
رئیس ق�وه قضائیه صب�ح ديروز در آس�تانه 
روز زن و والدت حضرت زه�را)س( از زندان 
زنان ش�هرری )قرچک( بازديد و با زندانیان 
گفت وگو کرد. طی روز های گذشته در راستای 
برنامه ه�ای تحول�ی رياس�ت ق�وه قضائیه و 
سیاست های کاهش جمعیت کیفری ۱۰درصد 
مجموع کل زندانیان زن اس�تان تهران آزاد 
شدند. همچنین حسب دس�تور رياست قوه 
قضائیه قضات همراه موظف شدند تا بررسي 
کامل وضعیت زندانیان به ته�ران برنگردند.

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدیدش از زندان 
زنان، ضمن حضور در جمع قض��ات و دادیاران 
زندان دس��تور داد حداکثر تا قبل از پایان سال 
۹۸ ضمن پاالیش زندانیان وضعیت بالتکلیف ها، 
متقاضیان آزادی مش��روط و همچنین اعطای 

مرخصی پایان حبس مشخص شود.
 قضات به تهران برنگردند!

آی��ت اهلل رئیس��ی در ب��دو ورود در کارگاه های 
خیاط��ی، مع��رق کاری و قالیباف��ی ندامت��گاه 
شهرری حضور یافت و به صورت چهره به چهره 
با مددجویان به گفت وگ��و پرداخت و در جریان 

مشکالت آنها قرار گرفت.
وي همچنین هیئت قضایی را که به همراه خود 

به زندان زنان قرچک برده ب��ود، مأمور کرد که 
به تهران برنگردند و در محل زندان به بررس��ی 
وضعیت زندانی��ان و مس��تحقان تخفیف و عفو 
بپردازند و گزارش آن را هم ب��ه فوریت به حوزه 

ریاست قوه قضائیه اعالم کنند.
 سختگیري ممنوع

رئیس دس��تگاه قضا همچنین در جمع قضات 
حاضر در زندان دس��تور داد با عمل به قانون از 
سختگیری های بالوجه در مورد اعطای مرخصی 

و همچنین پذیرش وثایق خودداری شود.
وی در این بازدید وضعیت س��ابقه مددجویان و 
جرائم و اتهامات آنه��ا را پرس و جو کرد و ضمن 
اس��تماع صحبت های آنها، از آنان خواس��ت تا 
تقاضا ی خود را نوشته و برای بررسی ارسال کنند. 
آیت اهلل رئیسی در رابطه با مددجویانی که نسبت 
به بالتکلیف ب��ودن پرونده خ��ود گالیه هایی را 
مطرح کرده بودند، نکاتی را به مسئوالن ذی ربط 

متذکر شد.
 سفارش يک  زنداني به مسئوالن

در ادامه ای��ن بازدید وقتی یک��ی از زنان زندانی 
محکوم مالی از ممانعت خانواده همسرش برای 
مالقات او و فرزندانش س��خن گف��ت، آیت اهلل 
رئیس��ی تأکید کرد که با صدور دستور قضایی 

شرایط مالقات این مادر با فرزندانش میسر شود.
رئیس قوه قضائی��ه همچنین در مورد محکومی 
که پرونده او بالتکلیفی چند ماهه داشت، دستور 
پیگیری ویژه صادر کرد. وی همچنین نسبت به 
مددجویی که با بده��ی ۳۰۰ میلیونی در زندان 
است و خود را تولیدکننده معرفی کرده، خطاب 
به مسئوالن ذی ربط تأکید کرد که تقاضای این 
زندانی مورد بررس��ی قرار گیرد. آیت اهلل رئیسی 
در ادامه و پس از بازدی��د از کارگاه های زندان به 
اندرزگاه رفت و پس از حضور در واحد مددکاری، 

از سالن های زندان بازدید کرد.
مش��کالت اغلب زندانی��ان در رابطه ب��ا آزادی 
مش��روط، اعس��ار، ع��دم رضای��ت ش��کات در 
پرونده های مالی بود که رئیس قوه قضائیه مورد 
به مورد پاسخگوی س��ؤاالت و درخواست های 
مددجویان بود و در این زمینه نیز دستوراتی را به 

مقامات قضایی داد.
 بازگشت مددجويان ايالمي به شهرشان

وی همچنین در رابطه با دو مددجو که اهل ایالم 
بودند و تقاضای حضور در زندان شهر خود برای 
سپری کردن دوران محکومیت را داشتند، خطاب 
به رئیس سازمان زندان ها دستور داد که شرایط 
انتقال این دو زندانی و همه افراد مشابه که چنین 

شرایطی را دارند فراهم شود.
آی��ت اهلل رئیس��ی پ��س از ش��نیدن س��خنان 
مددجویان، طی س��خنانی در جم��ع زندانیان 
مالی از آنها خواست که تقاضا ی خود را به صورت 
مکتوب ارائه و در رابطه با جلب رضایت ش��اکی 

تالش کنند.
 رسیدگي به مادران و فرزندان

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن حضور در بند 
مادران زندانی با رس��یدگی به پرونده های آنها 
وضعیت ش��رایط زندان و نحوه تأمین مایحتاج 
کودکان این مادران زندانی را از مددکار مربوطه 
جویا شد و نسبت به رسیدگی های ویژه بهداشتی 

و درمانی به مادران و فرزندان آنها تأکید کرد.
گفتنی اس��ت، ط��ی روز ه��ای گذش��ته نیز در 
راس��تای برنامه های تحولی ریاست قوه قضائیه 
و سیاست های کاهش جمعیت کیفری و اجرای 
دستورالعمل س��اماندهی امور زندانیان، تعداد 
۶۰ نفر از زندانی��ان زن ندامتگاه تهران با اعطای 
مرخصی پایان حبس )زنانی که باقیمانده حبس 

آنها کمتر از چهار ماه است( آزاد شدند.
 در مجم��وع تعداد زن��ان آزاد ش��ده ۱۰ درصد 
مجموع کل زندانیان زن تهران است. همچنین 
حسب دس��تور ریاس��ت قوه قضائیه تعدادی از 
زنانی که واجد شرایط عفو بودند لیست آنها در 
کمیسیون عفو و بخشودگی قرار گرفت. همزمان 
تعداد ۵۰ نفر از زنان زندانی نیز به همین مناسبت 

به مرخصی چند روزه رفتند.
 مراقبت الکترونیکی در کنار خانواده

ش��هریور ماه امس��ال رئی��س ق��وه قضائیه در 
اجرای بند ۶۴ سیاس��ت های کلی برنامه ششم 
توس��عه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 
و قانون مجازات اسالمی در زمینه حبس زدایی 
»دس��تورالعمل س��اماندهی زندانیان و کاهش 

جمعیت کیفری زندان ها« را ابالغ کرد.
بر همین اس��اس دادس��تان عمومی و انقالب و 
سرپرستان نواحی دادسرا مکلف  شدند بر تمامی 
قرار های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی 
به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین 
و امکان پذیرش آن از سوی متهم نظارت کنند. 
این کار باعث مي شود از صدور قرار های نامتناسب 
یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم 

جلوگیری شود.
در همین راستا بر اساس مقررات قانونی کسانی 
که ب��رای اولین ب��ار مرتک��ب جرائم س��بک و 
کم اهمیت شده اند و فاقد سابقه کیفری بوده اند و 
سرپرست خانواده هستند، این امتیاز را قانونگذار 
قائل ش��ده تا ب��ا اس��تفاده از سیس��تم مراقبت 
الکترونیکی به جای حضور در زندان های بسته 

در بیرون از زندان در کنار خانواده باشند.
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رانندگان در سال 99 ملزم به پیش پرداخت عوارض طرح ترافیک هستند  و در صورت لغو رزرو، 2۰ درصد نرخ طرح از راننده کسر مي شود

در آمد زايي از طرح ترافيك سال 99 به جاي اصالح معايب آن 

دستور رئيسي براي کاهش زندانيان زن
رئیس دستگاه قضا بر استفاده از احکام جايگزين حبس و استقرار هیئت رسیدگي به پرونده زندانیان در زندان تأکید کرد

  گزارش  2 اج�راي طرح هاي 
ترافیکي در س�ال 
ج�اري ب�ا حاش�یه هاي بس�یار همراه ب�ود و 
نارضايتي هاي بسیاري را هم براي رانندگان و هم 
براي پلیس به همراه داش�ت. برخ�ي از اعضاي 
شوراي شهرپايتخت نیز به اجراي طرح ترافیک 
ايرادات فراوان�ي را گرفتند. اما اي�ن طرح ها با 
مشکالت موجود به صورت ناقص و با ايراد فراوان 
در ح�ال اجراس�ت در اين میان ح�ق و حقوق 
بسیاري از شهروندان ناديده گرفته شده است. 
حال بحث طرح ترافیک براي س�ال جديد و با 
تغییراتي مطرح شده اس�ت، اما ساختار طرح 
ترافیک�ي در حلق�ه اول و دوم تغیی�ر زيادي 
نکرده اس�ت. گوي�ا اعض�اي ش�وراي ش�هر و 
بخش هاي متولي نتواسته اند براي رفع ايرادات 
اينگونه طرح ها کار در خور توجهي انجام دهند، 
حاال به گفته سرپرس�ت معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداري تهران رانندگان در سال 99 
ملزم به پیش پرداخت ع�وارض طرح ترافیک 
هس�تند  و در صورت لغو رزرو ط�رح ترافیک، 
2۰ درصد نرخ طرح از راننده کسر مي شود. گويا 
مديريت شهري و شورا به جاي سامان دادن به 
آمد و ش�د ش�هري فقط به فکر در آمد زايي از 
شهروندان هستند و رويه سال گذشته در اجراي 
طرح هاي ترافیکي تکرار خواهد شد تا مشکالت 
حوزه ترافیکي همچون س�وهان روي اعصاب 

شهروندان باشد. 
الیحه عوارض طرح ترافیک س��ال پایتخت ۹۹ در 
حالي در روز هاي گذش��ته به تصویب رس��ید که 
این الیحه با افزایش قیمت 2۱ درصدي همراه بود. 
سال گذش��ته صاحبان خودرو ها به دلیل تردد در 
محدوده هاي طرح ترافیک با جریمه هاي سنگیني 
مواجه شدند. ثبت نام نکردن در سامانه »تهران من« 
و ورود به حلقه طرح کاهش از یکسو و ورود بیش 
از ظرفیت به محدوده طرح ترافیک نارضایتي هاي 
بس��یاري را به همراه داش��ت. نارضایتي پلیس و 
شهروندان حتي موضوع را به دیوان عدالت اداري 
کش��اند. با این حال هنوز مشکالت و مسائل طرح 
ترافیک سال جاي حل و فصل نشده است که طرح 
ترافیک سال آینده با کپي برداري از طرح امسال با 

تغییرات جزئي مطرح شده است. 

 افزايش 2۱ درصدي قیمت پايه طرح 
عمار س��عیدیان فر در خص��وص آخرین تغییرات 
طرح ترافیک پایتخت در سال آینده با بیان اینکه 
محدوده اجراي طرح  ترافیک و طرح کاهش آلودگي 
هوا بدون تغییر است، گفت: براي سال آینده بنابر 
مصوبه شوراي ش��هر، مکلف هس��تیم که سقف 
ورود به محدوده طرح ترافیک را رعایت کنیم که 
برهمین اساس ورود ۱۰۳ هزار خودرو به محدوده 
طرح ترافیک در هر روز مجاز اس��ت و بیش از این 

امکان ورود خودروها به محدوده وجود ندارد. 
وي با بیان این که در س��ال آینده ن��رخ پایه طرح 
ترافیک در افراد ع��ادي 2۱ درصد افزایش خواهد 
داش��ت، اظهار کرد: قیمت پایه ط��رح ترافیک در 
سال گذشته 2۳ هزار تومان بوده، اما در سال آینده 
قیمت پایه 2۸ ه��زار تومان خواهد ب��ود، البته در 
تعیین قیمت نهایي تردد در محدوده طرح ترافیک 
ضریب هاي دیگري همچون زمان تردد، نوع معاینه 
فني، داش��تن پول در حساب ش��هروندي و غیره 
محاسبه مي شود و نهایتاً قیمت تعیین شده بنابر 
نوع محدوده، ساعت تردد، میزان آالیندگي وسیله 

نقلیه و غیره محاسبه مي شود. 
وي با بیان این که اگ��ر خودرویي فاقد معاینه فني 
برتر باشد و در ساعت غیرپیک وارد محدوده شود 
حداقل 2۳ هزار و ۵2۰ تومان براي وي در نظر گرفته 

خواهد شد و اگر همین خودروي فاقد معاینه فني 
برتر در ساعت پیک وارد شود، حداکثر مبلغ ۵۰ هزار 

و ۴۰۰ تومان براي وي محاسبه مي شود. 
 پیش پرداخت عوارض ط�رح ترافیک در 

سال 99 الزامي شد
براي اجراي طرح ترافیک س��ال آین��ده مدیریت 
ش��هري تصمیم گرفته اس��ت، براي لغو رزرو هاي 
طرح ترافیک، 2۰ درصد از مبلغ طرح را کسر کند 
که در این خصوص سؤاالت بسیاري مطرح است. 
اینکه آیا مدیریت ش��هري مجاز به این اقدام است 
یا نه همچنان بي پاس��خ مانده اس��ت. با این حال 
سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداري 
تهران با اشاره به اینکه رانندگان در سال ۹۹ ملزم به 
پیش پرداخت عوارض طرح ترافیک هستند، گفت: 
در صورت لغو رزرو طرح ترافی��ک، 2۰ درصد نرخ 

طرح از راننده کسر مي شود. 
یوسف حجت، سرپرس��ت معاونت حمل  و نقل و 
ترافیک ش��هرداري تهران در م��ورد اجراي طرح 
ترافیک براي س��ال ۹۹ اظهار داشت: به استثناي 
موضوع رزروي ش��دن و تغییر ن��رخ عوارض طرح 
ترافیک، تغییرات چنداني در طرح ترافیک نداریم 
و براي محدوده دوم یا طرح کاه��ش  آلودگي هوا 
۱۵ روز تردد رایگان ب��راي پالك هاي غیرتهران و 
2۰ روز تردد رایگان براي پالك هاي تهران مشابه 

سال ۹۸ خواهیم داشت. 
وي افزود: همچنین در سال آینده شهروندان براي 
ورود به طرح ترافیک قبل از آن باید پیش پرداخت 
عوارض ط��رح را انج��ام دهند ک��ه در واقع همان 
مسئله رزروي شدن طرح است و براي پیشگیري 
از رزرو بي ج��ا و ب��دون نیاز در ص��ورت لغو کردن 
رزرو، 2۰ درصد از مبلغ کل ع��وارض از رانندگان 

کسر مي شود. 
 توافق پلیس راهور و شهرداري بر سر طرح 

ترافیک
سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداري 
تهران با بیان اینکه با پلی��س راهور تهران در مورد 
طرح ترافیک به تفاهم و توافق رس��یده ایم، گفت: 
مسئله رزروي شدن طرح ترافیک نظر پلیس راهور 
بوده است، البته برخي هنوز به این طرح انتقاد دارند 
و مي گویند که باید طرح ترافیک بازنگري شود، ولي 
دقیقاً مطرح نمي کنند که چه قسمت یا چه بخشي 

از طرح باید بازنگري شود. 
حجت با اشاره به اینکه رأي دیوان عدالت اداري در 
مورد سقف اس��تفاده از طرح ترافیک است، گفت: 
بر اس��اس رأي دیوان، شهرداري موظف به رعایت 
سقف است و در صورتي که راننده اي اضافه بر سقف 
وارد طرح ترافیک ش��د هم جریمه و هم عوارض 
شامل آن نیس��ت و فقط باید جریمه را بپردازد در 
غیر این صورت نیز احقاق حق از سوي شهروندان 
مي تواند انجام گیرد. وي تأکید کرد: اگر راننده اي به 
خاطر عبور از سقف مجاز طرح ترافیک هم جریمه 
شد و هم عوارض پرداخت کرد، شهرداري ملزم به 
برگرداندن آن اس��ت و ما آماده اجراي رأي دیوان 

عدالت اداري هستیم. 
سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداري 
تهران با اش��اره به اینکه تردد در مح��دوده طرح 
ترافیک ۴ درصد در س��ال ۹۸ نس��بت به سال ۹7 
کمتر بوده است،  گفت: در مورد اینکه در سال ۹7 
ش��هروندان به علت تردد غیرقانون��ي در محدوده 
زوج و فرد هم توس��ط پلیس جریمه شده اند و هم 
پیامک اخذ عوارض ش��هرداري براي آنها ارس��ال 
شد، رأي دیوان شامل آنها نیست؛ چراکه این رأي 
تنها مربوط به س��قف ورود به این محدوده است و 
رأي در این زمینه صادر نش��ده که بخواهیم طبق 

آن عمل کنیم. 

پاسخ معاونت حقوقي رياست جمهوري به گزارش »جوان«

دستگاه هاي اجرايي 
براي اجراي قانون دچار مشكل هستند !

پس از انتش�ار گزارش�ي ب�ا عن�وان »فرزن�دان م�ادران ايراني 
معط�ل مع�اون حقوقي رياس�ت جمه�وري« در تاري�خ پانزدهم 
بهمن م�اه در همی�ن صفح�ه، معاون�ت حقوق�ي رياس�ت 
جمه�وري پاس�خي را به دفت�ر روزنامه ارس�ال داش�ته اس�ت. 

متن پاسخ معاونت حقوقي ریاست جمهوري به این شرح است:
قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایراني با مردان خارجي، با هدف تکمیل نظام حقوقي تابعیت و حمایت 
از حقوق کودکان و زنان در تاریخ ۱۳۹۸/7/۱۵ به تصویب هیئت وزیران 
رسیده است.  معاونت حقوقي رئیس جمهور به لحاظ اهمیت موضوع 
و حفظ و تکریم حقوق انساني، قبل از تصویب قانون فوق در سال هاي 
گذشته پیش��نهادهاي مختلفي را جهت حل مشکل مزبور ارائه کرده 
است؛ از جمله با توجه به مشکالت متعددي که پیش نویس الیحه قانون 
مزبور داشته و سال ها به همین دلیل در کمیسیون هاي مختلف دولت 
و هیئت وزیران به نتیجه نمي رس��ید؛ ضمن اصالح متن با دفاع جدي 
و پیگیري آن در کمیسیون لوایح دولت، هیئت دولت و صحن مجلس 
شوراي اسالمي و با هماهنگ کردن و همراهي دستگاه هاي ذي ربط و 
مذاکره با نمایندگان مجلس الیحه مزبور را به نتیجه رسانده و موجب 
تبدیل آن به قانون ش��ده اس��ت. البته در فرآین��د تصویب در مجلس 
تغییراتي در الیحه اعمال گردیده که موجب ابهام متن شده و به همین 
دلیل دستگاه هاي اجرایي در مقام اجراي قانون دچار مشکل شده اند. 
معاونت حقوقي در ماه هاي گذشته ضمن دعوت از همه   دستگاه هاي 
ذي ربط و اخذ نظر آنها پیش نویس آیین نامه جهت فراهم آوردن بستر 

اجراي قانون را تهیه کرده که به زودي به دولت ارائه خواهد شد. 
با توجه به جنبه هاي فني و تکنیکي مس��ئله تابعی��ت و ابعاد حقوقي، 
سیاسي، اجتماعي و فرهنگي آن این آیین نامه با دقت و با در نظر گرفتن 

هدف قانون گذار و ابعاد مختلف فوق تهیه شده است. 
امید اس��ت با به ثمر نشس��تن تالش هاي صورت گرفته جهت احقاق 
حقوق مخاطبین موضوع قانون مورد بحث، شاهد کاهش آسیب هاي 

اجتماعي و تحقق اهداف دولت باشیم. 
جوان: همان طور که در گزارش اولیه نوشته بودیم، به هر حال قانون 
الزم االجراي مجلس ک��ه همه فرآیندهاي تصوی��ب را گذرانده و باید 
اجرایي ش��ود، متأس��فانه به دلیل کم کاري معاونت حقوقي ریاس��ت 
جمهوري تاکنون اجرایي نش��ده اس��ت. تهیه تنها یک »شیوه نامه« 
اجرایي نباید این هم��ه زمان مي برد و چند ده ه��زار کودك بي هویت 
را معطل مي گذاشت. بدیهي است که مجموعه ریاست جمهوري اگر 
هر نظري درباره قانون فعلي داشته اس��ت، باید پیش از تصویب آن را 
ارائه و براي تصویب آن رایزني ه��اي الزم را انجام مي داده و حاال که به 
هر حال قانون تصویب شده، قوه مجریه وظیفه اي جز اجراي آن ندارد 
و معطل گذاش��تن اجراي قانون تخلف هم محسوب مي شود. معاونت 
محترم حقوقي ریاست جمهوري در پاسخ ارسالي اذعان داشته اند که 
آیین نامه اجرایي قانون مزبور »به زودي« به دولت ارائه خواهد شد! این 
اظهارنظر در حالي است که تا همین حاال هم پنج ماه از تصویب و ابالغ 

قانون گذشته و هنوز هم معطل اجراست. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

-----------------------------------------------------

 زينب سلیماني فرزند سپهبد ش�هید حاج قاسم سلیماني، 
فرمانده نیروي قدس سپاه پاس�داران انقالب که ۱3 دي ماه در 
حادثه تروريستي فرودگاه بغداد با حمله بالگرد هاي امريکايي 
به شهادت رسید، با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود، 

متني را در فراق پدرش منتشر کرد. 
سالم بابا جان

سالم عشق من
سالم قلب من

۳7 روز از نبودنت مي گذرد
۳7 روز بدون اینکه صداتو بشنوم مي گذرد

۳7 روز نفس هاتو حس نمي کنم
۳7 روز لبخندتو ندیدم

۳7 روز مثل آواره ها از در خانه سرگردانم
مي گردم، اما پیدایت نمي کنم

من به روز هاي نشنیدن صدایت عادت ندارم
من به روز هاي بي تو عادت ندارم

منو تو تنها پدر و دختر نبودیم، رفیق هم بودیم انیس و مونس هم بودیم 
همه جا با هم کنار هم بودیم. 

حاال تو بگو من چه کنم؟ روز ها بي تو نمي گذرن. . . 
هنوز منتظرم در خانه را باز کن��ي و کیفت را بر زمین بزاري و منو صدا 

کني:
»زینب؟! کجایي پس؟ من آمدم... .« 

در اين ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 

هیچ گونه توضیح و تفسیر. 

پرداخت 500 هزار فقره وام 
به مددجويان امداد 

مديرعامل صندوق قرض الحس�نه امداد واليت کمیته امداد امام 
خمینی)ره( از راه اندازی کانون های قرض الحس�نه در مس�اجد و 
پايگاه های بسیج سراسر کشور و پرداخت 5۰۰ هزار فقره وام خبر داد. 
مجید باجالن با بیان اینکه تاکنون جای کانون های قرض الحسنه مساجد و 
پایگاه های بسیج خالی بوده، گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، 
اکنون تفاهمنامه راه اندازی کانون های یاد شده در حال انجام است. وی 
در خصوص تسهیالت ارائه شده به مددجویان در سال جاری نیز اظهار 
داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 2 هزار میلیارد تومان تسهیالت در 
قالب وام های مسکن، کارگشایی، اشتغال و غیره به مددجویان پرداخت 
شده اس��ت. باجالن با بیان اینکه این مبلغ تسهیالت در قالب ۳۸۰ هزار 
فقره وام به مددجویان پرداخت شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
اعتبار مصوب برای امس��ال 2 هزار میلیارد تومان ب��وده، در نظر داریم با 
پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه بر تسهیالت یاد شده ۳۸۰ هزار فقره 
وام پرداختی را به ۵۰۰ هزار فقره افزایش دهیم. مدیرعامل صندوق امداد 
والیت با بیان اینکه برای س��ال آینده نیز تس��هیالت پرداختی از 2 هزار 
میلیارد تومان به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: با 
این روند در سال آینده 7۰۰ هزار فقره وام به مددجویان پرداخت خواهد 
شد. وی گفت: اکنون صندوق قرض الحس��نه امداد والیت ۱۵ درصد از 
برنامه پنج ساله ششم کمیته امداد جلوتر بوده و امیدوارم با توجه به روند 

موجود شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه باشیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:
تمام  شناسنامه های تعويضی و مفقودی 

تا ۳0 بهمن تحويل می شود
تم�ام   گف�ت:  کش�ور  اح�وال  ثب�ت  س�ازمان  س�خنگوی 
شناس�نامه های تعويض�ی و مفق�ودی ک�ه درخواس�ت ب�رای 
تعوي�ض و ص�دور شناس�نامه داده بودن�د، ب�رای ش�رکت 
می ش�ود. داده  تحوي�ل  بهمن م�اه   3۰ ت�ا  انتخاب�ات  در 

سیف اهلل ابوترابی افزود: در تالشیم تا زمینه حضور حداکثری هموطنان 
را در انتخابات پیش رو مهیا کنیم و هیچ هموطنی به خاطر نداش��تن 

اوراق هویتی از شرکت در انتخابات محروم نمی شود.
وی در ادامه گفت: تمام مقدمات برای ش��رکت در انتخابات برای همه 
اتباع ایرانی فراهم و تمهیدات مورد نیاز در برگزاری انتخابات اندیشیده 
شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اعالم کرد: هموطنان 
به منظور شرکت در انتخابات اوراق هویتی خود مانند شناسنامه و کارت 
ملی را در دسترس داشته باشند و چنانچه درخواستی مبنی بر تعویض 
یا صدور شناسنامه مفقودی داشته باشند زودتر اقدام کنند، چراکه به 

درخواست ها حداکثر تا ۳۰ بهمن پاسخ داده می شود.
ابوترابی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات در سازمان ثبت احوال کشور 
و استان ها گفت: سازمان ثبت احوال کشور برابر قانون به عنوان یکی از 
اعضای هیئت اجرایی در شهرستان ها و از مراجع چهارگانه استعالم، 
مقدمات انتخابات را برگزار می کند. وی خاطرنش��ان کرد: براس��اس 
هماهنگی های به عمل آمده، تمام هموطنانی ک��ه خود را در معرض 
انتخاب قرار داده اند و از طریق وزارت کشور ثبت نام کرده اند، از سوی 
سازمان ثبت احوال مورد استعالم قرار گرفته و ما نیز هویت افرادی را 
که از ما استعالم خواسته اند به ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان 
منعکس کردیم. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: برای 
جلوگیری از ازدحام کاری، از دو ماه قبل اعالم آمادگی کردیم و در همه 
شهرها به ویژه تهران بزرگ هرگونه خواس��ته هموطنان اعم از تغییر 

نام خانوادگی و تعویض اوراق هویتی را سریعاً پیگیری می کنیم.
انتخاب��ات یازدهمی��ن دوره مجل��س ش��ورای اس��المی و اولین 
میان  دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری دوم اس��فند 

سال جاری برگزار می شود.
 ۱7 میلیون نفر کارت ملي هوشمند ندارند 

سخنگوي سازمان ثبت احوال کش��ور درباره آخرین وضعیت تحویل 
کارت ملي هوش��مند گفت: ۹ میلیون نفر در نوبت دریافت کارت ملي 
هوشمند هستند و تاکنون نزدیک به ۸ میلیون نفر نیز براي ثبت کارت 
ملي هوشمند خود هیچ اقدامي نکردند.  سیف اهلل ابوترابي، با اشاره به 
آخرین وضعیت تحویل کارت ملي هوشمند اظهار کرد: طبق آخرین 
آمار هاي به دس��ت آمده، تا کنون ۵۵ میلیون و 7۰۰ هزار نفر نسبت به 
تکمیل ثبت نام کارت ملي هوش��مند خود اقدام کرده ان��د.   او افزود: 
۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد کارت ملي هوشمند صادره به افراد تحویل 
داده شده است.  سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به وعده 
چاپخانه دولتي براي تأمین ۹ میلیون بدنه کارت ملي هوشمند گفت: با 
تحقق وعده چاپخانه دولتي ۹ میلیون نفري که در نوبت دریافت کارت 

ملي هوشمند هستند، کارت ملي خود را تحویل خواهند گرفت. 
ابوترابي تصریح کرد: نزدیک به ۸ میلیون نفر نیز براي ثبت نام کارت ملي 

هوشمند خود هیچ اقدامي نکردند.

رونمايي وزير ارتباطات
 از سامانه طرح کيفيت ارتباطات و اينترنت 
وزير ارتباطات از س�امانه کیفی�ت اينترنت در ايران به ش�یوه اي 
نوين رونمايي ک�رد. اين س�امانه باعث ايجاد رقاب�ت براي تالش 
اپراتور ها و مس�ابقه بین آنها براي ارائه کیفیت بهتر خواهدش�د. 
محمدجواد آذري جهرمي، درباره این سامانه گفت: امروز حاصل دو سال کار 
دوستان در مجموعه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي را براي شما رونمایي 
مي کنیم. چهار الي پنج سال اخیر به وسیله دولت تالش زیادي براي توسعه 
اینترنت صورت گرفت. در ابتداي دولت یازدهم مجموع مشترکین موبایل 
۳۰۰ هزار نفر بود، اما امروز هر س��ه اپراتور در سراسر کشور این امکانات را 

فراهم کرده اند تا 7۵ میلیون نفر به اینترنت دسترسي داشته باشند. 
وي افزود: پس از موضوع کمیت، کیفی��ت و قیمت مدنظر کاربران فضاي 
مجازي بوده است. شکایت زیادي به س��امانه ۱۹۵ شده است. بهترین راه 
مدیریت این درخواس��ت ها و نیازمندي ها در حوزه کیفیت این است که 
نظارت دقیقي بر اپراتور ها داشته باشیم. امروز سه اپراتور موبایل و ۱7 شرکت 
در ارتباطات ثابت در حال رقابت با هم هستند. او با اشاره به اینکه در ارائه 
خدمت اینترنت در تلفن ثابت انحصار وج��ود دارد، تأکید کرد: از مدت ها 
قبل تمام جاده ها و محله هاي کش��ور را مورد پایش قرار دادیم و کیفیت 
ارتباط��ات را اندازه گیري کرده ایم. ۶هزار سنس��ور در مکان هاي مختلف 
کار گذاشته شده تا کیفیت را مورد س��نجش قرار دهد.  تمام این پایش ها 
در سامانه »نت سنج پالس« وجود دارد و هر ایراني در هر مکاني مي تواند 
ببیند که چه شرکت هایي به ارائه خدمات مشغولند، میزان سرعتي که از 
آن دریافت مي کنند، چقدر است، شکایات مردم در مناطق از چه چیزي 
بوده و اندازه گیري کیفي که سازمان تنظیم مقررات انجام داده است، چه 
مي گوید، بنابراین کاربران در هر نقطه از کشور مي توانند بهترین انتخاب را 
داشته باشد.  وزیر ارتباطات افزود: این کار براي اولین مرتبه در دنیا از سوي 
دولت و رگوالتوري انجام مي ش��ود و قصد داریم آن را به س��ازمان جهاني 
مخابرات عرضه کنیم و به ثبت برسانیم. این سامانه میزان کیفیت را کاماًل 
شفاف مي کند و دیگر جعبه سیاهي به اسم شفافیت وجود ندارد.  در این 
سامانه اعتراض به فعالیت اپراتور ها ثبت مي ش��ود و ما نیز آن را پیگیري 
مي کنیم. نکته جالبي که در سامانه نت سنج پالس لحاظ شده است، تست 
سرعت و ثبت آن روي نقشه اس��ت تا کاربران بتوانند از تجربیات بقیه نیز 
استفاده کنند.  آذري جهرمي تصریح کرد: این سامانه باعث ایجاد رقابت 
براي تالش اپراتور ها و مسابقه بین آنها براي ارائه کیفیت بهتر است. کاربران 
به صورت مستقیم با ما در این نظارت ش��ریک هستند. نظرات خودتان را 
ثبت و همراه با ما به کار اپراتور ها نظارت کنید.  نتیجه این اقدام، مکانیزم 
بسیار خوبي براي افزایش کیفیت ارتباطات در داخل کشور است. کیفیت 
را به عنوان حق الناس مي شناسیم و وظیفه ما گزارش دادن به شماست. 
این سامانه راه اندازي شده اس��ت. به صورت روزانه به ۵۰ نفر که در فرآیند 
نظارت شرکت کنند، یکسال اینترنت رایگان مي دهیم و این تشکري است 
که براي افرادي که بر این امر مهم نظارت مي کنند.  وزیر ارتباطات گفت: 
امیدوارم با راه اندازي این سامانه به فهم مشترکي از کیفیت ارائه خدمات در 

حوزه اینترنت برسیم. 

علي شیربند| میزان


