،اما با رفتارهای مجرمانه،
صورتهای مالی غیرواقعی ،فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران
ارشد و میانی بانکها کاالیی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی
کشور به یغما رفته است .او با بیان اینکه گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیونها
یــورو ،درهــم ،دالر و ین گرفتهاند ،افزود :فقط در یک قالب اعتبار اســنادی ۲
میلیارد ین ژاپن اخذ شده و  ۶۵هزار میلیارد ریال تسهیالت در دهه  ۸۰گرفته
شده که ایفای تعهد نشده است.

بررسی اعمال تحریمهای سختتر علیه ایران

دست آخر اینکه ،یک روزنامه امریکایی به نقل از مقامات رسمی این کشور
و برخی منابع مطلع مدعی شــد کــه امریکا در حال بررســی اعمال تحریمهای
سختترعلیه صادرات نفت ایران به چین به منظور ترغیب ایران به ادامه دادن
مذاکرات احیای توافق هستهای و یا تنبیه آن در صورت ترک این مذاکرات است.
بهگزارش ایسنا ،وال استریت ژورنال به نقل از مقامات رسمی امریکا و افراد مطلع
با توجه به مذاکرات اخیر در وین بر ســر احیای توافق هســتهای نوشت :چون این
مذاکرات در حال متزلزل شــدن هستند ،امریکا در حال بررسی گزینههایی است
کــه ایران را ترغیب به حفــظ و ادامه مذاکرات کند .بــه ادعای مقامات امریکایی
مذکــور یک برنامه که در مرحله پیشنویس اســت ،از طریق تحریمهایی جدید
که شبکههای حملونقل را که به صادرات حدود یک میلیون بشکه در روز کمک
کرده و منابع مالی مهمی را برای ایران فراهم میکند ،موجب قطع کردن فروش
رو به افزایش نفت ایران به چین ،مشــتری اصلی نفت این کشــور ،میشود .این
مقامات میگویند ،اقدامات جدید در صورت شکســت مذاکرات هستهای انجام
خواهند شــد .آنها همچنین میگویند ،این برنامه شــامل اجرای ســلطهجویانه
تحریمهای فعلی میشــود که از طریق اعالم مــوارد جدید تحریمی یا اقدامات
قانونی انجام خواهد شد.

دیدارشمخانیواوحدیبارئیسجمهوریمنتخب

دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به طور جداگانه
با رئیسجمهوری منتخب دیــدار کردند .به گزارش ایرنا ،در ادامه دیدار مقامات
دولتی و کارگزاران نظام با رئیسجمهوری منتخب ،علی شــمخانی دبیر شــورای
عالی امنیت ملی و سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ،روز گذشته
به طور جداگانه با حضور در دفتر رئیسجمهوری منتخب با سید ابراهیم رئیسی
دیدار کردند.دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار برای منتخب مردم ایران
در ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری و دولت آتــی ،آرزوی موفقیت
کرد و گزارشی از آخرین فعالیتها و اقدامات نهاد متبوع خود ارائه نمود.رئیسی
در دیــدار بــا رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران بــا تأکید بر اینکه خانواده شــهدا،
جانبازان و ایثارگران ولی نعمتان ما هستند ،اظهار داشت :هر خدمتی که نگرانی
خانــواده ایثارگــران را برطرف کنــد ،وظیفه همگانی ما اســت و باید همه همت و
تــاش خود را بــکار بگیریم تا دغدغهها و نگرانیهای ایــن عزیزان در بخشهای
مختلف از جمله مسکن ،درمان و اشتغال برطرف شود .رئیسجمهوری منتخب
تصریح کرد :الزم اســت مســائل و مشــکالت خانواده ایثارگران بطور کامل احصا
شده و راهکارهای متناسب با حل و فصل آنها ،ارائه و اجرایی شود.

خبر

گــروه فنــاوری  -روز گذشــته و در آخرین
روزهــای کاری وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعــات او با حضــور یافتن در مجلس
در خصــوص علــت عــدم تشــریح و
شفافســازی در خصوص مفاد قرارداد
بــا تلگــرام و چرایــی محاســبه ترافیــک
بینالملــل بــرای کاربــران ایــن شــبکه
اجتماعی مورد ســؤال قــرار گرفت که در
نهایت نمایندگان از پاسخ او قانع نشدند
و به او کارت زرد دادند.
ëëمزایای ورود  CDNتلگرام به کشور
محمدجــواد آذری جهرمــی در مجلس
اعــام کــرد در زمــان تفاهــم صــورت
گرفته بــا تلگرام بــرای انتقــال  CDNبه
کشــور باعث شــد صرفهجویــی ارزی در
خرید پهنــای باند  ۱۸۰گیگابیت بر ثانیه
اینترنــت صــورت بگیــرد که قیمــت آن
در ســال  ۹۶حداکثــر ماهانــه  ۳۰۰هــزار
یورو بود .به گفته جهرمی  ۹ماه اســتقرار
CDNهای تلگــرام در ایران  ۲.۷میلیون
یورو صرفهجویــی در پرداخــت ارز برای
خرید اینترنت انجام شد.
گفتنی است ســؤال نمایندگان «تشریح
و شفافســازی در خصــوص تلگــرام و
چرایــی محاســبه ترافیــک بینالملــل
بــرای اســتفاده مــردم در حالــی شــبکه
توزیع محتوا ( )CDNاین شبکه در کشور
مســتقر بوده اســت» کــه در نوبت قبلی
پاســخهای آذری جهرمــی نتوانســت
نمایندگان را اقنــاع کند ،به همین دلیل
این ســؤال از دیدگاه نمایندگان مجلس
به سؤال ملی بدل شد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا
حضــور در صحــن علنــی مجلــس در
مورد جزئیــات ورود CDNهــای تلگرام
بــه کشــور و تفاهم بــا این شــرکت گفت:

«مرداد  ۹۶با نظر دادســتان وقت کشــور
(حجتاالسالم ابراهیم رئیسی) مذاکره
با تلگرام آغاز شــد و پس از ارائه گزارش
مذاکــرات در چهــارم مرداد همان ســال
با مجــوز دبیرخانه شــورای عالی فضای
مجازیCDN ،ها در ایران مجوز استقرار
گرفتند».
بهگفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
مجموع ســرورهایی که در ایران مســتقر
شــده ۷۰ ،ســرور بــوده که مســئوالن این
پیامرسان خودشان تهیه کردند و در این
زمینه ریالــی از ســمت وزارت ارتباطات
پرداخــت نشــد.او ادامــه داد« :مجمــوع
ت در
دارایــی تلگــرام بــرای ارائــه خدمــ 
ایــران  ۱۴۰هــزار دالر بــود (بــا قیمت هر
ســرور ۲هــزار دالر) کــه بــا قیمــت دالر
آن ســال ۶۰۰ ،میلیــون تومان میشــود.
مجمــوع پهنــای بانــد متصــل تلگــرام،
 ۳۲۰گیگابیت برثانیه بــوده که در پیک،
 ۱۸۰گیگابیــت بر ثانیه آن مصرف شــده
اســت».بهگفته جهرمــی تفاهم صورت
گرفته با تلگرام باعث شــد صرفهجویی
ارزی در خریــد پهنای باند  ۱۸۰گیگابیت
بــر ثانیــه اینترنت شــد که قیمــت آن در
ســال  ۹۶حداکثــر ماهانه  ۳۰۰هــزار یورو
بــود .وزیــر تأکیــد کــرد در  ۹ماه اســتقرار
CDNهای تلگــرام در ایران  ۲.۷میلیون
یورو صرفهجویــی در پرداخــت ارز برای
خریــد اینترنت انجام شــد کــه با قیمت
یورو در آن روز  ۱۵میلیارد تومان محاسبه
میشــود که تمــام اینهــا در صورتهای
مالــی شــرکت ارتباطــات زیرســاخت
وجــود دارد.وزیــر ارتباطــات اعــام کرد:
«در کمیســیون ،آقــای مقتدایی نماینده
مجلــس به مــن گفتند که شــما هــزاران
میلیــارد تومــان پــول بــه جیــب زدهاید.

بــه ایشــان توضیــح دادم که عــددی که
میگویند درســت نیســت و پول حاصل
از ایــن کار بــرای دولت اســت و به جیب
کســی نمــیرود .مــن توضیــح دادم کــه
مجمــوع فــروش اینترنــت در مــاه کمتر
از  ۸۰میلیــارد تومــان اســت امــا ایشــان
مصاحبــه کردند و گفتنــد وزیر ارتباطات
قبول کرده که  ۸۰میلیارد تومان منفعت
مالی داشته است».
وزیــر ارتباطات با اشــاره به اینکه مذاکره
با تلگرام ،دستوری بوده که حاکمیت در
مقطعــی برای این وزارتخانه صادر و آن
را انجــام دادهاند ،گفت« :آن زمان بیش
از  ۷۰درخواســتی کــه جمعبنــدی شــده
بــود ،برای تلگرام ارســال شــده و در پنج
مصداق مســدود شــد اما در ادامه چون
تلگــرام مســائل امنیتی مــا را نپذیرفت،
دستگاه امنیتی شــکایت کردند و در یک
روالــی ایــن پیامرســان خارجی مســدود
شــد».جهرمی خاطرنشــان کــرد« :بارها
به قــراردادی با تلگرام اشــاره کردند ،ما
با ایــن پیامرســان قراردادی نداشــتیم و
صرفاً یــک تفاهم بود .تلگرام یک روزی
در کشــور فعالیت کرده و یک روزی بنابر
تشخیص دستگاه امنیتی عمل نکرده و
مسدود شده است».
ëëچالشهای محاسبه ترافیک نیمبها
وزیــر ارتباطــات در ادامه افزود« :ســؤال
نماینــدگان مجلس از من این اســت که
چــرا با اینکه ســرورهای تلگــرام به ایران
آمــده بود ،ترافیک اینترنــت برای مردم
نیمبها محاسبه نشده است؟ برای پاسخ
به این ســؤال باید رونــد قانونی در رابطه
با این مســأله را یادآوری کنم ۲۰ ،آذرماه
 ۹۵در دولت یازدهم سند تبیین الزامات
شــبکه ملــی اطالعــات در شــورای عالی

وزیــر ارتباطــات اعــام کــرد« :بنابــر
تمــام ایــن قوانیــن و مقــررات ،حتی اگر
ســرورهای یــک پیامرســان خارجــی در
کشــور مســتقر شــود نیز شــامل ترافیک
نیمبها و دریافت یارانه نمیشــود .برای
همیــن مبحــث یارانــه را مطــرح کــردم
چــون زمانــی که بــه اپراتورهــا میگوییم
ترافیک را نیمبها محاســبه کنند درواقع
به آنها یارانه میدهیم ،ما که نمیتوانیم
به پیامرسان خارجی یارانه بدهیم».
جهرمــی تأکیــد کــرد« :حقالنــاس جزو
مهمتریــن مســائل در وزارت ارتباطــات
اســت .در همیــن راســتا ،بحــث ســتاره
مربعها را جمــع کردیم و پولهایی را که
به نادرســت از مــردم دریافت شــده بود
تــا جایــی کــه در حــوزه اختیارات مــا بود
بــه آنهــا برگرداندیــم .برای بقیــه پولها
نیز درخواســت کردیم به ما اجــازه ورود
بدهنــد ،اما گفتند بایــد روال قانونی طی
شــود و اکنــون پرونــده در حــال پیگیــری
قضایی اســت».وزیر جوان یادآور شد که
آنها نه تنها برای محاسبه ترافیک تلگرام
از مردم یک ریال اضافه نگرفتهاند بلکه
با شــیوع کرونا بنابر وظیفهای که داشتند
بیش از هــزار میلیارد تومــان خدمت به
مــردم در قالــب اینترنــت رایــگان ارائــه
دادند.جهرمــی در پایــان یادآور شــد که
او قوانیــن را قرائــت کــرده و هیچ چیزی
جز قانون نمیتواند در کشــور حکمفرما
باشــد .او گفت« :من عالق های به مطرح
کــردن جزئیات دربــاره تلگرام نداشــتم
چــرا کــه طــرح ایــن بابهــا برخــی از
فرصتهای کشور در آینده را میسوزاند
و تعامالت را با مشکل مواجه میکند اما
طبق قانون نمایندگان سؤال پرسیدند و
من باید جواب بدهم».

دیگه چه خبر

اژهای:اعتماد مردم مهمترین پشتوانه برای نظام است

گفتوگوهای ایرانی ـ سعودی ادامه خواهد داشت

خبر اول اینکه ،نخســت وزیر عراق در گفتوگویی به آخرین تحوالت منطقه
و جهــان از جمله گفتوگوهای ایران و عربســتان و ایــران و امریکا و نقش آنها بر
منطقــه پرداخت .به گزارش ایســنا ،مصطفی الکاظمی نخســت وزیــر عراق در
گفتوگو با شبکه العربیه تأکید کرد :اجازه نخواهیم داد که عراق به نقطه تهدیدی
برای همسایگان تبدیل شود و محافظت از مرزها اولویت ماست .وی با اشاره به
اینکــه برای بازگرداندن نقش تاریخی عراق در منطقه و نزدیک کردن رویکردها
تالش خواهد کرد گفت :مذاکرات سعودی-ایرانی تداوم خواهد یافت .الکاظمی
خاطرنشان کرد :امیدواریم که عراق به میدان جنگ ایران و امریکا تبدیل نشود و
گفتوگوهایایرانی-امریکاییبازتابهاییبرمنطقهخواهدداشت.نخست وزیر
عراق در ادامه گفت :با طرف ایرانی رایزنیهایی خواهم کرد زیرا ما به ثبات نیاز
داریم .وی همچنین از سفر به تهران بعد از تحلیف ابراهیم رئیسی خبر داد.

