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توضیحات دادگستری شیراز درباره اجرای حکم قصاص نوید افکاری 

اولیای دم قصاص می خواست
]شهروند[ نوید افکاری به اتهام قتل کارمند 
با  فارس  استان  در  فاضالب  و  آب  سازمان 
ضربات چاقو به قصاص محکوم شده بود. 
پس از اینکه حکم قصاص نفس نوید افکاری 
اجرا شد،  واکنش های متعددی در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی به راه افتاد که البته قبل از 
اعدام نوید افکاری نیز رسانه های بیگانه به این 
حاشیه ها پرداخته بودند. ماجرای هشتگ های 
#اعدام نکنید برای  نوید افکاری چند وقتی 
فضای مجازی را در برگرفت و نکته قابل تأمِل 
درخواست برای اعدام نشدن نوید افکاری، 
ورزشکار بودن او بود. افکاری سه سال پیش 
یعنی در  سال 97، ترکمان، از کارمندان سازمان 
آب منطقه ای شیراز، را با چاقو مورد ضرب و جرح قرار داد که او پس از انتقال به بیمارستان، جان 
خود را از دست داد؛ ترکمان دو فرزند دختر خردسال و یک پسر نوجوان دارد.افکاری پس از 
دستگیری، به حکم دادگاه به قصاص محکوم شد، اما رسانه های بیگانه و معاند با مرتبط 
کردن اعدام او به اعتراضات مرداد 97 تالش کردند روند پرونده افکاری را به سمت دیگری 
سوق دهند. در این میان، با انتشار اخباری مبنی بر پذیرش جرم با شکنجه، برخی از چهره ها به 
حمایت از او پرداختند و حتی کار به جایی رسید که ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی 
خواستار اعدام نشدن او شد.بعد از قصاص نفس نوید افکاری، رسانه های مختلف داخلی 
و خارجی به انعکاس این خبر پرداختند. بی بی سی   فارسی با انتشار عکسی از نوید افکاری 
در کنار دریا تیتر زد: »نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی اعدام شد« و در این خبر اشاره کرد که وکیل 
خانواده افکاری می گوید دستگاه قضائی برای اجرای حکم »آن قدر عجله« داشت که محکوم را 

از »آخرین دیدار محروم کرد«.

پروندهنویدافکاری پاسخبهشبهاتمطرحشدهدر
حاال روابط عمومی دادگستری استان فارس در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد 
پرونده نوید افکاری اطالعیه ای صادر کرده است. با توجه به مطالب خالف واقِع منتشرشده  در 
روز های اخیر که یا حکایت از اطالع نداشتن انتشاردهندگان از جزئیات حقوقی پرونده مرحوم 
نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض ورزی های سیاسی است، برای تنویر افکار هم وطنان 
عزیز توضیحاتی ارایه می شود.پرونده نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضائی و با بررسی 
قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در 
دادگاه کیفری تشکیل شده و رأی صادره نیز در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار 
گرفته و پس از طی این مراحل قضائی، برای تمامی قضات بررسی کننده، ارتکاب جرم از ناحیه 
محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس نوید افکاری به قصاص محکوم شده است. ادله 
قضات برای رأی در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دالیل متنوع و متعدد حاصل شده 
است، از اقرار های صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی های فنی مخابراتی و شواهد 
شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این 
پرونده چنین نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی رود. 
شبهه  بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و 
بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارایه پیشنهاد بررسی 
پرونده از ناحیه »هیأت حقوقی بی طرف« پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی 
و حقوقی جایگاهی ندارد.عالوه بر آن، برخی درخصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که 
حق الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطالح اعدام استفاده کردند که از لحاظ 
حقوقی کامال اشتباه است. افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان 
خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا 
گردیده است.قبال نیز اعالم شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری 
متهم تا صدور حکم قطعی، دو  سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضائی مختلف روی 
پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از 
پرونده های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد 
از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم بارها در 
مراجعه به مراجع قضائی استان اصرار به قصاص و اجرای حکم داشتند. این درحالی است که 
در برخی پرونده های قصاص در همان ماه های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده 
و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است. در 
مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می شود آقای افکاری، در این 

پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی )انتخابی توسط متهم( بوده است.
در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعا های مبهم و کلی خدشه ای به رسیدگی های 
پزشکی صورت گرفته وارد نمی کند. افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر 
نمی شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مسأله را در حضور وکیلی که خودش برای 
رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است. در هفته گذشته 
نیز توسط هیأتی سه نفره از پزشکی قانونی و در حضور رئیس  کل دادگستری استان، متهم 
معاینه شد و نتیجه رسمی آن مبنی بر »مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی 
)شکنجه( نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و ...« قبال در رسانه ها منتشر 
شده است.در مورد شرایط اجرای حکم، تأکید می شود آیین نامه اجرای احکام ازجمله حکم 
قصاص مصوب رئیس قوه قضائیه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم 
قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم )مواد ۳۲ 
تا ۳۵( آیین نامه اجرای احکام، عینا رعایت  شده است. بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام 
پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطالع دهد تا او اگر می خواهد کسی را ببیند یا با 
فردی تماس بگیرد، اعالم کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.

به  نوید افکاری اعالم می شود قبل از اجرای حکم خواستار مالقات حضوری است یا تماس 
تلفنی که او اعالم می کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره 
موبایلی را اعالم و با خانواده خود صحبت می کند.اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم 
افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه عالوه بر نوید افکاری 6 نفر از 
مقام های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم 
به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا درآمده است.درخصوص 
شبهه مطرح شده درباره لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می شود هیچ قانون، 
دستورالعمل یا آیین نامه ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد، وجود 
ندارد.در پایان تأکید می شود رویه دستگاه قضائی و ازجمله دادگستری استان فارس طی 
ماه های اخیر در عفو، مرخصی و تقویت گروه های مردم نهاد صلح و سازش نشان می دهد 
موضوع عفو و گذشت جایگاه باالیی در راهبرد قوه قضائیه دارد. درخصوص این پرونده نیز 
خانواده مرحوم افکاری و وکالی او بیش از دو  سال فرصت داشتند از خانواده مرحوم ترکمان 
رضایت بگیرند که متأسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و براساس اصرار خانواده مقتول 
حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است. قصاص یک حق برای خانواده 

مقتول است و دستگاه قضائی نمی تواند از اجرای این حق جلوگیری نماید. 

 ]شهروند[ کرونا که آمد، همه چیز را تغییر داد؛ از 
ورزش  تا  گرفته  اجتماعی  مناسبات  و  زندگی  سبک 
. حاال  و اقتصاد و سیاست و البته گردشگری و سفر
زندگی همه مردم دنیا به قبل و بعد از کرونا تقسیم 
شده است. اوایل شیوع این بیماری خیلی ها امیدوار 
بودند که این ویروس موذی خیلی زود بساطش جمع 
کرونایی  واقعیت های  گذشت  چه  هر  اما  می شود 
قرنطینه  کشید  خ  ر به  را  خودش  قبل  از  ترسناک تر 
مختلف  کشورهای  در  سراسری  محدودیت ها  و 
یکی پس از دیگری اعمال شد، عبور و مرور و تردد به 
کمترین میزان ممکن در چند دهه اخیر رسید، مرزها 
بسته شد و همه سفرها به تعویق افتاد، پروازها لغو 
چهاردیواری های  در  جان شان  ترس  از  مردم  شد، 
گردن کلفت  و  معتبر  آژانس های  گرفتند،  پناه  خانه 
مسافرتی یکی پس از دیگر با خطر ورشکستگی مواجه 
تمایلی  هم  شخصی  خودروی  با  حتی  مردم  و  شدند 
کار به جایی رسید که در بسیاری  به سفر نداشتند. 
کاهش شدید مصرف سوخت،  به دلیل  کشورها  از 
قیمت بنزین تا 40 درصد هم کاهش پیدا کرد؛ در کشور 
از  داد.  خ  ر اتفاقاتی  چنین  بیش  و  کم  هم  خودمان 
اوایل اسفند تا اواسط خرداد عمال صنعت گردشگری 
تعطیل شد. بعد از گشایش های پلکانی اوضاع کمی 
رعایت  به  ملزم  اقامتی  مراکز  و  هتل ها  گرفت؛  رونق 
پروتکل بهداشتی شدند تا بتوانند پذیرای مسافران 
باشند. پروازهای داخلی از سر گرفته شد و در حالی  که 
فعاالن این حوزه دلخوش و امیدوار به بهبود شرایط 
بودند، موج دوم بیماری از راه رسید و دوباره شرایط را 
سخت کرد. با اینکه عمال محدودیت برای انجام سفر 
وجود ندارد، اما بسیاری از مردم سفرهای تفریحی یا 
را  غیرضروری شان  مسافرت های  همان  به اصطالح 
به تعویق انداخته اند و حاال همین موضوع زنگ خطر 
آورده  نابودی صنعت گردشگری در کشور را به صدا 
است؛ صنعتی نوپا و نحیف که در شرایط عادی هم با 
مشکالت ریز و درشت فراوانی دست به گریبان بود. 
وزیر  مونسان،  علی اصغر  گفته  به  فعلی  شرایط  اما 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، می تواند 
را نابود و فعاالن  تمام سرمایه گذاری های گردشگری 
گردشگری را ورشکسته کند؛ به  طوری که دیگر قابلیت 

برگشت نداشته باشند. 
را  ضرر  بیشترین  گردشگری  فعاالن  بین  در 
هتلداران و صاحبان مراکز اقامتی متحمل شده اند؛ 
به خصوص آن دسته از مراکزی که به تازگی راه اندازی 
شده و امیدوار بودند که در تعطیالت نوروز و تابستان 
را  هزینه هایشان  از  بسیاری  بخش  مسافر  جذب  با 
پوشش دهند. اما آن طور که مونسان می گوید، این 
سررسید  حاال  بلکه  نداشتند  درآمدی  تنها  نه   افراد 
وام ها و بازپرداخت هزینه هایشان است: »همه آنهایی 
که در این بخش فعال بودند ضرر زیادی را متحمل 
بسیاری  که  است  این  ناراحت کننده تر  شده اند. 
گرفتند  وام  کردند،  جمع  داشتند  چه  هر  جوان ها  از 

شروع  عید  از  بود  قرار  و  راه  بیندازند  به  بومگردی  تا 
دست  به  درآمدی  نه  تنها  که  کنند  درآمد  کسب  به 
نیاوردند، حاال باید اقساط وام را هم بپردازند، اضافه 
بر آن مالیات و هزینه های بیمه تأمین اجتماعی را هم 

دارند. فشار عجیبی به گردشگری وارد شده است.«
و  تعامل  به  نیاز  شرایط  این  از  خروج  راه حل  اما 
هماهنگی با وزارت بهداشت و فعاالن حوزه بهداشت 
و درمان دارد. به همین دلیل هم وزیر میراث فرهنگی و 
گردشگری از برگزاری جلسه با وزیر بهداشت خبر داده 
است: »نظر به اینکه سالمت و جان مردم مهم است 
بار جدیدی  نباید  کادر درمان خسته شده اند و ما  و 
به آنها اضافه کنیم، قرار شد ظرف هفته آینده جلسه 
مشترکی با وزیر بهداشت داشته باشیم تا مثال اجازه 
دهیم تورها و گروه های خارجی که سفرشان قابلیت 
کنترل دارد تحت پروتکل مشترک برقرار شود.« ظاهرا 
وزیر بهداشت هم نظر مساعدی برای به رونق افتادن 
گردشگری  مسئوالن  دارد.  گردشگری  مجدد 
می گویند از شخص وزیر بهداشت خواسته اند تا به  
جای توصیه های »سفر نرویم« روی »سفر هوشمند 
ایرانیان  مسافرت های  اما  شود.  تأکید  مسئوالنه«  و 
چقدر به این شعار نزدیک است. مونسان می گوید 
اینکه هر کسی خودرو خود را بردارد، هر جایی خواست 
چادر بزند یا در خانه های مختلف اتراق کند، آن هم در 
این شرایط، فقط به گسترش هر چه بیشتر بیماری 
کرونا کمک می کند. آن طور که وزیر گردشگری می گوید، 
می توانند  گردشگری  تورهای  شرایطی  چنین  در 
و  اقامتی  مراکز  هتل ها،  زیرا  باشند؛  راه حل  بهترین 
نظر  مورد  پروتکل های  می توانند  حمل ونقل  ناوگان 
وزارت بهداشت را رعایت کنند. توزیع نامناسب سفر 
هم یکی دیگر از عوامل موثر از رونق افتادن صنعت 
در  مونسان  است.  کرونایی  ایام  این  در  گردشگری 
فرهنگی،  میراث  وزارت  آنکه  »با  می گوید:  این باره 

گردشگری و صنایع  دستی توزیع سفر را انجام داده و 
در این سال ها سعی کرده روی گردشگری غرب کشور 
کار کند اما همچنان با ترافیک های شمال مواجهیم. 
مشکل  غربی  مناطق  زیرساخت  گذشته  در  شاید 

داشت ولی االن شرایط قابل قبول است.«
دغدغه های  از  یکی  گردشگری  حوزه  از  حمایت 
جمشید  است.  بخش  این  مسئوالن  همیشگی 
، در این باره  حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور
می گوید: »در حال حاضر ضریب اشغال هتل ها بسیار 
پایین است و آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. 
ضریب اشغال در هتل به 10 تا 20 درصد رسیده است. 
حمایت های دولت هم تأثیر چندانی در بهبود وضع 
به  اقدامات و حمایت ها  زیرا  هتل ها نداشته است؛ 
اندازه کافی نیست.« به گفته حمزه زاده پیش از این 
قرار بود که هزینه های آب و برق هتل ها با تعرفه های 
تخفیفی در نظر گرفته شود و هزینه ها مورد تعدیل قرار 
گیرد ولی نه  تنها این چنین نشده بلکه در ازای اندکی 
تأخیر در پرداخت قبوض، خدمات هم از سوی وزارت 
آن طور که او می گوید حمایت  نیرو قطع شده است. 
وزارت نیرو در قالب تعدیل هزینه ها و تخفیف دوره ای 
قابل  میزان  تا  مصرفی  هزینه های  تسویه حساب 
را  گردشگری  صاحبان  تاب آوری  می تواند  مالحظه ای 

افزایش دهد.
در  گردشگری  صنعت  از  حمایت ها  اندک  دریغ 
سهم  رسمی  گزارش های  براساس  که  است  حالی 
گردشگری در تولید ناخالص داخلی ۶.۸ درصد است، 
در حالی  که سهم گردشگری در تولید ناخالص جهانی 
عدد ۱۰.۳ درصد را نشان می دهد. سهم گردشگری در 
اشتغال در سطح جهانی نزدیک به ۱۰ درصد است و در 
ایران این سهم به ۷.۳ درصد رسیده است. مقایسه 
آمار نشان دهنده ظرفیت های فوق العاده باالی  این 

صنعت گردشگری در داخل کشور است. 

دریچهجلسه اضطراری دو وزیر برای رونق سفرهای داخلی و خارجی

گردشگری در اغما

]شهروند[ حکم قصاص عامل قتل وحید مرادی وقتی 
در دیوان عالی کشور شکسته شد، سعید روز چهارشنبه 
برای دومین بار پشت درهای بسته و غیرعلنی در دادگاه 
از خود دفاع کرد. این درحالی است که سعید چهار  سال 
پیش هم جنایت دیگری را رقم زده بود و برای این جنایت، 
حکم قصاصش در دیوان عالی کشور تأیید شد و او در 
لیست سیاه اعدام قرار گرفت. وحید چهل وسه ساله که 
چندین سابقه کیفری داشت و 16 بار به زندان رفته بود، 
اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد و به میهمانی که دوستش 
حسین به مناسبت آزادی او تدارک داده بود، رفت و به 
کری خوانی در اینستاگرام پرداخت. اما این کری خوانی ها 
به درگیری میان او و حسین و سه خواهرزاده اش منتهی 
شد و او در پنت هاوس برج حسین، در خیابان ۲۱ ولنجک 
او را با ضربه چاقو کشت و سه خواهرزاده اش را زخمی کرد. 
وحید بعد از این جنایت و درحالی که قصد خروج از کشور 
را داشت، در مرز ایران و ترکیه بازداشت و به زندان رجایی 
شهر منتقل شد. او به قتل در مستی اعتراف کرد. وحید  به 
زندان رجایی شهر  منتقل شد و بازپرس رسیدگی کننده 
به این پرونده احتمال وقوع خطر را برای او مطرح کرد، به 
همین علت او به بند خصوصی منتقل شد، اما پس از 
چند روز به اصرار خانواده اش به بند عمومی رفت. یازدهم 
تیرماه  سال 97 درگیری خونین در محوطه هواخوری زندان 
برای  زندان بانان  به وقوع پیوست. تالش  رجایی شهر 
پایان دادن به درگیری خونین میان زندانیان بی نتیجه ماند 
و یکی از زندانی ها که گنده التی به نام وحید مرادی بود، با پنج 
ضربه چاقو از پا درآمد. تصاویر این درگیری از دوربین های 

مداربسته زندان ضبط شد.
با تکمیل تحقیقات پلیسی 17نفر از زندانیان که در 

درگیری منتهی به جنایت شرکت کرده بودند، بازداشت 
شدند و سعید و عباس که به گفته سایر زندانیان نزدیک تر 
از سایرین به وحید بودند، به عنوان متهمان اصلی تحت 
بازجویی قرار گرفتند، ولی هر دو ادعا کرده اند ضربه کاری را 
با چاقوی دست ساز به وحید نزده اند. پرونده این جنایت 
با صدور کیفرخواست به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و 17متهم پشت درهای بسته 
و غیرعلنی محاکمه شدند. در پایان جلسه قضات دادگاه 
سعید را به قصاص محکوم کردند. عباس و سایر متهمان 
نیز به زندان محکوم شدند.سعید به حکم صادره اعتراض 
کرد و مدعی شد قاتل نیست. با این اعتراض پرونده در 
شعبه 39 دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه 
قرار گرفت و قضات عالی رتبه حکم قصاص را شکستند. 
آنها در گزارشی اعالم کردند الزم است قضات دادگاه فیلم 
دوربین مداربسته زندان را که صحنه درگیری خونین را 
ضبط کرده است، بازبینی و سپس اقدام به انشای رأی 

کنند.
با این ایراد قضائی، پرونده برای رسیدگی دوباره به 
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد 
و سعید که چند روز قبل حکم قصاصش به خاطر قتلی 
که  سال 95 در خیابان منصور رقم زده بود، در دیوان عالی 
کشور تأیید شده بود، روز چهارشنبه بار دیگر پای میز 
محاکمه ایستاد.در ابتدای جلسه که این بار نیز غیرعلنی 
اولیای دم  وکیل  شد،  برگزار  خبرنگاران  حضور  بدون  و 
درخواست قصاص را مطرح کرد و از طرف پسر خردسال 
وحید مرادی نیز قصاص خواست. اولیای دم گفتند به 
هیچ عنوان راضی به گذشت نمی شوند.سپس فیلم 
ضبط شده صحنه جنایت در مانیتور دادگاه نمایش داده 

شد که در آن مشخص بود ضارب کیست. نمایش این 
فیلم موجب شد اولیای دم منقلب و آشفته شوند. وقتی 
سعید در جایگاه ویژه ایستاد، اتهام قتل را نپذیرفت. او 
گفت: »قبول دارم در درگیری حضور داشتم، اما من ضربه 
کاری را به وحید نزدم.«سپس قضات چاقوی دسته سبزی 
را که سعید قبال در دادسرا اعتراف کرده بود با آن ضربه کاری 
به وحید زده شده است، به او نشان دادند. اما سعید گفت: 
»این چاقو متعلق به من نیست. چاقویی که من در دادسرا 
گفته بودم در دست داشتم، چاقویی دیگر بود و منظور من 
این چاقو نبود. این چاقو متعلق به فرد دیگری است که 
در درگیری حضور داشت و در دادگاه قبلی به اتهام شرکت 
در درگیری منجر به قتل محاکمه و به زندان محکوم شد.« 
وکالی متهم نیز ایراداتی را مطرح کردند و گفتند: »پرونده 
نواقص و ایراداتی دارد که باید رفع شود.« در پایان جلسه 

قضات وارد شور شدند تا رأی را حاضر کنند.

دادگاهجنایی ادعاهایجدیدقاتلوحیدمرادیدر

کالهبرداری با نام 
شبکه شاد

]شهروند[ سیم کارتی تحت 
عنوان سیم کارت شاد وجود 

ندارد و تماس برای فروش 
یا پشتیبانی این سیم کارت 

کالهبرداری است.
محمدجواد آذری جهرمی روز 

چهارشنبه در حاشیه جلسه 
هیأت دولت درباره اپلیکیشن 
شاد و وضع اینترنت روستاها 

گفت: »از ابتدای فروردین 
امسال سه هزار و ۵۰۰ روستا به 

شبکه ملی اطالعات متصل 
شدند و این امکان فراهم شده 
است که مردم مناطق روستایی 

نیز بتوانند از ظرفیت فضای 
مجازی استفاده کنند. از آنجا 

که هدف ما این است که 
دانش آموز یا دانشجویی برای 

هزینه های شبکه از تحصیل جا 
نماند، شبکه شاد به صورت 

رایگان در اختیار دانش آموزان 
و معلمان قرار گرفت. اکنون 

بسته اینترنت هدیه برای 
۷۰۰ هزار معلم در نظر گرفته 

شده است و برای بسته رایگان 
استادان و دانشجویان نیز 

هفته بعد با وزیر علوم جلسه 
داریم تا بسته های آموزشی را 

برای دانشجویان نیز در نظر 
بگیریم. تا سه شنبه هفته 
آینده سایت ثبت نام برای 

دریافت بسته اینترنت آموزشی 
راه اندازی خواهد شد تا بعد از 

ثبت نام بتوانند بسته ها را 
دریافت کنند.« جهرمی با تأکید 

بر اینکه سیم کارتی تحت 
عنوان سیم کارت شاد وجود 

ندارد، گفت: »مردم به 
کالهبرداری های این حوزه توجه 

نکنند. سیم  کارت های 
مخصوص کودک توسط 
اپراتورهای همراه اول و 

ایرانسل ارایه می شود و 
سیم کارت »شاد« وجود ندارد. 

به خانواده ها توصیه می کنم به 
تماس هایی که درباره فروش 
سیم کارت شاد است، پاسخ 

ندهند. سیم کارت کودک یک 
لیست سفید دارد که تمام 

سایت ها روی آن باز نیستند و 
صرفا سایت های مناسب روی 
آن باز می شوند. از  سال۹۶ این 

امکان فراهم بوده و اکنون به 
علت آموزش مجازی، استقبال 

از آن بیشتر شده است که 
همین مسأله، نیاز به ارتقای 

سیستم های زیرساخت آن را 
چند برابر کرد. تماس هایی که 

از سرشماره ۹۰۹ برای سیم کارت 
شاد گرفته می شود، صرفا 

کالهبرداری است و نباید به آن 
توجه کرد. همراه اول تا چند روز 

آینده یک مرکز تماس برای 
برنامه شاد راه اندازی خواهد 

کرد.« وزیر ارتباطات درباره 
ممنوعیت استفاده از 

پیام رسان های خارجی برای 
آموزش مجازی گفت: 

»ممنوعیت استفاده از این 
پیام رسان ها از سوی مرکز ملی 
فضای مجازی به شکل رسمی 

اعالم شده است. اما به صورت 
غیررسمی در برخی مدارس 
استفاده می شود که هزینه 
استفاده از این بستر را باید 

خودشان متقبل شوند.«


