
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

ارایه دهندگان اینترنت بی کیفیت معرفی می شوند
با توجه به حمایت چین و روسیه از ایران، 3 کشور اروپایی تا این لحظه نتوانستند ایده عملی ارایه دهند 

امیرعبداللهیان: غنی سازی ۹۰درصدی کذب محض است
و  ارتباطــات  گفتــه معــاون وزیــر  بــه 
کمیتــه  جلســات  اطالعــات،  فنــاوری 
ویژه پایش و بررســی کیفیــت اینترنت با 
هدف بررســی دقیــق وضعیــت موجود 
برنامــه  ارایــه  و  مشــکالت  احصــای  و 
آنهــا از ســوی  بــرای رفــع  زمان بنــدی 
اپراتورهــا برگــزار می شــود و اپراتورهایی 
که کمترین و بیشترین میزان پیشرفت 
رفــع  زمان بنــدی  برنامــه  اجــرای  در 
مشــکالت را داشــته باشــند، بــه مــردم 
از  کرونــا  شــیوع  می شــوند.  معرفــی 
فعالیت هــا  از  بســیاری   ،۹۸ اســفند 
ابتــدای  کــرد. در  آنالیــن  را مجــازی و 
مجازی شــدن فرآیندهــای آموزشــی و 
ارایه دهنــدگان  و  اپراتورهــا  کــه  اداری 
خدمــات اینترنتــی، انتظــار آن حجــم 
نداشــتند،  را  کاربــران  مراجعــه  بــاالی 
دچــار  اینترنــت  ســرعت  و  کیفیــت 
اختــالل بــود و البتــه بــا گذشــت زمــان، 
ظرفیت های ارتباطی افزایش یافت، اما 
در دو ماه گذشــته و با شــروع مــدارس و 
دانشــگاه ها و آموزش مجازی و افزایش 

مصــرف کاربــران، کیفیــت اینترنــت بــاز 
هم دچــار اختالل شــد. تا جایــی که در 
پــی دریافت برخــی گزارشــات مردمی از 
طریــق ســامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطــات و 
فناوری اطالعــات و گالیه برخی کاربران 
فضای مجــازی درباره کندی شــبکه در 
ســاعات پیک مصرف در برخی از نقاط 
ع پور، وزیر ارتباطات و  کشور، عیسی زار
فناوری اطالعات برای پیگیری دقیق و 
رسیدگی ســریع به موضوع دســتور داد 
و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
همــکاری  بــا  شــد  موظــف  رادیویــی 
بررســی  از  پــس  زیرســاخت،  شــرکت 
دقیــق گزارشــات مردمــی، راهکارهــای 
رفــع ســریع اشــکاالت ارتباطــی را ارایــه 
و گــزارش اقدامــات اجرایــی را بــه مردم 
ع پور البته درباره  اطالع رســانی کند. زار
مشــکالت اینترنتی نیز اینطــور توضیح 
داد: »مشکل کالن تر ما این است که در 
چند سال گذشــته ســرمایه گذاری الزم 
بــرای توســعه ارتباطــات به چنــد دلیل 

صورت نگرفته است.«

خارجــه  وزیــر  امیرعبداللهیــان، 
کشــورمان در نشســت خبــری مشــترک 
بــا همتــای ســوری گفــت: »بــرای اینکــه 
برنامــه  کــه  طرف هــای مقابــل بداننــد 
داریــم، دو متن پیش نویــس ارایه دادیم 
کامــال در چارچــوب برجــام اســت و  کــه 
چیــزی فراتــر از آن مــورد درخواســت قرار 
نگرفته است. برخی از رسانه ها و البی ها 
کــه ایــران  کننــد  کــه القــا  کردنــد  تــالش 
کــرات برجامــی در وین،  همزمان بــا مذا
غنی ســازی ۹۰درصد خــود را آغــاز کرده، 
اما با صراحــت به آقای بــورل اعالم کردم 
ایــن اظهــارات جوســازی و غنی ســازی 
کــذب محــض اســت.« وزیــر  ۹۰درصــد 
امور خارجه گفــت: »آنچه هیــأت ایرانی 
بــه عنــوان متــن مکتــوب بــه طرف های 
مقابــل ارایــه داده،  کامــال در چارچــوب 
برجام اســت و هیــچ چیزی فراتــر از آنچه 
در برجام مورد توافق قــرار گرفته، در این 
متون، مورد درخواست طرف ایرانی قرار 

نگرفته است.«
اینکــه  بیــان  بــا  امیرعبداللهیــان 

هدف گــذاری دولــت جدیــد لغــو همــه 
تحریم هــا و بازگشــت بــه تعهــدات کامل 
طرف های مقابــل و اجــرای آن تعهدات 
کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  برجــام  در 
»ســه کشــور اروپایی ابتــکار عمل جدی 
کــرات  مذا پیشــرفت  بــرای  اراده ای  و 
نداشــتند، بلکــه آنهــا بیشــتر بــه دنبــال  
ارزیابــی از تیم مــا بودنــد.« او با اشــاره به 
انفعال سه کشور اروپایی گفت: »با توجه 
به حمایــت چیــن و روســیه از جمهوری 
اســالمی ایران، سه کشــور اروپایی تا این 
لحظــه نتوانســتند حرف یــا ایــده عملی 
ارایــه دهنــد.« امیرعبداللهیــان تصریــح 
کــرد: »بــه آنهــا گفتیــم کــه دولــت آقــای 
رئیســی عمل گــرا و نتیجه محــور اســت و 
گفت وگوهــای بدون نتیجــه کمکی به ما 
نمی کنــد، همانطــور که شــما نســبت به 
فعالیــت صلح آمیــز هســته ای مــا نگران 
هستید، ما هم نســبت به تعهدات شما 

در برجام مالحظات خود را داریم.«
ادامــه  دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس 
داد: »رابــرت مالی)نماینــده ویــژه آمریکا 

بــدون  کــرات  مذا در  ایــران(  امــور  در 
هماهنگــی و اخــذ نظــر جمــع و بــه ویــژه 
نظــر هیــأت ایرانــی پیامــی را از طریــق 
جلســه منتقل کرد که در نهایت با تالش 
انریکه مورا این گفت وگوها ادامه یافت.« 
امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کــرد: »مــا 
توافــق موقــت را یــک توافــق خــوب برای 
کشــورمان نمی دانیم، توافــق باید جامع 
جمهــوری  کــه  باشــد  توافقــی  و  بــوده 
اســالمی ایران و مردم به طــور ملموس از 
مزایــای اقتصادی برجــام و رفع تحریم ها 
استفاده کنند. تیم ما با همین رویکرد به 
وین برمی گردد و بحث کارشناسی خود را 
ادامه می دهد.« او افزود: »دستورالعمل 
کره کننده  این بود که رئیس تیم و تیم مذا
برگردند، اما تیم کارشناس در وین حضور 
داشته باشــد. ما به دنبال توافق خوب و 
کرات متین، منطقی و قوی  از مســیر مذا
هســتیم و از طرف هــای خــود هم چنین 
انتظــاری را داریــم و امیــدوارم بــه توافقی 
مرضی الطرفیــن که تامین کننــده حقوق 

ملت ایران است، برسیم.«

 جنجال هوروش بند
 در کیش

کسی  نقشه راننده تا
اینترنتی  برای قتل 

ک مسافرش وحشتنا

 بی احترامی »هوروش بند« 
به طرفدارانش!

 مرد جوان با همدستی دوستش،
 زن ثروتمند را با تبر تکه تکه کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی  در گفت وگو با »شهروند«:

تقویت امکانات   هالل 
احمر ضرورت دارد

دکتر پیرحسین کولیوند :

باید فرهنگ داوطلبی 
و ایثار در جامعه 

نهادینه شود

 خطیب زاده: سیاست خارجی را
 گروگان سیاست داخلی نکنید

توافق موقت اساسا 
ح نیست مطر

سیستم  ارتباط رادیویی سالم نیست، پرچم های ویبره دار کار نمی کند  و لباس شان پوسیده است!

VAR پیشکش؛  داوران   لباس ندارند!
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 گفت وگو با مادر داوطلبی که با وجود 
5 فرزند از داوطلبان فعال و نمونه هالل احمر است 

مادرانه های سکینه 
در سرزمین رستم

خبرتازه

 تورم کنترل شده
و رو به  کاهش است

رئیس جمهوری در سومین گفت وگوی زنده تلویزیونی:
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حاشیه نگاری از یک دیدار دانشجویی
6

 دانشجویان به
معاون اول رئیس جمهوری چه گفتند؟

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

 روایت »شهروند« از معلم دزفولی 
 و7۰ دانش آموزی که گوشه خیابان

به آنها درس می دهد

اولین مدرسه خیابانی 
ایران اینجاست
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 دیلی تلگراف و واشینگتن پست را 

بخوانید
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