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دستور رئیس قوه قضائیه
بر رسیدگی به پرونده
کشتهشدههای حوادث
خوزستان
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای در
جلسه دیروز شــورای عالی قوه قضائیه با تبریک
عیدقربانو گرامیداشتروزهعرفهابرازامیدواری
کردبهواســطهاینایامنورانیتألماتملتهای
مسلمانبهویژهمردمافغانستان کهاینروزهادر
سختیبهسرمیبرند،هرچهزودتربرطرفشود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دستورات دهگانه
خود بــرای معاونتهای مختلف قضائــی که در
اولین جلسه شــورایعالی قوه قضائیه در هفته
گذشتهصادر کرد،از مسئوالنذیربطخواست
کهاهتمامداشتهباشنداینموضوعاتدرموعد
مقرر پیگیــریو گزارشآنارایهشــود.رئیسقوه
قضائیه در بخــش دیگری از ســخنانش با تقدیر
از ســفر هیأت ویــژه بررســی مشــکالت آب مردم
خوزستان به این استان اظهار داشت« :بررسی
مســألهمشــکالتآبیخوزســتانوارایــه گزارش
آن بــه دولــت کار الزمــی بــود ،ا گرچــه دیــر انجام
شــد،اماپیگیریهانبایدمحدودبهیکســفرو
یک گزارششود».حجتاالسالموالمســلمین
محســنیاژهای بــه دادســتان کل کشــور و
ســازمان بازرســی مأموریــت داد موضــوع را تــا
حصــول نتیجه روشــن و قطعی و حل مشــکل
و جلوگیری از تکرار مشــکالت مشــابه پیگیری
کنند و گزارش آن را نیز به اطالع مردم برسانند.
رئیــس قــوه قضائیــه از مــردم خوزســتان نیــز
خواست تا اجازه ندهند دشمنان از مطالبات
به حق آنها سوءاســتفاده کنند و در عین حال
به دادســتان حــوزه قضائی مربوطــه مأموریت
داد مــواردی کــه منجــر بــه آســیبدیدن یــا
کشت هشــدن افــراد شــده بــا جدیــت و فوریــت
پیگیری و با عوامل این اقدامات برخورد کنند
تا موضوع برای همگان روشن شود.
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سخن جمهوری اسالمی ،دعوت به مقاومت است
همه
ِ

شــهروند| حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای در پیامی به
مسلمانانجهانب همناسبتایامحج،ضمناشارهبه
مشکالت و نا گواریهای دنیای اسالم ،سربرافراشتن
عناصرمقاومتوبیداریبخصوصدر فلسطین،یمن
و عراق را از واقعیتهای امیدآفرین منطقه خواندند و
تأ کید کردنــد« :وعده صــادق الهی نصــرت مجاهدان
اســت و نخســتین اثر این مجاهدت بازداشــتن آمریکا
و دیگــر زورگویــان از دخالــت و شــرارت در کشــورهای
اسالمیاست».
بخشهای مهــم پیام رهبــر انقالب اســامی چنین
است:
امســال نیز ّامت اسالمی از نعمت عظیم حج محروم
ماندند و دلهای مشــتاق ،با آه و افسوس ،ضیافت در
خان ه محترمــی را که خدای حکیم و رحیــم برای مردم
بنانهادهاست،از دستدادند.
این ّ
دومین سال است که موسم شادمانی و بهجت
معنوی حج ،به موسم فراق و حسرت تبدیل میشود
و بالی بیماری همهگیر و شاید نیز بالی سیاستهای
حا کــم بــر حــرم شــریف ،چشــم مشــتاق مومنــان را از
ّ
معنویــت ّامــت
مشــاهد ه نمــاد وحــدت و عظمــت و
یســازد و این ّقل ه ُپرشکوه و سرافراز را
اسالمی محروم م 
باابروغبار میپوشاند.
نهــای گذرای
ایــن امتحانی همچــون دیگــر امتحا 
تاریخ ّامت اسالمی اســت که میتواند فردایی تابنا ک
در پی داشــته باشــد؛ مهم آن اســت که حج در شا کله
حقیقیاش ،در دل و جان آحاد مسلمانان زنده بماند
ِ
موقتاحضور ندارد،پیام
وا کنون که کالبدمناسکیآن ّ
متعالیآن کمرنگنشود.
امســال حــج بیـ ِـت معظــم در دســترس نیســت ولی
توجه بــه ّ
ربالبیــت و ذکر و خشــوع و ّ
تضر ع و اســتغفار
در دســترس اســت؛ حضور در عرفات ّ
میســر نیست اما
مناجات معرفتافزا در روز عرفه ّ
میسر است؛ َرمی
دعا و
ِ
ّ
شیطان در منا ممکن نیســت اما دفع و طرد شیاطین
قدرتطلب در همه جا ممکن است؛ حضور یکپارچه
بدنها در ِگرد کعبه فراهم نیســت ّاما حضور یکپارچه
لهــا بــر ِگــرد آیــات روشــن قــرآن کریــم و اعتصــام بــه
د
حبلاهّللوظیف ههمیشگیاست.
ّ
ماپیرواناسالم کهامروزاز جمعیتعظیم،سرزمین
تهــای
یشــمار ،و ّمل 
تهــای طبیعــی ب 
گســترده ،ثرو 
زندهوبیدار برخورداریم،بایدباداشتههاوممکنهای
خود ،آینــده را رقم بزنیــمّ .ملتهای مســلمان در ۱۵۰
سال اخیر ،نقشــی در سرنوشت کشــورها و دولتهای

1
ســخن جمهــوری اســامی ایــران کــه دنیــای
همــ ه
ِ
اســتکبار رانگرانوخشــمگین کــردهاســت،دعوتبه
این مقاومت است :مقاومت در برابر دخالت و شرارت
گرفتن
آمریــکا و دیگــر قدرتهــای متجــاوز و بــه دســت
ِ
سررشت هآیند هدنیایاسالمباتکیهبرمعارفاسالمی.

خــود نداشــته و به جــز اســتثناهای معدود ،یکســره با
تهــای متجــاوز غربــی مدیریت شــده و
سیاســت دول 
دستخوشطمعورزیودخالتوشرارتآنهابودهاند.
ِ
امروز بسیاری
عقبماندگی علمی و وابستگی سیاسی ِ
از کشــورها محصــول آن انفعــال و بیکفایتــی اســت.
تهــای مــا ،جوانــان مــا ،دانشــمندان مــا ،علمای
مل 
دینی و روشنفکران مدنی ما ،سیاس ـتورزان و احزاب
ّ
تهــای ما ،امــروز باید آن گذشــت ه بیافتخار و
جمعی 
و
شرمآور را جبران کنند؛ باید ِبایستند و در برابر زورگویی
ودخالتوشرارتقدرتهایغربی«مقاومت» کنند.
ـخن جمهــوری اســامی ایــران کــه دنیــای
هم ـ ه سـ ِ
اســتکبار را نگران و خشــمگین کــرده اســت ،دعوت به
این مقاومت اســت :مقاومت در برابر دخالت و شرارت
گرفتن
آمریــکا و دیگــر قدر 
تهــای متجــاوز و به دســت ِ
سررشت هآیند هدنیایاسالمباتکیهبرمعارفاسالمی.
طبیعتاآمریکاوهمراهانشدربرابرعنوان«مقاومت»
حس ّ
دچار ّ
اسیتندوبهانواعدشمنیبا«جبه همقاومت
اســامی» کمر بســتهاند .همراهی برخی از دولتهای
منطقه بــا آنان نیــز ّ
واقعیت تلخــی در جهت تــداوم آن
شرارتهااست.
صراط مســتقیمی که مناسک حج -ســعی و طواف
و عرفــات و جمــرات -و شــعائر و شــکوه و وحــدت حــج
به ما نشــان میدهد ،تــوکل به خــدا و ّ
توجه بــه قدرت
ّ
الیزال الهــی و اعتماد به ْنف ِس ّملی و اعتقــاد به تالش و
مجاهدت و عزم راســخ بر حرکت و امید وافر به پیروزی
است.
ّ
واقعیــات صحنــه در منطق ـ ه اســامی بــر ایــن امیــد
میافزایــد و آن عــزم را تقویــت میکنــد .از ســویی
نا گواریهای دنیای اسالم ،عقبماندگیهای علمی
و وابستگیهای سیاسی و نابســامانیهای اقتصادی
و اجتماعی مــا را در برابــر وظیفهای بــزرگ و مجاهدتی
خســتگیناپذیر قرار میدهد؛ فلســطین مغصوب ،ما
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طبیعتاآمریکاوهمراهانشدر برابرعنوان«مقاومت»
حس ّ
دچار ّ
اسیتندوبهانواعدشمنیبا«جبه همقاومت
اســامی» کمربســتهاند.همراهیبرخیاز دولتهای
منطقه بــا آنان نیــز ّ
واقعیــت تلخــی در جهت تــداوم آن
شرارتهااست.

را بــه یــاری میطلبد؛ َیمــن مظلــوم و خونآلــود دلها
را بــه درد م ـیآورد؛ مصائــب افغانســتان همــه را نگران
میسازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوریه و لبنان و برخی
دیگراز کشورهایمسلمان کهدستشرارتودخالت
آمریــکا و یارانش در آن مشــهود اســت ،غیــرت و ّ
همت
ـتن
جوانان را برمیانگیزد و از ســوی دیگر ،ســر برافراشـ ِ
عناصر مقاومــت در هم ه این خط ه ّ
حســاس و بیداری
ّ
ّملتها و انگیزش نسل جوان و ُپرنشاط ،دلها را لبریز
شهــای خود
از امیــد میکنــد؛ فلســطین در هم ـ ه بخ 
«شمشیر قدس» را از نیام بیرون میکشد؛ قدس و غزهّ
و کرانهوسرزمینهای۴۸واردوگاههاهمهبرمیخیزند
و در طـ ّـی دوازده روز بینی متجاوز را به خا ک میمالند؛
َیمـ ِـن محصــور و تنهــا ،هفــت ســال جنــگ و جنایت و
مظلوم ِ
کشی دشمن شرور و ّ
قسیالقلب را تاب میآورد
و با وجــود قحط غذا و دارو و امکانات زیســتی ،تســلیم
یشــود و آنهــا را بــا اقتــدار و ابتــکار خــود
زورگویــان نم 
سراســیمه میکنــد؛ در عــراق ،عناصر مقاومت بــا زبان
رسا و صریح ،آمریکای اشغالگر و داعش دستنشانده
آن را بــه عقب میرانند و عزم راســخ خود بر مقابله با هر
نوع دخالــت و شــرارت از ســوی آمریــکا و همراهانش را
بیلکنتابرازمیدارند.
تــاش تبلیغاتــی آمریکاییــان بــرای تحریــف عــزم و
خواســته و عمل جوانان غیــور و عناصــر «مقاومت» در
عراق و ســوریه و لبنان و دیگر کشــورها و منتسبکردن
آن بــه ایــران یا هــر مرجع دیگــر ،توهیــن بــه آن جوانان
شــجاع و بیــدار و ناشــی از عــدم فهــم و درک درســت
آمریکاییهااز ّملتهایاینمنطقهاست.
ّملتهایمنطقهنشاندادهاند کهبیدار وهشیارند
و راه و رویکرد آنــان از برخی دولتها که برای راضی نگه
داشــتن آمریــکا حتی بــه خواســت ه او در مســأل ه حیاتی
فلســطین تن میدهنــد ،جــدا اســت؛ دولتهایی که
بــا رژیــم غاصــب صهیونیســت ،آشــکار و پنهــانَ ،نــرد
دوستیمیبازند،یعنیحق ّملتفلسطینرادر میهن
تاریخ ـیاش انــکار میکنند .این ،دســتبرد به ســرمایه
فلسطینیها است .آنها به تاراج سرمایههای طبیعی
کشــورهای خود بســنده نکردند و ا کنون سرمای ه ملت
فلسطینراتاراجمیکنند.
منطق ه ما و حوادث ســریع و گونا گون آن ،نمایشگاه
ـدرت ناشــی از
سهــا و عبر 
در 
تهــا اســت؛ از ســویی قـ ِ
مجاهــدت و مقاومــت در برابــر زورگــوی متجــاوز و از
ســویی ذلت ناشــی از تســلیم و اظهار ضعــف و ّ
تحمل
ّ
تحمیلهایاو.
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منطقــ ه مــا و حــوادث ســریع و گونا گــون آن،
قدرت
نمایشگاه درسها و عبرتها است؛ از سویی
ِ
ناشــی از مجاهدت و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز
ذلــت ناشــی از تســلیم و اظهــار ضعــف و
و از ســویی ّ
تحملتحمیلهایاو.
ّ

هشتگ روز

گاردین

تیتر«فاششد؛افشاسازیبزرگ،سوءاستفاده
گاردینبا ِ
جهانــیاز ســاحهایجاسوســیرابرمــا کــرد»جزئیــات
تحقیقدرموردسوءاستفادهازسالحجاسوسیسایبریرا،
کهفعاالن،سیاستمدارانوروزنامهنگارانراهدفقرارداده،
ارایهدادهاســت.اینروزنامه گفتهیافتههانشــاندهنده
سوءاستفاده گستردهاز پگاسوس-جاســوسافزار هک،
محصولشرکتاسراییلی-NSOاست .گزارشمربوطبه
اینشرکتراسازمانغیردولتی«فوربیدناستوریز»و«عفو
بینالملل»نوشتهاند.

واشینگتنپست

«نرمافزار جاسوســیعلیــهروزنام هنــگارانوفعــاالنب ه
کار گرفتهشد»دربارهبدافزار اسراییلیپگاسوسوتحقیق
نبــاره گفتــه«:نرمافزارهــایجاسوســی
بینالمللــیدر ای 
ککــردنتلفنهمــراهروزنام هنــگارانو
اســراییلیبرایه 
فعاالنجهاناستفادهشده.همسرجمالخاشقجیقبل
از مرگایــنروزنامهنگار،هــدفاینبدافزار بــود».تصویر:
«مجتمعآپارتمانــیدر یکیاز قدیمیترینمعابربویســی،
راه
ایالتآیداهو.بســیاریاز مزارعفروختهشــدهاســتتا ِ
آپارتمانهاومراکزخریدبازشود».

فایننشالتایمز

تصویــر بــا عنــوان «حمایــت دولــت؛ مــرکل بــا
آسیبدیدگاناز سیلمالقاتمیکند»،صدراعظمرادر
تیتر «جانسون
مناطق سیلزده آلمان نشــان میدهدِ .
و سونا ک به قرنطینه میروند در حالی که کمبود نیروی
کار روز آزادی را متأثــر میکنــد» گفتــه «فروشــندگان مــواد
غذاییدرباره کمبودهاوافزایشقیمتهشداردادهاند،
زیــرا بــه کارگــران گفتــه شــده بــه قرنطینــه بروند .گــروه
ت Icelandگفت فروشگاهها بهدلیل غیبت
ســوپرمارک 
گسترده کارکنانتعطیلاند».

معاونوزیر کشور تأ کید کرد:

رعایت دستورالعملهای
بهداشتی برای اعیاد قربان،
غدیر و ماه محرم
معــاون وزیــر کشــور و دبیــر
قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی
مبارزهبا کرونا،در نامهایبه
معــاون امنیتــی و انتظامــی
وزارت کشور و رئیس کمیته
امنیتــی ،انتظامــی و
اجتماعــی ســتاد ملی مبــارزه بــا کرونا خواســتار
تشــدید اعمال محدودیــت در شــهرهای قرمز و
رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای اعیاد
قربان،غدیروماهمحرمشد.بابکدینپرست،
در نام ـهای بــه ذوالفقــاری خواســتار پیگیــری
اجــرای بنــد  ۱و  ۲مصوبــات هفتادوهفتمیــن
جلســه ســتاد ملی مدیریــت کرونا شــد.گفتنی
استدر بند ۱مصوباتآخرینجلسهستادملی
مدیریت بیماری کرونا آمده اســت« :با توجه به
اجرای مناسبت مراسم اعیاد قربان ،غدیر و ماه
محــرم در ســال گذشــته ،دســتورالعملهای
بهداشــتی ابالغــی ســال گذشــته بــرای اجــرا در
مناسبتهایسالجاریتمدیدمیشود».
رئیسسازماننظامپزشکی:

واکسیناسیون در ایران
زیر  ۵درصد است
رئیــس ســازمان نظــام
پزشــکی در مــورد وضعیت
وا کسیناســیون کرونــا
گفت« :در زمینه وا کســن و
ایجــاد ایمنی که فعــا تنها
راه ســامت مــردم در ایــن
معرکه اســت ،عقــب هســتیم ».او ادامــه داد:
«االن وا کسیناســیون جامعــه ایــران زیــر ۵
درصد است و تعداد وا کسن با وا کسیناسیون
فــرق دارد ،ا گــر بــه هــر فــردی دو دوز وا کســن
زدیم یعنی وا کسیناسیون انجام شده است و
این عــدد در مقایســه بــا بســیاری از کشــورها
عــدد پایینــی اســت».ظفرقندی افــزود:
«میشد در حوزه سیاس ـتگذاری بهتر از این
عمل شــود امــا ممنــون هســتیم از همــکاران
تهــا یعنــی
حــوزه اجــرا و نیروهــای معاون 
پرســتاران ،پزشــکان و بهــورزان .در حقیقــت
حوزه سیاستگذاری با حوزه عملیاتی را باید
از هــم تفکیــک کنیــم ،همچنیــن مقایســه
کشــورها نشــان میدهــد ســه نــوع برخــورد با
کرونــا وجود دارد ،اول وا کسیناســیون وســیع
مثل آنچه در انگلســتان رخ داده است که ۹۰
درصــد مــردم یــک دوز و  ۵۰درصــد دو دوز
وا کســن زدندو این ســبب شــد آمار مرگومیر
در کشــورهایی کــه دوز باالی وا کسیناســیون
انجام دادند یک رقمی شود».

#تعطیلی_تهران

#لباس _المپیک

«خوبیتعطیلی ۶روزهتهراناینه کهترافیک کمترهزودترمیرسیمسرکار».یا«امابشنویداز
تعطیلییکهفتهایتهران کههمهسر کار میروندبهجزخودشــان».یا«یکبامودوهوای
تعطیلیتهرانومنعترددوبرگزاریآزمونیبااینتعدادداوطلبچهمعنیمیده؟»یا«تعطیلی
#تهران بهدلیل کمبود برق و مصرف کمتر شــهروندان اســت نه #کرونا».یا«تهران و کرج 6روز
یهــا میخواهند به کجا برســند .بابــا ما باید وا کســن بزنیم
تعطیل شــد .واقعا بــا این تعطیل 
تعطیــل میکنیــد همــه دوبــاره راه میافتند توی خیابان .کاس ـبها از دســت شــما خســته
شدند.اصالبخشخصوصیوا کسنبیارهخودمانهزینهمیکنیمخستهشدیماز وعدهسر
خرمن».یا«ا گهبانکهاهمتعطیلباشــن،اونوقتاز تعطیلیتهرانتنهانصیبمااینه که
بایدبرایحقوقتاچهارمصبر کنیم.چقدرقشنگوممتاز».
«ایملتشمابیکارید؟بااینهمه#خشکسالیو#کروناو#بیآبیهرچهار سالیکبار این
#لباس_المپیکروموردهجمهقرار میدین کهدمالمپیکمجبور میشنعوضش کنن!!!»
یــا«از اینلباسزش ـتترواقعادیگــرممکننبود.معلومنیســتچراهمهمقامــاتدر هرگونه
موضوعی مربوط به زنان آنقدر شــنیع عمــل میکنند».یا«انتقادهای گســترده باعث حذف
لباس کاروان ورزشی ایران در مراسم افتتاحیه المپیک شد».یا«بیسلیقگیمون تو لباس رو
هر 4سال یکبار میکنیم تو چشوچال دنیا».یا«دم طراح لباس المپیک گرم  ،باید کل دنیا
ببینن و بدونن که ما تو چه شــرایطی تو این کشــور زندگی میکنیم! جیب خالــی و ُپز عالی که
نمیشه ،ما خیلی عقبیم  ،خیلی »...یا«وقتی میبینم چرم درســا میگه ۲سال روی طراحی
سا کدستی المپیک وقت گذاشتیم و انتخاب نشــد ،زریر از مسجد کبود ایده میگیره و بعد
ماهها کارنهمیشنوهونهایتابیقوارهترینوبدرنگترینلباسممکنروتننمایندههاییک
کشورمیکنید،بیشترمیفهمم کههمهچیزازعمدهونهمحدودیت».
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نا گفتههای آذریجهرمی در مجلس
شــهروند| محمدجــواد آذریجهرمــی دیــروز
بــرای پاســخ بــه ســوالی کــه از ســوی «عبــاس
مقتدایــی» نماینــده اصفهــان و  ۲۴نماینــده
دیگــر مطــرح شــده بــود ،در مجلــس شــورای
اســامی حضــور یافــت .نماینــدگان نیــز بــا ۶۳
رأی موافق ۱۳۵ ،رأی مخالــف و  ۱۰رأی ممتنع
از مجمــوع  ۲۲۵نماینــده حاضــر در مجلس به
آذریجهرمی کارت زرد دادند.
ســوال نماینــدگان «تشــریح و شفافســازی
درخصوص تلگــرام و چرایی محاســبه ترافیک
بینالملــل بــرای اســتفاده مــردم در حالــی که
شــبکه توزیــع محتــوای ( )CDNایــن شــبکه
در کشــور مســتقر بــوده اســت» هســت کــه
در نوبــت قبلــی پاســخهای آذریجهرمــی
نتوانســت نماینــدگان را اقنــاع کنــد ،به همین
دلیــل در قلمــروی ســوال ملی تشــخیص داده
شد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا
حضــور در صحــن علنــی مجلــس گفــت:
«مــرداد  ۹۶بــا نظــر دادســتان وقــت کشــور
(حجتاالسالموالمســلمین ابراهیــم رئیســی)
مذا کره بــا تلگــرام آغاز شــد و پــس از ارایــه گزارش
مذا کــرات در چهارم مــرداد همان ســال با مجوز
دبیرخانهشورایعالیفضایمجازی«»CDNها
در ایــران مجــوز اســتقرار گرفتنــد .مجمــوع
سرورهایی که در ایران مســتقر شده ۷۰ ،سرور
بوده که مســئوالن این پیامرســان خودشــان
تهیــه کردنــد و ریالــی توســط وزارت ارتباطــات
پرداخت نشد».
او افــزود« :مجمــوع دارایی تلگرام بــرای ارایه
خدمت در ایران ۱۴۰هزار دالر بود (با قیمت هر
ســرورها ۲هزار دالر) که با قیمت دالر آن ســال،
۶۰۰میلیون تومان میشــود .مجمــوع پهنای
بانــد متصل تلگرام ۳۲۰گیگابیــت بر ثانیه بوده
کــه در پیــک ۱۸۰گیگابیــت بــر ثانیــه آن مصرف
شده است».
جهرمــی تأ کیــد کــرد« :تفاهــم صورتگرفتــه
بــا تلگــرام باعــث صرفهجویــی ارزی در خریــد
پهنــای بانــد ۱۸۰گیگابیــت بــر ثانیــه اینترنــت
شــد کــه قیمــت آن در ســال  ۹۶حدا کثــر
ماهانــه ۳۰۰هــزار یــورو بــود .در  ۹مــاه اســتقرار
«»CDNهــای تلگــرام در ایــران ۲.۷میلیــون
یــورو صرفهجویــی در پرداخــت ارز بــرای خرید
اینترنت انجام شــد که با قیمت یــورو در آن روز
۱۵میلیــارد تومان محاســبه میشــود که تمام
اینهــا در صورتهــای مالــی شــرکت ارتباطــات
زیرساخت وجود دارد».
آقــای مقتدایــی گفتنــد کــه شــما هــزاران
میلیارد تومان پول به جیب زدهاید.
وزیر ارتباطات افــزود« :در کمیســیون ،آقای
مقتدایی به من گفتند که شما هزاران میلیارد
تومان پول به جیب زدهاید .به ایشان توضیح
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دادم که عــددی که میگویند درســت نیســت
و پــول حاصــل از ایــن کار بــرای دولــت اســت و
بــه جیــب کســی نمــیرود .مــن توضیــح دادم
که مجموع فــروش اینترنــت در ماه کمتــر از ۸۰
میلیــارد تومــان اســت ،امــا ایشــان مصاحبــه
کردنــد و گفتنــد وزیــر ارتباطــات قبــول کــرده
کــه ۸۰میلیــارد تومــان منفعــت مالــی داشــته
است».
او تصریح کــرد« :مذا کره با تلگرام ،دســتوری
بود که حا کمیت در مقطعی برای ما صادر کرد
و انجام دادیم .آن زمان بیش از ۷۰درخواستی
که جمعبندی شده و برای تلگرام ارسال شده
بود ،در پنج مصداق مســدود شد ،اما در ادامه
چون تلگــرام مســائل امنیتــی مــا را نپذیرفت،
دســتگاه امنیتی شکایت کردند و در یک روالی
این پیامرسان خارجی مسدود شد».
چــرا با اینکه ســرورهای تلگرام بــه ایران آمده
بــود ،ترافیــک اینترنــت بــرای مــردم نیمبهــا
محاسبه نشده است؟
وزیــر ارتباطــات افــزود« :ســوال نماینــدگان
مجلــس از مــن ایــن اســت کــه چــرا بــا اینکــه
ســرورهای تلگرام به ایــران آمده بــود ،ترافیک
اینترنــت بــرای مــردم نیمبها محاســبه نشــده
اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد روند
قانونی در رابطه با این مســأله را یادآوری کنم،
بیســتم آذر  ۹۵در دولــت یازدهــم ســند تبیین
الزامات شــبکه ملــی اطالعات در شــورایعالی
فضای مجازی به تصویب رسید».
جهرمــی تصریــح کــرد« :در ایــن ســند تأ کید
شــده کــه تعرفهگــذاری بایــد بــه شــکلی باشــد
کــه خدمــات داخلــی شــبکه ملــی اطالعــات بر
خدمت خارجــی مزیت رقابتی داشــته باشــد.
بــر اســاس سیاســتگذاری شــورایعالی یــک
روز بعــد کمیســیون تنظیــم مقــرارت در دولت
مصوب کرد که اپراتورهای مخابراتی در مهلت
زمانــی مشــخص موظــف هســتند اقداماتــی را
بــرای محاســبات ترافیــک داخلــی و بیرونی به
صورت مجزا انجام دهند».
جهرمــی تأ کیــد کــرد« :حقالنــاس جــزو
مهمتریــن مســائل در وزارت ارتباطات اســت.
در همیــن راســتا بحث ســتاره مربعهــا را جمع
کردیــم و پولهایــی را کــه بــه نادرســت از مردم
دریافــت شــده بــود ،تــا جایــی کــه در حــوزه
اختیــارات مــا بــود ،بــه آنهــا برگرداندیــم .برای
بقیه پولها نیز درخواســت کردیم بــه ما اجازه
ورود بدهند ،امــا گفتند بایــد روال قانونی طی
شــود و ا کنون پرونده در حــال پیگیری قضائی
اســت .ما نهتنها برای محاسبه ترافیک تلگرام
از مــردم یــک ریــال اضافــه نگرفتیــم ،بلکــه بــا
شــیوع کرونا بنابر وظیفهای که داشــتیم بیش
از هزار میلیارد تومان خدمت به مردم در قالب
اینترنت رایگان ارایه دادیم».

3چهره روز
گفتههای یکی از معدود
بازماندگان موسیقیمقامیشرقخراسان

کاش حسن سمندری
نبودم
معــدود
از
ســمندری
حســن
بازماندگان موســیقی مقامی شــرق خراسان در
شــهر باخرز در اســتان خراســانرضوی امــا این
روزها حال خوشی ندارد .او هنوز غرق در اندوه
غرق شــدن پســر ۲۲ســالهاش بود کــه دختر ۲۷
ســالهاش را هم در اثــر عوارض بیمــاری کلیوی از
دســت داد .واقعهای که بــرای عالجش ،حاضر
به فروش ســاز خــود و تهیــه یکی از نســخههای
فرزند هم شــد ،اما کارگر نیفتــاد .او که با صدایی
گرفتــه و اندوهنــا ک صحبــت میکنــد ،میگویــد:
«ما گرفتار بدبختی و عزاداریمان هســتیم .این
روزهــا خبرنــگاران زیــادی تمــاس میگیرنــد ،اما
اتفاقی که نباید میافتاد افتاده است و حاال چه
میشود کرد؟! چه میتوانیم کنیم؟!»
«زندگــی بــرای مــن از دو ســال قبــل تا کنــون
هرلحظه ســختتر از پیش شــده اســت .پســرم
ســرباز بــود و پارســال پــس از پایــان خدمــت در
۲۲ســالگی غــرق شــد و از دنیــا رفت .کمــی بعد،
همزمــان بــا تعطیــات عیــد نــوروز دختــر بزرگــم
که  ۲۷ســال داشــت ،کلی ـهاش را از دســت داد و
اسیر بســتر شــد .دختری که این روزها در کنارم
ندارمش و به برادرش پیوسته است».
او حــال ناخوشــش در غیــاب پســر ،دختــر و
نطــور توصیــف میکنــد« :پیــش
ســازش را ای 
از فــوت پســرم و بیمــاری دختــرم ،آقــای علــی
مغــازهای (پژوهشــگر ،مولــف ،محقــق و منتقــد
موســیقی بــا تمرکــز بــر موســیقی نواحــی) ســازی
را کــه از زندهیاد ذوالفقــار عســگریان (نوازنده و
خواننده موســیقی نواحی خراســان) بــرای خود
خریده بــود ،به مــن داد .ســازی که بــرای تأمین
هزین ههــای درمــان دختــرم مجبور به فروشــش
شــدم .دختــرم بنــا بــه تشــخیص پزشــکان باید
یشــد و بــرای انجــام ایــن کار باید
پیونــد کلیه م 
بــه تهــران میآمدیم .همــان زمان بود کــه آقای
مغازهای گفت هر وقت به تهــران آمدی دوتارت
را هم بیاور که من گفتم ســاز ندارم .من ســازم را
بــرای تأمیــن هزینــه یکــی از نســخههای دخترم
فروختم و ســاز فعل ـیام را امانت گرفت ـهام .پس
از فــروش ســازم ناراحتی قلبــی گرفتم و بــا اینکه
ســازی امانی در اختیــار دارم ،اما هنــوز هم حال
خوبی ندارم».

3عددخبر

روندبورستغییر
کرد
بازار سرمایهبرخالفروز
گذشتهروندیصعودی
داشتوشاخص کل
بورسبیشاز ۸هزار
واحدافزایشیافت.
به گزارشایسنا،در
معامالتدیروزبازار
سرمایهشاخص کل
بورسبا ۸۴۲۰واحد
افزایش،رقمیکمیلیون
و ۳۱۱هزار واحدراثبت
کرد.شاخص کلبامعیار
هموزنهم ۲۷۴۱واحد
افزایشیافتوبهرقم
۴۰۳هزار و ۶۸واحد
رسید.معاملهگراناین
بازار۶۵۱هزارمعامله
بهارزش۴۲هزار و۲۱۵
میلیاردریالانجامدادند.

ریزشیکدالری
نفت
قیمتنفتتحتتأثیر
توافقاعضایاوپک
پالسبرایافزایشتولید
کهنگرانیهارانسبتبه
اشباععرضههمزمانبا
افزایششیوع کووید۱۹-
در بسیاریاز کشورها
برانگیخت،درمعامالت
روز دوشنبهبازار جهانی
بیشاز یکدالردر هر
بشکه کاهشیافت.
به گزارشایسنا،بهای
معامالتنفتبرنتیک
دالروهشتسنتمعادل
۱.۵درصد کاهشیافت
وبه ۷۲دالرو ۵۱سنت
در هربشکهرسید.بهای
معامالتوستتگزاس
اینترمدیتآمریکایکدالر
ویکسنتمعادل۱.۴
درصد کاهشیافتوبه
 ۷۰دالرو ۸۰سنتدر هر
بشکهرسید.
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ایسنا-پساز مدتی کهشــیوعویروس کروناشیبنزولیپیدا کردهبود،
متأسفانه دوباره با سرعت بیشتری در مازندران جوالن میدهد تا جایی
که در بیمارســتان امــام خمینــی(ره) ســاری فقط تــا دیــروز ۱۴۴نفــر از افراد
شهــای مختلــف را در خود جــای داد.
مبتالشــده به ویــروس کرونا در بخ 
همچنینبسیاریاز بخشها،نظیرارتوپدیبهبخش کروناتبدیلشدهاند
وتعدادباالیبیماراننسبتبهتعدادپرسنلدرمانی کار رابرای کادر درمان
بسیارسختوطاقتفرسا کردهاست.

جفــارس قرار
ایســنا -بخش بردخون شهرســتان دیر در مجــاورت خلی 
دارد .همین همســایگی با دریا ســبب شــده شــغل بســیاری از مــردم این
بخــش صیــد و صیادی باشــد ،امــا یکــی از اصلیترین مشــکل مردمانش
نداشــتن اســکله اســت .خــرداد ســال  ۱۳۹۴بــود کــه عملیــات ســاخت
«اســکله خورخان» بردخون با اعتبار اولیه ۵۰میلیارد ریال شــروع شــد،
امــا ا کنون پــس از گذشــت نزدیک بــه  ۶ســال از آغــاز ســاخت آن ،کمبود
بودجه و تزریق قطرهچکانی اعتبار باعث شده است تا خبری از تکمیل و
آمادهسازی آن نباشد.

باشــگاه خبرنگاران جوان -اســتان یزد قطب تولید محصوالت کنجدی
در کشور است .بیش از ۷۵درصد از واحدهای فعال در تولید فرآوردههای
کنجــدی در شهرســتان اردکان متمرکــز اســت .حــدود ۱۵۵واحــد تولیــدی
سنتی و صنعتی در زمینه تولید فرآوردههای کنجدی در استان یزد در حال
فعالیتهستند کهاز اینتعداد ۲۰واحدصنعتیومابقیبهصورتصنفیو
سنتیمشغولبه کارهستند.

تســنیم -در راســتای تســریع عملیات وا کسیناســیون گروههای سنی
مختلفتا کنون۳۵هزاردوزوا کسنبرکتدراختیاردانشگاهعلومپزشکی
استانبوشهرقرار گرفتهاستوبرای گروهسنی۶۰سالبهباال کهعالقهمند
بهدریافتایننوعوا کسنهستند،تزریقمیشود.

اینفوگرافی
3
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احیای برجام به دلیل رویکرد آمریکا با تأخیر روبهرو شد
خطیبزاده :برای ادامه مذا کرات وین باید تا استقرار دولت جدید صبر کرد

شهروند|سعیدخطیبزادهدرنشستخبریباخبرنگاران کهبهصورتمجازی
لشــدن مذا کرات به
برگزار شد ،در پاســخ به ســوالی درباره اظهارات عراقچی و موکو 
دولتسیزدهم گفت«:مذا کراتویندر۶دورباقوتو کیفیتجلورفت».
او بــا بیــان اینکه احیــای برجام بــه دلیــل رویکــرد آمریکا بــا تأخیــر روبهرو شــد و به
انتخاباتخورد،اظهار داشت«:حاال بایدمنتظرباشیمدولتجدیدمستقرشود.
البته سیاستهای کلی نظام تغییر نمیکند و دولت مجری دستورات نظام است.
طبیعیاستاین گفتوگوهادرمسیرعادیادامهیابد».
یعمومیورسانهایوزارتامور خارجهادامهداد«:مهماین
رئیسمرکزدیپلماس 
است کهمنافعمردموتصمیماتعالیهنظاماجراشود.لحظهای کهدولتآمریکابه
تعهداتخوددر ذیلقطعنامه ۲۲۳۱وبرجامبرگرددوایرانراســتیآزمایی کند،به
تعهداتشبرمیگردد.بایدصبر کنیمدولتجدیدمستقرشود».
طرحسهمرحلهایبرخیاز کشورهایاروپاییدربارهبرجام
ایندیپلماتارشــددربارهطرحسهمرحلهایبرخیاز کشــورهایاروپاییدرباره
برجام یــادآور شــد« :نه یک کلمــه بیــش از برجام انتظــار داریــم و انجــام میدهیم و
نه یک کلمه کمتر از آن .طر حهای زیادی شــاید گفته شــود ،اما آنچه روشن است،
سیاستاصولیو کلینظاماستوآن،ایناست کههیچچیزیفراتراز آن گفتوگو
نمیکنیم».
گفتوگوهایایرانباآمریکاوانگلیسدربارهتبادلزندانیان
خطیبزاده درباره جزئیــات گفتوگوهای ایران با آمریکا و انگلیــس درباره تبادل
زندانیــانودلیلانکار اینتوافقاز ســویواشــینگتنعنوان کــرد«:اظهارنظری که
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از ســوی طــرف آمریکایی دربــاره ایــن توافــق شــنیدیم ،جــای حیــرت دارد .در کنار
گفتوگوهــای برجــام در وین و مــوازی بــا آن اما جدا گانــه گفتوگوهایی با واســطه
با آمریکا و همچنین انگلیس داشــتیم کــه درخصوص این موضوع بشردوســتانه و
انسانیبود».سخنگویوزارتامورخارجهبابیاناینکهمقدماتالزمازسویآمریکا
انجامنشــدهاست،اظهار داشت«:وقتیایرانبه کشــورهایعضوبرجاماعالم کرد
یشــود ،متوجه شــدیم دولت
که دور هفتم مذا کــرات وین در دولت جدید انجام م 
آمریکاتصمیم گرفتهآنمسألهرابهدولتبعدی گرهبزند.این کار همرویکردغلطی
استوهمباعثمیشودهمهمسیرهادچار سختیشود».خطیبزادهادامهداد:
«ا گرآمریکاوانگلیسامروزتعهداتخودرادرخصوصآنتوافقانجامدهند،این کار
قابلانجاماست.آمریکابایداز استفادهسیاسیاز اینمسألهانسانیدستبردارد.
ا گرطرفهایمقابلتعهداتشانراانجامدهند،فکرمیکنیماینمسیربازاست».
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