
اگر اس�م »زينب طاهري« را در سامانه كانون 
وكالي دادگستري جست وجو كنيم، چهار نام 
پيدا می شود. براي رفع ابهام به دليل تشابهات 
اس�مي ب�ه س�راغ يك�ي از وكالي برجس�ته 
همين مرك�ز و نيز دفت�ر اصلي رفتي�م كه هر 
دو تأييد كردن�د زينب طاه�ري داراي پروانه 
وكال�ت از كانون وكالس�ت. طاه�ري همزمان 
با خب�ر محكومي�ت محمدرضا ث�الث معروف 
به راننده مرگ در گلس�تان هفت�م، تبديل به 
»بانوي حقوق بش�ر« شد و در كس�وت وكيل 
متهم اصرار ب�ر بي گناهي وي داش�ت. اكنون 
بعد از رسيدن راننده مرگ به ايستگاه پاياني، 
دروغ پردازي هاي خانم وكيل در خصوص مجرم 
نبودن راننده جنايتكار در شبكه هاي مجازي كار 
را به جايي رساند كه وي روز گذشته بازداشت 
شد. كاسبي برخي وكال تنها منوط به بيزينس 
كردن هاي اينچنيني از راه پرونده هاي جنجالي 
نيست، بلكه افراد زيادي هستند كه در صنف 
حقوقدان و وكيل با پروانه وكالت مس�يرهاي 
مختل�ف كاس�بي ك�ردن را پي�دا كرده ان�د. 
اين روزها كمتر كس��ي پيدا مي شود كه به لحاظ 
قانوني ندان��د براي راه انداختن يك كس��ب و كار 
قبل از هر اقدامي بايد به فكر دريافت جواز و پروانه 
كسب باشد. راه كاسبي كردن براي صنف حقوقدان 
و وكيل توس��ل به كس��ب پروانه وكالت است كه 
برخي را به اين س��مت س��وق مي دهد تا به جاي 
وكالت و دفاع از حقوق ملت بر اساس آموخته هاي 
خود، از اين راه كاسبي كنند. كاسبي كه در ابعاد 
مختلف سياسي، حقوقي و مالي بروز پيدا مي كند، 
روشي كه زينب طاهري در كسوت يك وكيل در 

پيش گرفت. 
  بازداشت وكيل قالبي 

همزمان با خب��ر محكومي��ت محمدرضا ثالث، 
معروف به راننده مرگ در گلستان هفتم، طاهري 
تبديل به بانوي مدافع حق شد و با داعيه بيگناهي 
اين فرد، فضاي مجازي را مملو از مفاهيم »آزادي« 
و »حقوق بشر« كرد. مفاهيمي كه اين روزها زياد 
از اتاق فكر هاي خ��اص در پرونده ها و موضوعات 
جنجالي پررنگ مي ش��ود. اين بار هم يك وكيل 
معمول��ي و گمن��ام در فق��دان بي اطالعي مردم 

فرصتي يافت تا مجالي براي كاس��بي كردن پيدا 
كند، اما زينب طاهري كه در يكي از آخرين مراحل 
رسيدگي به پرونده راننده جنايتكار ادعاي وكالت 

وي را مطرح كرده بود روز گذشته بازداشت شد. 
به گفته اسماعيلي، رئيس كل دادگستري استان 
تهران خانم وكيلي كه اين روزها با ادعاي وكالت 
از ثالث، داد بيگناهي وي را س��ر داده است؛ اصاًل 
در فرايند دادرس��ي در دادس��را، دادگاه و مرحله 
فرجام خواهي در ديوان عالي كشور، وكيل اين فرد 

نبوده و پرونده را مطالعه نكرده و از جزئيات پرونده 
اطالع ندارد و بعد از قطعيت دادنامه با محكوم عليه 
مالقات و از او وكالت گرفته و بر مبناي آن از ديوان 
عالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي كرده و ديوان 
نيز بعد از بررسي، قرار رد  درخواست اعاده دادرسي 

را صادر كرده است. 
براس��اس اطالعات موجود بازپ��رس صادر كننده 
حكم بازداشت علت اين حكم را مواضع خالف واقع 
و دروغ پردازي در خصوص مج��رم نبودن راننده 

جنايتكار، از سوي طاهري در شبكه هاي مجازي 
عنوان كرده است. 

  كاسبي سياسي، حقوقي و مالي 
اين در حالي است كه پيش از اين نيز برخي ديگر 
از وكال بودند كه پيش��ه فعال حقوق بشري را با 
اهداف مختلف انتخاب كردند و اينچنين ضمن 
مصاحبه با آنتن هايي چون بي بي سي فارسي و 
صداي امريكا هم به تس��هيل اهداف بنگاه هاي 
معاند كمك كردند و هم مناف��ع حاصل از اين 
تالش را اع��م از مالي، گري��ن كارت و اقامت به 

جيب زدند. 
بخش ديگري از سوءاستفاده از پروانه وكالت در 
جهت منافع، معطوف به استفاده برخي افراد در 
اين صنف از جايگاه خود براي تغيير قوانين است، 
در حالي كه اين افراد اسماً و رسماً بايد بر اساس 
قوانين موجود، مجري قانون و عدالت باشند. از 
سوي ديگر، اطالعات حقوقي و اشراف به حوزه 
قوانيني باعث شده تا به جاي اجراي آن، راه هاي 
دور زدن را براي خود تسهيل كنند. مثال بارز در 
اين زمينه تعرفه هاي مالي در جريان پرونده هاي 
حقوقي است )حق الوكاله و ابطال تمبر مالياتي 
در دعاوي حقوقي( كه در اكثر مواقع اين رقم به 
ميزان دلخواه و رقم هاي عجيب از س��وي وكال 
تنزل پيدا مي كند تا كسر كمتري از جيب آنها و 

موكلشان داشته باشد. 
افزون بر موارد فوق جنجال آزمون وكالت براي 
اين قش��ر و صدور پروانه وكالت خود داس��تان 
متفاوت ديگري اس��ت. بر خالف غالب نهادها و 
سازمان ها كه در شيوه استخدام خود متصل به 
نهادي باال دستي و فراجناحي است، كانون وكال 
به عن��وان مركز اصلي برگزاري ي��ك آزمون كه 
ساالنه نزديك 100 هزار داوطلب دارد، عالوه بر 
آنكه ميلياردها پول به جيب مي زند، بالقوه قادر 
است اعتراض قشر وس��يعي از داوطلبان را هم 
ناديده بگيرد كه در اين زمينه معتقد هس��تند، 
همواره حق و ناحقي صورت مي گيرد. در نهايت 
هم به رغم شبهه رانتي كه در صدور پروانه وكالت 
ديده مي شود، در اين ميان برخي داراي پروانه 
وكالت )شما بخوانيد كسب( مي شوند كه از ميان 

آنها زينب طاهري ها بيرون مي زنند!
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كسي زلزله خاموش را جدي نمي گيرد !

فروش بسته اينترنت 200 هزار توماني به 450 هزار مشترك همراه اول به نام عيدي رايگان! 

مصائب كاسبي وكال از سوژه های خاص !
 زينب طاهري كه ادعاي كذب وكالت ثالث را مطرح كرده بود، بازداشت شد  

طاهري اولين و آخرين مورد از كاسبي در كسوت وكيلي نبوده و نيست

پديده فرونشس�ت زمين در تمام نقاط كشور 
از مناطق خش�ك بياباني ت�ا مناطق جلگه اي 
ش�مال كش�ور )مانند گرگان( در ح�ال وقوع 
است. بسياري از دشت هاي كش�ور از حاشيه 
خليج فارس همچون مين�اب تا مناطقي مانند 
س�يرجان، زرند، كرمان، يزد، اصفهان، تهران 
و گرمس�ار تا نواحي شمالي كش�ور با مشكل 
فرونشست زمين دس�ت و پنجه نرم مي كنند. 
بررسي ها نشان مي دهد بارندگي هاي اخير هم 
نه تنها كمكي به پرشدن سفره هاي طبيعي آب 
زيرزميني نكرده، بلكه به گفته زمين شناسان، 
در آن نواحي كه دش�ت ها فرونشست داشته، 
امكان تجمع آب زيرزميني وجود ندارد و آبخوان 
ديگ�ري در ب�االي منطقه فرونشس�ت ايجاد 
مي كند. وزن اين آبخوان جديد هم باعث افزايش 
ميزان فرونشست در زمين آن منطقه مي شود. 
مدير بخش زلزله مركز تحقيقات مس��كن ، راه و 
شهرسازي با بيان اينكه در سال هاي اخير سازه هاي 
اس��كلتي روند رو به رشدي داش��ته اند، گفت: اين 
امر آسيب پذيري ما را در برابر مخاطرات طبيعي 
كاهش نداده است و ما كه نيازمند فرهنگ سازي 
بيشتر هستيم. ما عالوه بر زلزله با چالش فرونشست 
و فروريزش ها مواجه هس��تيم كه اي��ن پديده ها 

خطرات كمتري نسبت به زلزله ندارند. 
  اسكلت بيشتر، ريسك بيشتر

عل��ي بيت اللهي ديروز در نشس��ت خب��ري كه به 
مناسبت سالروز زلزله رودبار برگزار شده بود با بيان 

اينكه زلزله رودبار اثرات مثبتي در ايجاد ساختارهاي 
مديريت بحران در برابر زلزله و حوادث غير مترقبه در 
كشور داشته است، اضافه كرد: در آن زمان ۸ ميليون 
واحد مسكوني در اين منطقه وجود داشت كه اكثر 
اين سازه ها فاقد اسكلت بودند. بيت اللهي با بيان اينكه 
ايجاد ساختمان هاي اس��كلتي روند رو به افزايشي 
دارد كه اين امر موجب ارتقاي شاخص كيفي سازه ها 
مي شود، اظهار كرد: البته ميزان ريسك و خطرپذيري 
سازه هاي ما كمتر نش��ده؛ چراكه تعداد واحدهاي 
مس��كوني س��ه برابر زمان زلزله رودبار شده است، 

ضمن آنكه بسياري از خطوط و شريان هاي حياتي 
توسعه يافته كه اين امر آسيب پذيري ما را در برابر 
حوادث طبيعي افزايش مي دهد. مدير بخش زلزله 
مركز تحقيقات مسكن با اشاره به اينكه در شهرهاي 
بزرگ چون مشهد، تبريز، تهران و كرمان سازه ها در 
كنار گسل هاي فعال ساخته شده اند، اضافه كرد: اين 
امر موجب آسيب پذيري شهرها شده است كه بايد 

نسبت به آن توجه بيشتري صورت گيرد. 
  وسعت فرونشست هاي شهري

به تازگي سخنگوي س��ابق سازمان زمين شناسي 

كش��ور هم معضل »فرونشس��ت زمين« در ايران 
را »زلزله خاموش« ناميد و نس��بت به بي توجهي 

مسئوالن به اين موضوع هشدار داد. 
محمد جواد بلورچي با بيان اينكه پديده فرونشست 
زمين در تهران پديده اي است كه به صورت وضعي 
و آرام در وسعت بسيار زياد در حال رخ دادن است، 
گفت: فرونشست زمين در تهران در برخي نواحي 
با ترك هايي همراه است كه اين ترك ها مي تواند به 

ساختمان ها آسيب برساند و خطرآفرين باشد. 
اين زمين شناس در تش��ريح اين رخدادها گفت: 
پيشينه فرونشست زمين 1۷ سانتيمتر در سال بود 
كه از سال ۹۲ تاكنون به بيش از يك ميليمتر در روز 
رسيده؛ يعني دستكم ساالنه ۳۶ سانتيمتر زمين 
فرونشست مي كند و وس��عت آن در نقاط مختلف 
شهر گسترش يافته و به سمت مناطقي راه يافته كه 

در گذشته ميزان فرونشست كمتري داشته اند. 
در مجموع فرونشس��ت زمين موجب حس��اس تر 
شدن ساختمان ها حتي نسبت به زمين لرزه هاي 
كوچك تر ش��ده اس��ت. اگر در گذش��ته ب��ا بروز 
زمين ل��رزه ۶ ريش��تري در ته��ران يا ش��هرهاي 
ديگر خط��ر را احس��اس مي كرديم، ام��ا در حال 
حاضر با وجود اين نشس��ت ها و آسيب هايي كه به 
ساختمان ها وارد ش��ده، زمين لرزه هاي ۵ ريشتر 
هم مي تواند خطرناك باش��د؛ چراكه ساختمان ها 
استحكام خود را ندارند و متأس��فانه كسي هم به 
اين فرونشست ها كه آن را زلزله خاموش مي نامند، 

توجهي ندارد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 آدم ابن ح�وا توييت زد: يكي مي ش��ه ليال حاتمي كه واس��ه دوزار 
شهرت جلوي رسانه بيگانه زمينه تحريم ايرانو فراهم مي كنه، يكي هم 
مي شه مسعود شجاعي كه با قاطعيت ميگه مسائل مربوط به خودمونو 
جلوي رسانه بيگانه مطرح نمي كنم. به رغم همه اختالفات دمت گرم 

آقاي شجاعي.
........................................................................................................................

Emily توييت زد: بچه چهار ساله عوارض خروج از كشور بايد بده، 
اما ارز مسافرتي به بچه 1۲ سال به باال تعلق ميگيره!

........................................................................................................................

تنهاي تنها با انتش�ار اين عكس توييت زد: عكسي قابل تأمل از 
كودكان كار! )نقش جهان اصفهان(

........................................................................................................................
محبوبه خوانس�اري تويي�ت زد: كودكان��ي كه در م��رز امريكا از 
والدينشان جدا شدند، در تگزاس در قفس نگهداري مي شوند. والدين 

هم به عنوان مهاجر غيرقانوني بازداشت شدند. 
........................................................................................................................

بنفش�ه جمالي با انتش�ار اين تصوير تويي�ت زد: كارتوني در 
اعتراض به سياس��ت غيرانس��اني جداك��ردن ك��ودكان مهاجران 
غيرقانوني از والدينشان در امريكا كه توس��ط دولت ترامپ اجرايي 
شده. حداقل ۲ هزار و ۵00  كودك طي ش��ش هفته از والدينشان 

جدا شده اند. 
........................................................................................................................

 احمد رضا بيضايي با انتش�ار اين عكس توييت زد: رسول سه تا 
سنگ از كربال آورده بود. يكى روى مزار خودش��ه االن. بعد از رسول، 
يكى به محمودرضا رس��يد، يكى هم به مرتضى مسيب زاده. كرباليى 
بود و كرباليى رفت. محمودرضا مي گفت رسول جورى شهيد شد كه 
حاج قاسم يه نفر مسلح باالى تابوتش گذاشته بود تا كسى در تابوتو باز 

نكنه. قطعوه اربا اربا.
........................................................................................................................

 فدريكا مو گ ني ني با انتشار اين تصوير توييت زد: ليبراليسم 
به شما ياد مي دهد براي كشته شدن يك سگ، كمپين تشكيل دهي! 
اما اگر هزاران انسان در يمن سالخي ش��دند، بگويي به منافع ملي ما 

چه ربطي دارد!
........................................................................................................................

 زينب صفري با انتشار اين تصوير توييت زد: اگه هر ايراني روزي 
فقط يه دونه برنج رو دور بريزه حدود هش��ت تن ميشه كه اين مقدار 
ميتونه ۲0هزار نفرو سير كنه. چند دونه  برنج حين شستن دور ريخته 

مي شه ياته بشقابمون باقي ميمونه؟
........................................................................................................................

نود اقتصادي با انتش�ار اين عكس توييت كرد: با خبر ش��ديم 
مسعود شفيعي، خواهرزاده جناب نوبخت، رئيس سازمان نقشه برداري 
است. ابالغ كننده حكم نيز خود نوبخت بوده؛ تحصيالتش، غيرمرتبط 
و سنش در زمان انتصاب نيز ۳۸ سال است. به مديركل روابط عمومي 
سازمان زنگ زديم، گفت: نسبت فاميلي افراد را بررسي نمي كنيم و 

گوشي را قطع كرد... 

گندم زماني
  گزارش  یک

  وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه هيچ وزارتخانه اي پاداش پايان 
خدمت ۹۶ كاركن��ان خود را نداده اس��ت، گفت: پ��اداش فرهنگيان 
بازنشسته تا شهريور ماه در سه قسط پرداخت مي شود كه واريز قسط 

اول از 10 روز آينده آغاز مي شود. 
  معاون وزير بهداشت با اش��اره به اينكه دور جديد طرح تحول نظام 
سالمت بر ارتقاي كيفيت خدمات و اصالح فرايندهاي باليني متمركز 
اس��ت، گفت: مديريت هزينه ها با حفظ كيفيت خدم��ات مد نظر قرار 

دارد. 
  مدير عامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اش��اره به 
راه اندازي پنج ايس��تگاه از خط ۷ مترو در هفت��ه اول تيرماه گفت: در 
حال تجهيز خط هستيم و قرار است هر 10 دقيقه يك قطار در مسير 

تردد كند. 
  رئيس كميس��يون حمل و نقل ترافيك ش��وراي ش��هر با اشاره به 
عقب ماندگي شهرداري در صدور كارت بليت يكساله متروي خبرنگاران 
گفت: معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري خوب عمل نمي كند و داليل 

عقب ماندگي را هم توضيح نمي دهد. 
  رئيس سازمان بهزيستي كشور اظهار كرد: سند تكامل دوران كودكي 
در سه استان تهران، كردس��تان و كرمان به صورت آزمايشي در حال 
اجراست و اميدواريم وزارت آموزش و پرورش نيز به مجموعه مجريان 

اين سند بپيوندد. 
  با وجود اينكه دو وزير خواستار پالك گذاري 10 هزار موتورسيكلت 
كاربراتوري ش��ده اند، اما هيئت وزي��ران به اين كار تن ن��داد و گفت 

پالك گذاري اين منابع آالينده ممنوع است. 
  سخنگوي شوراي شهر تهران از احداث پنج پالزاي شهري )مشابه 
تقاطع زيززميني احداث شده در چهارراه وليعصر( در شمال، جنوب، 

شرق، غرب و مركز شهر تهران خبر داد. 
  فرماندار تهران با اش��اره به اينكه تهران 10 تا 1۲ هزار زن سرپرست 
خانواده دارد كه معرض آسيب قرار دارند، گفت: ۲۳ درصد جمعيت ايران 

در پايتخت زندگي مي كنند كه اين مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد. 
  مديركل ام��ور زن��ان وزارت آموزش  و پرورش اعالم ك��رد: در حال 
حاضر ۶ درصد از مدي��ران آموزش  و پرورش از بين بانوان هس��تند كه 
وزير آموزش و پرورش گفته  است در برنامه اي دو ساله، اين سهم به ۲0 

درصد خواهد رسيد. 
  مديركل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور گفت: با كمك 
كميسارياي پناهندگان و وزارت بهداش��ت در طول سه سال گذشته 
توانستيم جمعيت عظيمي از پناهندگان را تحت پوشش بيمه سالمت 
قرار دهيم، به طوري كه همه پناهندگان در كشور مي توانند از خدمات 

بيمه سالمت برخوردار باشند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش 3

 كالنتري: قوچ   نر چند برابر 
قوچ ماده آب می خورد، بايد شكار شود!

عيس�ي كالنتري در پاس�خ ب�ه انتق�اد ي�ك فعال محيط زيس�ت 
نس�بت ب�ه شكارفروش�ي س�ازمان حفاظ�ت محيط زيس�ت 
گفت�ه اس�ت: كارشناس�ان س�ازمان معتقدن�د قوچ پي�ر چندين 
براب�ر ماده ه�ا آب مي خ�ورد و ب�ا توج�ه به بي آب�ي زيس�تگاه ها، 
ش�كار آن باع�ث مي ش�ود ب�ه ماده ه�ا آب بيش�تري برس�د !

در حاشيه اعتراضات نسبت به شكارفروشي سازمان حفاظت محيط زيست 
كه حتي مدافعان ش��كار هم به منتق��دان آن پيوس��ته  و آن را اقدامي 
كارشناسي  نش��ده مي دانند، يكي از فعاالن محيط زيست ضمن انتشار 
مكالمه اش با كالنتري، سياست هاي سازمان حفاظت محيط زيست را كه 

تحت الشعاع نفوذ مافياي شكار قرار گرفته مورد نقد جدي قرار داد. 
به گزارش تسنيم، بخشي از يادداشت علي كش��ميري از اين قرار است: 
آقاي كالنتري معتقد است قوچ پير چندين برابر ماده ها آب مي خورد و با 
توجه به بي آبي زيستگاه ها، شكار قوچ باعث مي شود به ماده ها آب بيشتري 
برسد؛ قوچ هشت  ساله مانع انتقال ژن برتر بين گله هم مي شود و با شكار 

آن، قوچ هاي جوان با ژن بهتر فرصت جفت گيري خواهند داشت !
آسمان ريسمان بافتن سازمان محيط زيست براي توجيه ارائه مجوزهاي 
ش��كار به بيگانگان در فصل زاد و ولد حيات وحش،  حاال به جايي رسيده 
كه ديگر پاي ژن و نگاه هاي جنسيتي هم به مباحث حيات وحش كشيده 

شده است !

فتاح 

ساخت مسكن مددجويان زلزله زده كرمانشاه 
امسال تمام مي شود

رئيس كميته ام�داد امام خميني)ره( گفت: واحدهاي مس�كوني 
مددجويان زلزله زده كرمانشاهي تا پايان امسال ساخته خواهد شد. 
س��يد پرويز فتاح با تأكيد بر اينكه مردم كرمانش��اه پس از زلزله تنها 
نماندند و تمام مسئوالن نظام و مردم در كنار آنها هستند، اعالم كرد: 
امروز ۵00 واحد مسكوني مجهز به لوازم ضروري خانگي به خانوارهاي 

تحت حمايت ساكن در مناطق زلزله زده تحويل داده مي شود. 
وي با بيان اينكه اين واحدها با تسهيالت دولتي و كمك هاي مردمي براي 
مددجويان زلزله زده كرمانشاهي ساخته شده است، گفت: منازل تخريب 

شده مددجويان كرمانشاهي تا پايان امسال ساخته خواهد شد. 
رئيس كميته امداد ام��ام خميني)ره( روند ساخت و س��از در مناطق 
زلزله زده را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: با وجود اينكه فقط هفت ماه 
از زلزله كرمانشاه مي گذرد، اما بسيج امكانات براي كمك به مردم اين 

منطقه موجب تسريع در روند بازسازي شده است. 
فتاح تصري��ح كرد: با توجه ب��ه زلزله اخير كرمانش��اه و وضعيت ويژه 
در برخي از شهرس��تان هاي اين اس��تان، كميته امداد تدابير ويژه اي 
در نظر گرفته اس��ت تا محدوديت هاي دفتر اين  نهاد در كرمانشاه به 

حداقل برسد. 

يك ب�ار اش�تباه 
كافي اس�ت تا به 
يكباره تمام شارژ 
تلفن همراهت تمام شود يا با قبض نجومي تلفن 
همراه مواجه شويد. پيامك هايي كه در آنها وعده 
جايزه داده مي شود و شما براي دريافت اين جايزه 
بايد كدي دستوري را شماره گيري كنيد، اما اين 
كد در عمل كد خالي كردن حساب شماست. اين 
روند حاال در پيامك جايزه عيد فطر از 450 هزار 
مش�ترك همراه اول كالهبرداري كرد تا جايي 
كه اين ب�ار وزير ارتباط�ات وارد ماجرا ش�ده و 
دستور داده خريد همه مشتركاني كه در پي پيام 
جعلي اختصاص حج�م رايگان اينترنت صورت 
گرفته است، لغو ش�ود. با وجود اين اما ماجراي 
كالهبرداري هاي پيامك�ي تحت نظر و حمايت 
اپراتورهاي تلف�ن همراه همچن�ان ادامه دارد.

 ماجرا از يك پيامك آغاز شد. به مناسبت عيدسعيد 
فطر پيامي در ش��بكه هاي اجتماعي منتشر شد 
مبني بر اينكه اپراتور اول به اين مناسبت با استفاده 
از كد دس��توري *100*۲*۶*۵*1# به ميزان 
1۲0 گي��گ حج��م اينترنت راي��گان اختصاص 
خواهد داد، مشتركاني كه فريب اين پيام جعلي 

را خورده اند، عضو يك سرويس حجمي با ارزش 
مالي بي��ش از ۲00 هزار تومان ش��ده اند كه اين 
مبالغ در صورتحساب آنها لحاظ شده است. همراه 
اول همان زمان در اطالعي��ه اي جعلي بودن اين 
پيغام را اعالم كرد، اما با توجه به شيوع اين شايعه 
برخي از مشتركان كد را شماره گيري كرده بودند 
و خريد ناخواسته اين سرويس باعث نارضايتي اين 

مشتركان شده بود. 
  لغو بسته اينترنت 200 هزارتوماني

در پي اين ماجرا محمد جواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات به س��ازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباطات راديوي��ي دس��تور داد تا با 
شناسايي ارسال كننده اين پيام جعلي و معرفي آن 
به مقامات قضايي، تعداد مالباختگان احتمالي را 
شناسايي كند و راهكار فوري براي حل اين موضوع 
ارائه دهد. 4۵0 هزار نفر در دام اين جعل افتاده اند. 
از اين تعداد 400 هزار نفر سيمكارت اعتباري و ۵0 

هزار نفر مابقي داراي سيمكارت دائمي بودند. 
حسين فالح جوش��قاني، رئيس سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديوي��ي در اين باره توضيح 
مي دهد: براي بيشتر مشتركان اعتباري به دليل 
نب��ود اعتبار كافي، اين س��رويس فعال نش��ده و 

صرفاً رزرو شده است. رگوالتور ارتباطي با اشاره 
به اينكه براي مشتركان دائمي متناسب با ميزان 
كاركرد سيمكارت، س��قف اعتبار در نظر گرفته 
مي شود، مي افزايد: پيامكي براي بسياري از آنان 
ارسال ش��ده كه اعتبار كافي نداريد و براي فعال 
ش��دن اين س��رويس بايد اعتبار خود را افزايش 
دهيد، بنابراين براي تعداد زيادي از مش��تركان 
اعتبارى اين سرويس فعال نش��ده است. معاون 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با اعالم اينكه 
خريد تمامي مش��تركاني كه براس��اس ش��ايعه 
منتشر شده از طريق كد دس��توري اعالم شده، 
بسته 1۲0گيگ را انتخاب كرده اند، لغو و مصرف 
ديتاي اين مشتركان به آخرين بسته انتخابي قبل 
از اين خريد بازمي گردد، تأكيد مي كند: همچنين 
براي مشتركاني كه با فعال سازي كد USSD، از 
سرويس استفاده كرده اند هزينه اي منظور نخواهد 
شد و در صورتي كه هزينه اي هم از آنها كسر شده 

باشد، اين هزينه بازگردانده مي شود. 
رئيس سازمان رگوالتوري با اش��اره به اينكه لغو 
سرويس براي همه مش��تركان از طريق پيامك 
اطالع رساني مي شود، تصريح مى كند: اپراتورها 
ملزم شده اند فرايند خود را اصالح كنند و در شيوه 

جديد براي همه س��رويس ها، تأييد مشترك به 
صورت جداگانه پيش بيني شود. 

  حكايت همچنان باقي است
ه��ر چند اي��ن دفتر ب��ه پاي��ان آمد، ام��ا حكايت 
پيامك هاي كالهبرداري از مشتركان تلفن همراه 
همچنان ادامه دارد. پيامك هاي انبوهي كه معلوم 
نيس��ت با چه مجوزي و چگونه سر از گوشي تلفن 
همراه مشتركان سر در مي آورد و با اغواگري هايي 
نظير ش��ركت در قرعه كشي، برنده ش��دن شارژ يا 
پيش بيني نتاي��ج بازي فوتب��ال و از اين قبيل نوع 
جديدي از كالهب��رداري را پايه گ��ذاري مى كند؛ 
چراكه در ازاي هر پيامك مبلغ ۵00 تا ۵ هزار تومان 
از حساب مشترك كسر مي شود و در نهايت هم هيچ 
جايزه اي در كار نيست و تنها مشتركان به مصرف 
بيشتر سوق داده مي شوند. طراحان اين پيامك هاي 
شانس محور روي نگراني هاي موجود در جامعه كه 
بر خألهاي موجود در جامع��ه و آينده مبهمي كه 
در پي ساختارهاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي 
به وجود آمده موج س��واري مي كنند و هيچ نهادي 
هم نظارت مناس��بي بر اين ماجرا ندارد، مگر آنكه 
اين آش آنقدر شور شود كه مثل اين بار 4۵0 هزار 

نفر را درگير كند.

زهرا چيذري 
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