
ديدار رئيس  قوه قضائيه با جمعي از اصحاب رسانه، 
مديران عامل و تعدادي از خبرنگاران رسانه هاي 
كشور به ميزباني اين قوه برگزار شد. در اين ديدار 
ضمن طرح ديدگاه هاي ۲۴ تن از اصحاب رسانه، 
حجت االس�ام محس�ني اژه اي با گراميداشت 
مجدد روز خبرنگار به مناسبت ايام محرم اهميت 
مجاهدت هاي پيام رسانان و واقعه نگاران صديق 
و متدين واقعه عاش�ورا را مورد تأكيد قرار داد. 

حجت االسالم اژه اي در ديدار با اصحاب رسانه، ضمن 
تسليت ايام حزن انگيز ماه محرم و شهادت حضرت 
اباعبداهلل الحس��ين)ع( و گراميداش��ت مجدد روز 
خبرنگار  اظهار كرد: مصيبت واقعه كربال در آسمان 
و زمين بي بديل است، اما اين مصيبت عظما و واقعه 
با عظمت اگر به  واسطه مجاهدت هاي پيام رسانان و 
واقعه نگاران صديق و متدين نبود، آن گونه كه امروز 
زنده اس��ت، زنده نمي ماند و بعد از عاشورا، دشمن 
تالش به تحريف و پوشاندن حقيقت واقعه مي كرد. 

رئيس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مسري بودن 
فساد  بيان داشت: معتقدم ما در قوه قضائيه و شما 
اصحاب رسانه در رس��انه هاي خود ضمن آنكه بايد 
به فساد ديگران و دس��تگاه هاي ديگر توجه داشته 
باش��يم، نبايد از خودم��ان غافل ش��ويم و ضروري 
است روزنه هاي فس��اد در مجموعه خودمان را نيز 

مسدود كنيم. 
 »اعتذار« براي صلح و سازش

اژه ای تصريح كرد: بايد از اين فرصت هم انديشي ها 
و نشست و برخاست ها براي نصيحت همديگر بهره 
بگيريم. من خودم شخصاً نقد و نصيحت را بيشتر از 
تعريف و تمجيد پذيرا هس��تم. يكي از افراد به من 
گفت كه ش��ما در قوه قضائيه ۵۰ درصد برنامه ها را 
پيش برده ايد كه به  نظر خودم به هيچ وجه اينگونه 
نيست؛ ش��ايد يك مقدار در راس��تاي رفع مسائل 

تالش كرده ايم. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه ضمن اشاره به پيشبرد 
طرح »اعت��ذار« در مجموعه ه��اي قضايي برخي 
استان هاي كشور، بر تأثير و بركت به صلح و سازش 
كشاندن دعاوي و ارجحيت اين مقوله بر وارد شدن 
پرونده ها در فرآيندهاي قضايي تأكيد كرد و گفت: 
شما اصحاب رس��انه مي توانيد با »مركز رسانه قوه 
قضائيه« و »مركز توس��عه حل اختالف دس��تگاه 
قضايي« نشست هاي هم انديش��ي برگزار كنيد و با 
ارائه ايده ها و طرح هاي خود در راس��تاي تش��كيل 
شوراهاي حل اختالف ويژه رسانه ها در بخش هاي 
مختلف و تخصصي رس��انه اي اعم از رس��انه هاي 
مكتوب، فضاي مجازي و غيره، به ما ياري رسانيد و 
من نيز از اين موضوع استقبال و شما را در اين قضيه 

حمايت مي كنم. 
محسني اژه اي در ادامه با تبيين و تشريح كاركردهاي 
متعدد و متنوع رسانه ها و نقشي كه آنها مي توانند در 
پيش��گيري از وقوع جرم و آگاهي بخشي حقوقي و 
قضايي به مردم داشته باشند، اظهار داشت: رسانه ها 
مي توانند در مقوله هاي مختلفي به ما در دس��تگاه 
قضايي كمك و مساعدت كنند. يك وجه اين كمك و 
مساعدت ارائه راهكار و همفكري در قبال موضوعاتي 

است كه با زندگي روزمره مردم مرتبط است. براي 
نمونه، قطعاً براي حفظ امني��ت رواني مردم بايد با 
س��ارقان و مجرمان برخورد قاطعان��ه و عبرت آموز 
انجام داد، اما از سويي ديگر بايد توجه كنيم جواني كه 
محكوم مي شود و به زندان مي رود، زندگي اجتماعي 
آينده اش به طور كامل تحت تأثير قرار مي گيرد. در 
اينجاست كه اصحاب رسانه مي توانند ورود كنند و به 
ما براي تفكيك ميان مجازات محكومان و مجرمان 
در راستاي حفظ امنيت رواني جامعه و جلوگيري 
از ايجاد تبعات س��وء در زندگ��ي اجتماعي آينده 

محكومان، راهكار ارائه دهند. 
 فضاسازي با شعارهاي منسوخ

رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به ضرورت حمايت 
همه جانبه از آن دسته فعاالن اقتصادي كه فعاليت 
سالم و مولد دارند، گفت: با توجه به شناختي كه در 
اين موضوع دارم، تصريح مي كنم بخشي از شعارها 
ناظر بر اينكه اجازه فعاليت به فعاالن اقتصادي داده 
نمي شود، صرفاً فضاسازي است تا برخورد قانوني با 
مفسدان صورت نگيرد؛ البته برخي از اين سخنان و 
گزاره ها مقرون به واقعيت و صحت است؛ اين جا نيز 
ضرورت تفكيك موضوع وجود دارد، تا هم از فعاالن 
اقتصادي سالم و مولد حمايت شود و هم با مفسدان و 
متخلفان كه تسهيالت كالن بانكي را در امور غيرمولد 
و سوداگرانه صرف مي كنند، برخورد قانوني و قضايي 
صورت گيرد؛ در اينجا نيز نقش تبيين و روشنگري 

رسانه ها حائز اهميت است. 
وي با تأكيد براينكه در اجراي احكام از هجمه هاي 
حقوق بشري واهمه نداريم، خاطر نشان كرد: البته 
توجه به رأفت  اس��المي و سرنوش��ت ي��ك زنداني 
دغدغه من است و به خطر نيفتادن امنيت مردم در 

شهر اولويت ماست.  رئيس دستگاه قضا در پايان با 
اشاره به طوالني بودن فرآيند دادرسي ها كه موجبات 
نارضايتي مردم را فراهم مي آورد، گفت: با توجه به 
حجم ب��االي ورودي پرونده ها به مراجع قضايي، به 
هر ميزان هم كه تجهيز نيروي انساني و تشكيالتي 
از ناحيه ما صورت گيرد، باز هم كفاف اين حجم باال 
از ورودي ها را نمي دهد، بنابراين بايد با راهكارهايي 
پيشگيرانه در امور حقوقي، مدني و كيفري از ورودي 
پرونده ها به مراكز قضايي بكاهيم؛ در اين مقوله نيز 

نقش و تأثير رسانه ها، قابل توجه و مغتنم است. 
 سخنان اصحاب رسانه

پيش از سخنان حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي، ۲۴ نف��ر از مديران و اصحاب رس��انه به بيان 
ديدگاه ها و نقطه نظرات خود در باب مسائل مختلف 

پرداختند. 
حسين شريعتمداري، مدير مسئول روزنامه كيهان 
در سخناني ضمن قدرداني از تحوالت انجام شده در 
دستگاه قضا طي يك سال گذشته اظهار كرد: در حال 
حاضر اگر چه هنوز هم مفسدان اقتصادي در كشور 
وجود دارند، اما اين مفسدان احساس امنيت ندارند. 
سيد عباس صالحي، مدير مسئول روزنامه اطالعات 
هم در اين جلسه ضمن تأكيد بر لزوم ارتقای سواد 
حقوقي و قضايي در كشور، توس��عه بيش از پيش 
تعامل دستگاه قضا با رسانه ها براي انجام اين مهم را 

ضروري ارزيابي كرد. 
مصطف��ي كواكبي��ان، مدي��ر مس��ئول روزنام��ه 
مردم ساالري نيز در اين جلسه با اشاره به وضعيت 
متفاوت امروز قوه قضائيه نسبت به آنچه در گذشته 
وجود داشته است، گفت: تحول ايجاد شده در دستگاه 
قضا حاصل درايت و مديريت قوي حجت  االس��الم 

والمسلمين محسني اژه اي است؛ ضمن آنكه روحيه 
مردمي و انجام س��فرهاي بدون تش��ريفات رئيس 
قوه قضائيه نيز مورد اس��تقبال مردم كش��ور قرار 

گرفته است. 
عبداهلل گنجي، مدير مسئول روزنامه همشهري نيز 
طي سخناني در اين جلس��ه با اشاره به حجم باالي 
تماس هاي مردمي با روزنامه همشهري گفت: يكي 
از نكات بعضاً پرتكرار در اين تماس ها به مقوله سازش 
در پرونده هاي قتل مربوط مي شود؛ به نظر مي رسد 
كه انعكاس گسترده صلح و سازش هاي صورت گرفته 
در پرونده هاي مرتبط با قتل، ممكن است بازدارندگي 

مجازات هاي مربوط به اين جرم را كاهش دهد. 
 مدير مسئول جوان: باقيات  الصالحات در قوه 

تبديل شدن ارتباط مردمي به رويه است
محمدجواد اخوان، مدير مسئول روزنامه جوان هم 
در اين جلسه با اشاره به برخي ضعف هاي ساختاري 
موجود در ق��وه قضائيه  اظهار ك��رد: رويكرد رئيس 
دس��تگاه قضا در زمين��ه بازديده��ا و نظارت هاي 
ميداني از مراجع و محاكم قضايي و همچنين ساير 
سازمان هايي كه با مردم در ارتباط مستقيم هستند، 
بسيار ارزشمند اس��ت و اثرات آن را نيز مي توان در 
گشودن گره هايي كه از مدت ها پيش وجود داشت، 
مانند گشودن كاتينرهايي گوشي هايي كه از مدت ها 
پيش انبار شده، مشاهده كرد؛ ولي آن چيزي كه به 
عنوان باقيات  الصالحات شما در قوه مي تواند باقي 
بماند تبديل شدن اين كار به رويه قوه قضائيه نه در 
رأس بلكه در كل دامنه آن است. خوب است در مورد 
اين ضعفي كه در ساختار و اجزاي دستگاه قضايي به 
نظر مي رسد، در فرصتي كه در دوره شما وجود دارد، 

برنامه ريزي شود. 
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سخنگوي قوه قضائيه اعام كرد

تحويل ۵۰۰ ميليون دالر از اموال زنجاني به وزارت نفت

فضاسازي ها براي جلوگيري از برخورد قانوني با مفسدين است
رئيس قوه قضائيه در ديدار با اصحاب رسانه ها:

در نشست خبري 

عليرضا سزاوار
سخنگوي دستگاه   گزارش  2

قض�ا موضوع�ات 
متعددي مطرح شد. اين نشست يك سخنران 
ديگر هم داش�ت كه فرزند حميد نوري بود. به 
گفته سخنگو، بابك زنجاني همچنان در زندان 
است و از بدهي حدود ۲ ميليارد يورويي اش 500 
ميليون دالر به وزارت نفت برگشته است. صدور 
حكم اعدام يك سر شبكه  فس�اد به  نام الكس، 
آخري�ن وضعي�ت پرون�ده س�قوط هواپيماي 
اوكرايني و بخشش ۹۲۴ محكوم قصاص از ديگر 
ب�ود.  نشس�ت  اي�ن  مه�م  اخب�ار 

سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود درباره 
وضعيت پرونده ش��كايت سيدحس��ن خميني از 
فعال توييتري گفت: براي اين پرونده در ناحيه ۳۱ 
دادس��راي تهران قرار نهايي صادر و به آن اعتراض 
شد. پرونده با صدور كيفرخواست در شعبه ۱۰۵۰ 
دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي و طبق رأي 
صادره آن فعال خبري به شش ماه حبس محكوم 
مي شود. اكنون با اعتراض به رأي بدوي فعاًل پرونده 
در شعبه اول تجديد نظر تهران در جريان رسيدگي 
قرار دارد. در صورت قطعي شدن حكم پرونده، نتيجه 

اعالم مي شود. 
 كشف سرنخ هاي قوي از اموال زنجاني

مسعود ستايشي درباره تعيين تكليف اموال بابك 
زنجاني هم گف��ت: تكليف اجراي حك��م برعهده 
دادسراي عمومي و انقالب تهران است. آنچه گزارش 
داريم اين است كه تاكنون نسبت به شناسايي اموال 
و ارزيابي ام��وال داخل و خارج اق��دام جدي انجام 

شده است. 
وي اف��زود: تاكنون ح��دود ۵۰۰ ميلي��ون دالر به 
وزارت نفت واگذار شده اس��ت، اما كل رد مال اين 
فرد يك ميليارد و ۹۶۶ ميليون يورو است. در مورد 
رد مال بقيه طلب به وزارت نفت چون بخش��ي از 
اموال اين فرد در خارج از كشور قرار دارد، اقدامات 
خوبي در راستاي استرداد اموال در حال انجام است. 

سرنخ هاي خوب و قوي از اموال وي به دست آمده و 
نامبرده اكنون در زندان است. 

 كشف اس�نادي تازه درخصوص جاسوس 
سوئدي

سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده 
جاسوس سوئدي هم اظهار داشت: اين پرونده در 
دادسراي تخصصي تهران تحت رسيدگي قرار دارد 
و اتهام اين فرد جاسوسي است. در ۲۸ فروردين سال 
جاري قرار بازداشت موقت او صادر شد و در بازداشت 
است.  ستايشي افزود: يكسري اسناد كشف شده و 
در حال بررسي است و تحقيقات مقدماتي به صورت 
محرمانه است. براساس سرنخ هايي كه داريم، ممكن 
است اتهام ديگري در مورد ايشان مطرح شود. توسط 
ضابطين اسناد و مدارك خاصي به دست آمده است 
و پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي و ممكن است 

عناوين اتهامي ديگري هم اضافه شود. 
 چوبه دار در انتظار الكس

ستايشي درباره بازداش��ت يكي از سر شبكه هاي 
فساد به نام الكس با نام واقعي شهروز سخنوري كه 
دو سال پيش به همراه مادر و فردي كه رابط وي بود، 
به اتهام قاچاق دختران دس��تگير شد، گفت: اتهام 

فرد مورد اشاره راه اندازي شبكه سازمان يافته فساد 
است. در حوزه فساد و مقابله با آن با كسي تعارفي 
نداريم و اين موضوع مورد تأكيد رئيس قوه قضائيه 
و بزرگان نظام در عرصه هاي مختلف است. دستگاه 
قضا نيز بر همين اساس در حوزه مقابله با شبكه هاي 
سازمان يافته فساد اقدامات مثبتي انجام داده است. 
وي ادامه داد: راه اندازي شبكه سازمان يافته فساد 
از اتهامات اين فرد اس��ت. اين فرد به اعدام محكوم 
شده اس��ت. همچنين متهمان ديگر اين پرونده به 
موجب فراهم كردن زمينه فس��اد به هش��ت سال 
حبس محكوم ش��دند و حكم در حال اجرا اس��ت. 
متهم ديگري هم در پرونده است كه حكم وي هنوز 

اجرا نشده است. 
 بخشش به عشق علي

اين مقام ارشد قضايي در خصوص گذشت اولياي دم 
هم گفت: تالش ما ب��ر اين اس��ت از ظرفيت هاي 
مردمي، ساختارهاي سازماني و اس��تفاده از همه 
ظرفيت هايي كه در راه تحقق صلح و سازش وجود 

دارد، استفاده كنيم. 
ستايش��ي با اش��اره ب��ه پوي��ش »به عش��ق علي 
مي بخشم«، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۷۹ 

و چهار ماهه نخست سال جاري تعداد ۲۴۵ محكوم 
با بخشش اوليا دم از حق خود گذشت كردند و در 
مجموع نسبت به ۹۲۴ محكوم به قصاص بخشش و 

گذشت شد و اين افراد زندگي دوباره يافته اند. 
 بازگشت هواپيماي اوكرايني به دادسرا

سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده 
سقوط هواپيماي اوكرايني گفت: اين پرونده با صدور 
قرار جلب دادرسي و كيفرخواست در دادگاه ويژه اي 
در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح شد. اين 
پرونده در مرحله جلسات دادرسي با نقص تحقيقات 
به دادسرا بازگشت. دادس��را در راستاي رفع نقص 
اقدامات مؤثري انجام داده و پرونده پس از تكميل 

تحقيقات به دادگاه اعاده مي شود. 
 حتي پليس سوئد هم متعجب است

در پايان اين نشس��ت خبري، مجيد نوري )فرزند 
حميد ن��وري( در پش��ت تريبون حض��ور يافت و 
سخنگوي قوه قضائيه خطاب به پسر حميد نوري 
گفت: به ش��ما قول مي دهيم كه اقدام��ات الزم را 
در مورد پرونده حميد ن��وري انجام مي دهيم. رأي 
شهودي بر اساس شهادت يك سري افراد مسئله دار 
صادر شده  اس��ت. اين پرونده داراي ايراداتي است، 
در دادگاه تجديدنظر با تمسك به مسائل حقوقي، 

بي گناهي را نجات دهيم. 
مجيد نوري هم با ابراز تعجب از اينكه چگونه با يك 
فرد اينگونه برخورد مي شود و حقوق انساني او را زيرپا 
مي گذارند، گفت: ما با پليس و عناصر شركت كننده 
در دادگاه صحبت كرديم. نكته جالبي كه وجود دارد، 
اين است كه حتي برخي از مأموران پليس سوئد هم 
از برخوردهايي كه با پدرم مي شود، ابراز تأسف دارند 
و مي گويند كه برخورد با او منحصر به فرد اس��ت. 
پدرم بيش از هزار روز در انفرادي بوده است و اكنون 
كمتر از ۴۰ روز تا برگزاري دادگاه تجديد نظر زمان 
دارد و اين در حالي است كه هنوز موفق به خواندن 
حكم صادره براي خود نشده است. پدرم تا پيش از 
اين براي استفاده از سرويس بهداشتي از سلول خود 
خارج مي شد، اما اكنون اين امكان را هم ندارد و از 

يك دريچه فقط گاهي به او چاي مي دهند. 

حسین سروقامت

تعريف ش�ما از خوش�حالي چيس�ت؟. . . كم�ي به اين س�ؤال 
بينديشيد! 

»كارل گوستاو يونگ« فيلس�وف و روانشناس سوئيسي تعبير 
جالبي از خوشحالي دارد كه از تعاريف ما كامًا متمايز است!

بر اساس تعريف يونگ، خوشحالي يعني توانمندي در شكيبايي 
و استقامت در برابر سختي ها. 

يعني اطمينان دروني به اينكه رنج و بيماري و مرگ جزء الينفك 
زندگي است، اما هيچ يك نمي تواند مرا از پا درآورد. 

خوشحالي يعني ميل به زندگي به  رغم علم به فناي همه چيز. 
يعني آگاهي از توانمندي عظيم ما براي مقابله با مشكات. . . يعني 

در سختي ها لبخند زدن!
خوشحالي يعني بعد از هر زمين خوردن دوباره برخاستن. بعد از 
هر گريه باز خنديدن. . . و همچنان لبخند بر لب ديگران نشاندن!

يعني حضور كامل در هستي؛ يعني همچو رود جاري بودن، يعني 
به عظمتي بي پايان چشم دوختن. 

. . . و در نهايت خوش�حالي يعني توانايي گفتن يك آري بزرگ به 
زندگي!
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  شهروند - تهران: آلودگي تصويري در شهر تهران خيلي زياد 
شده كه زيبنده نيست. بعضي مواقع ديده مي شود كه تصوير يك 
فرد فوت شده را در س��ر چهارراه و خيابان با داربست بسيار بزرگ 
نصب مي كنند كه براي اهالي همان محل شناخته شده نيست. چه 
لزومي دارد با اين شكل و شمايل كار شود؟! لطفاً شهرداري با اين 

مسائل برخورد كند. 
  اكبري – چهاردانگه: از ش��روع به كار ش��وراي شهر جديد 
در ش��هر چهاردانگه هنوز ش��هردار انتخاب نشده است. انتخاب 
ش��هردار كه از مهم ترين كار و وظايف تعريف شده شوراها است 
هنوز به سرانجام نرسيده و فقط چندين بار به انتخاب سرپرست 
اكتفا كرده اند. انتخاب ش��هردار  براي مردم منطقه اهميت دارد. 
ايجاد ثبات در مديريت شهري و ش��هرداري چهاردانگه و رونق 
فعاليت هاي عمراني و ارائه خدمات شهري بهينه به مردم و كاهش 
مشكالت شهري وظيفه يك شهردار است كه در نبود شهردار، شهر 
چهاردانگه دچار مشكالت زيادي شده است.  از استانداري تهران 
تقاضا مي كنم هر چه سريع تر وضعيت شهردار شهر چهاردانگه را 

تعيين تكليف و نتيجه را به اطالع مردم برسانند. 

سام بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹۱۹0۹۶۸530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

جذب ۷94 ميليارد تومان زكات در 3 ماه
توم�ان  ميلي�ارد   ۷۹۴ ج�ذب  از  ام�داد  كميت�ه 
داد.  خب�ر  امس�ال  نخس�ت  ماه�ه  س�ه  در  زكات 
معاون توسعه مش��اركت هاي مردمي كميته امداد با تشريح عملكرد 
حوزه زكات در س��ال جاري گف��ت: برنامه كميته امداد براي امس��ال 
جمع آوري هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان زكات است.  حبيب اهلل آسوده با 
بيان اينكه سال گذشته حدود هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان زكات از سوي 
مؤديان دريافت شد، افزود: در س��ه ماهه نخست امسال ۷۹۴ ميليارد 
تومان زكات جمع آوري شده اس��ت كه اين عدد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است.  اين مقام كميته امداد گفت: از 
اين ميزان ۷۱ درصد مربوط به زكات واجب و ۲۹ درصد زكات مستحب 
بوده است.  آسوده تصريح كرد: ۸۰ درصد زكات جمع آوري شده صرف 
امور معيش��تي نيازمندان و مابقي در امور عمراني و زيربنايي مناطق 

محروم هزينه مي شود. 

وعده  اينترنت رايگان رئيسی
 براي اقشار كم برخوردار عملياتی شد

اطاع�ات  فن�اوري  و  ارتباط�ي  پس�تي،  ام�ور  مع�اون 
رگوالت�وري از فعال س�ازي بس�ته اينترن�ت ب�راي اف�راد 
مش�مول س�ه ده�ك اول ياران�ه بگي�ر در كش�ور خب�ر داد. 
روز گذش��ته و در آستانه يك سالگي دولت س��يزدهم، معاون سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كش��ور از تحقق يكي از وعده هاي 
مهم دولت خبر داد.  مجيد حقي، معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري 
اطالعات رگوالت��وري گفت: در پ��ي تأكيد وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات براي اختصاص بسته اينترنت رايگان براي اقشار كم برخوردار، 
اطالعات مشموالني كه در بازه زماني تعيين شده از طريق سامانه پنجره 
ملي خدمات دولت هوش��مند به آدرس my. gov. ir يا كد دس��توري 
#۱۲۳۴*۴* ثبت نام كرده اند، پس از صحت سنجي شماره ها از سوي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، از طريق سازمان فناوري اطالعات 
به رگوالتوري اعالم شده اس��ت.  حقي با اش��اره به اينكه سرپرس��تان 
خانوارهاي سه دهك اول مشمول اين بس��ته ها مي شوند، تأكيد كرد: 
در حال حاضر كد ملي و شماره تلفن همراه اعالم شده ۹۴۴ هزار نفر از 
سرپرستان خانوارها كه مشترك اپراتورهاي همراه اول، ايرانسل، رايتل 
و اپراتورهاي مجازي تلفن همراه شاتل موبايل،  هاي وب، آپتل، سامان 
تل و منطقه آزاد كيش هستند به اين اپراتورها اعالم شده است و براي 
سيمكارت اين دسته از مش��موالن كه مشكلي براي فعال سازي بسته 
)مانند قطعي سيم كارت به دليل بدهي يا مسدودي. . . ( نداشته اند، بسته 

اينترنت برايشان فعال و پيامك فعال سازي هم ارسال شده است. 
وي تأكيد كرد: اين بس��ته س��االنه اينترنت ۴۰ گيگابايتي اس��ت كه 
۳۰گيگابايت آن براي استفاده از سايت هاي منتخب و ۱۰ گيگابايت آن 
براي استفاده از اينترنت در نظر گرفته شده و با هدف حمايت از اقشار 

كم برخوردار و در قالب مسئوليت اجتماعي اپراتور اجرايي مي شود. 
وي اظهار كرد: متقاضياني كه ثبت نام آنها از طريق سامانه خدمات دولت 
هوشمند يا كدهاي دستوري موفقيت آميز بوده و اين بسته براي آنها 
فعال نشده است، مي توانند با مراكز تماس اپراتور خود تماس گرفته و 
وضعيت فعال سازي بسته اينترنت خود را جويا شوند. در صورت عدم 
دريافت پاسخ با مراجعه به نشاني. cra. ir195 درخواست خود را ثبت 
كنند تا رسيدگي شود.  بر اس��اس اعالم وزارت ارتباطات، سرپرستان 
خانوار سه دهك كم درآمد يارانه بگيران مي توانند با مراجعه به پنجره 
واحد خدمات دولت نسبت به فعال كردن بس��ته اينترنت خود اقدام 
كنند.  پيش از اين معاون دولت الكترونيك سازمان فناوري اطالعات 
درباره نح��وه ثبت نام دريافت اينترنت رايگان س��ه ده��ك كم درآمد 
يارانه بگير  گفت: سرپرس��تان خانوار س��ه ده��ك اول دريافت يارانه 
مي توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت my. gov. ir بعد از 
ثبت نام وارد صفحه اي شوند كه گزينه مشاهده وضعيت مشمول بودن 

دريافت اينترنت رايگان وجود دارد و آن را فعال مي كنند. 
جواد موحد افزود: پيامي براي فعال شدن اينترنت رايگان براي شماره 
تماس ثبت شده مي آيد و در صورتي كه سرپرست خانوار تمايل به تغيير 
شماره تماس وارد شده را دارد مي تواند شماره جديد را وارد و كلمه تأييد 
را كليك كند.  موحد با اشاره به اينكه هر سه اپراتور مشمول اين طرح 
هستند، تصريح كرد: اين بسته فقط براي سرپرستان خانوار اختصاص 
يافته است و شماره تماس وارد شده بايد به نام سرپرست خانوار باشد. 
در صورتي كه متقاضيان امكان مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت را 
نداشتند مي توانند از طريق كد USSD و با وارد كردن #۱۲۳۴*۴* در 

گوشي همراه خود براي دريافت بسته رايگان اينترنت اقدام كنند. 
گفتني اس��ت ابراهيم رئيس��ي در وعده هاي انتخاباتي خود مس��ئله 
تخصيص اينترنت به قش��ر كم درآمد را مطرح كرد. س��ال گذشته هم 
جلسات بررسي اين طرح در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات آغاز 
شد. در نهايت چندي پيش عيسي زارع پور، وزير ارتباطات اعالم كرد كه 
وضعيت اين بسته ها مشخص شده و افراد واجد شرايط مي توانند براي 

دريافت اين بسته اينترنت رايگان ثبت نام كنند. 

چرا نبايد به كالنتري توجه كرد؟!
هر زماني هر مس��ئوليتي به عيسي كالنتري س��پرده شده، وي نه فقط 
نتوانسته از پس كار بربيايد، بلكه انواع و اقسامي از حواشي را هم از خود 
به يادگار گذاشته است! حاال هم كه بعد از ۹ سال كارنامه ناموفق از سمت 
دبيري س��تاد احياي درياچه اروميه كنار گذاشته شده، در ميزگردي با 
فعاالن حوزه محيط زيس��ت اينگونه اظهار نظر كرده است: »اگر درياچه 
اروميه اصالح نشود، پيامد امنيتي خواهد داش��ت. درياچه اروميه احيا 
نشود، هيچ حكومتي نمي تواند در كشور دوام بياورد. شما نمي توانيد برابر 
س��يل مهاجرت ميليون ها نفر مقاومت كنيد. درياچه اروميه بايد با آب 

حوضه خودش احيا شود.«
كالنتري هم اكنون كه از سمت دبيري ستاد احياي درياچه اروميه بركنار 
شده، در حالي درباره ضرورت احياي اين درياچه، چنين اظهارنظر مي كند 
كه در كارنامه عملكرد وي به عنوان دبير ستاد احياي اين درياچه هيچ 
نكته مثبتي وجود ندارد. از سال ۱۳۹۲ تا كنون كه كالنتري دبير ستاد 
احياي درياچه اروميه بوده است، بر اساس آمار و اطالعات كارشناسي كه 
از درياچه اروميه به دست آمده شاهد كاهش سطح آب درياچه اروميه 
بوده ايم و در اين طول اين سال ها اقدام مثبتي در راستاي احياي درياچه 
اروميه صورت نگرفته اس��ت. در نهايت خروجي جلسات اين ستاد تنها 
منتهي به حق الجلسه به مسئوالن شده اس��ت و تغييري در روند بهبود 

وضعيت درياچه اروميه به وجود نيامده است. 
اما ماجراي احياي درياچه اروميه تنه��ا نقطه منفي در كارنامه عملكرد 
وي نيس��ت و به تعبير فعاالن محيط زيستي عيس��ي كالنتري عنوان 
نامحبوب ترين رئيس سازمان محيط زيس��ت در طول تاريخ ايران را با 

خود به يدك مي كشد. 
كسي كه در جايگاه رئيس سازمان محيط زيست كشور پروژه حفاظت از 
يوزپلنگ آسيايي را يك موضوع جزئي دانست و تأكيد كرد: »شلوغش 

نكنيد!« 
وي همچنين از طرفداران پر و پا قرص تراريخته هاست و در مدت زمان 
حضورش در سازمان حفاظت محيط زيست تالش كرد سختگيري هايي 

را كه در زمينه محصوالت تراريخته بود، بردارد. 
وي كه به اظهار نظرهاي عجيبش معروف است در سال ۹۴ در نشست 
كميته اقتصادي بنياد اميد ايرانيان با اعالم آمار تكان دهنده از ذخاير آبي 
كش��ور گفت: » مطابق برآوردهاي علمي، منابع كشش تأمين نيازهاي 
جمعيت فعلي ايران را ندارد و در آين��ده نه چندان دور حدود ۷۰ درصد 
جمعيت ايران بايد از كشور مهاجرت كنند، اما با وضع ديپلماسي خارجي 
ايران، كدام كشورها حاضرند ۴۰ تا ۵۰ ميليون ايراني را اسكان دهند؟!«

رئيس سازمان حفاظت محيط زيس��ت در دولت دوازدهم همچنين در 
يكي از س��خنراني  هايش با بيان اينكه تأكيد بر طرح خودكفايي توليد 
گندم يك اشتباه تاريخي در دهه ۷۰ بود، گفت: »آن زمان كه مسئوليت 
وزارت كشاورزي را داشتم، بر اين سياس��ت تأكيد مي شد، اما اين يك 
اش��تباه تاريخي بود و تداوم همين روند در دهه هاي بعد مي توانست به 
كلي منابع آب را در كشور نابود كند. « اين در حالي است كه خودكفايي در 

تأمين گندم يكي از اموري است كه مي تواند تحريم ها را بي اثر كند. 
كالنتري كسي بود كه به طرح هاي انتقال و سدسازي چراغ سبز نشان 
داد. همچنين استان هاي مختلف را با اظهارات خود به جان هم انداخت. 
كالنتري موافق طرح انتقال آب به كوير مرك��زي بود. وي مي گفت در 
خوزستان آب مازاد داريم و مي توانيم به راحتي آن را به اصفهان و يزد 

انتقال دهيم. 
كالنتري همچنين س��ال ۹۸ كه س��يل تمام اي��ران را فراگرفته بود به 
غلط گفت: »خوزستان تنها استاني اس��ت كه حداقل تا ۵۰ سال آينده 
هرگز مش��كل آب پيدا نخواهد كرد. در ۵۰ سال آينده تمام ايران به جز 
خوزستان و حاشيه رود ارس مش��كل آب پيدا مي كنند. « اين در حالي 
است كه خوزستان به مش��كل آب برخورده و هم اكنون ۱۸۹ روستاي 
محروم اين استان هم اكنون در تنش آبي هستند، به گونه اي كه دولت 
سيزدهم در تالش است تا با اجراي طرح غدير مشكالت آب اين استان 

را برطرف كند. 
آتش س��وزي و از بين رفتن بخش ه��اي قابل توجه��ي از جنگل هاي 
هيركاني، جنگل هاي زاگرس و ح��دود ۲۰ هكتار از جنگل هاي نكا از 
ديگر حوادث زيست محيطي بود كه در زمان رياست كالنتري بر سازمان 
حفاظت  محيط زيست اتفاق افتاد. كوه خواري در كارخانه سيمان تهران، 
كوه خواري در منطقه بي بي شهربانوي شهر ري، مرگ سريالي پرندگان 
ميانكاله، تخليه فاضالب و دپوي زباله در كنار رودخانه هراز، بي توجهي 
به ديپلماسي آب و خاك و بحراني ش��دن وضعيت پديده ريزگردها و 
بحران خشكسالي در سيستان و بلوچستان و خشك شدن تاالب هامون 
همه و همه برش هايي كوتاه از ناكارآمدي هاي كالنتري در مدت زماني 
است كه بر كرسي رياست سازمان حفاظت محيط زيست تكيه زده بود. 
حاال و با پايين آمدن از اين صندلي و صندلي ستاد احياي درياچه اروميه 
وي تازه اهميت احياي اين درياچه را يادش آمده اس��ت! اين در حالي 
است كه شايد اگر سال ها قبل مدير ناكارآمدي همچون كالنتري را كنار 
گذاشته بودند، كار درياچه اروميه به شرايط بحراني امروزش نمي رسيد، 
اما اظهار نظرهاي امروز اين فرد كه سال ها در پست هاي كليدي حوزه 
محيط زيست فعاليت داشته بوي براندازي مي دهد و به مذاق رسانه هاي 
معاند خوش آمده است. كسي كه نه فعال زيست محيطي خوبي بود و نه 

سياستمدار خوبي است!

زهرا چیذري

 شهردار تهران با اشاره به اينكه هيچ دستگاهي به اندازه شهرداري 
تهران نمي تواند در حوزه مسكن مؤثر باشد،  گفت: ما در تهران خود را 

موظف مي دانيم كه نسبت به مسكن مردم حساس و متعهد باشيم. 
 مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايران  گفت: تمامی مراكز ارائه دهنده 
خدمات درمان ناباروري موظف به عقد قرارداد با سازمان هاي بيمه گر 

پايه هستند. 
 رئيس سازمان عقيدتي سياسي فراجا از اعزام بيش از ۴ هزار خانواده 
كربال اولي به عتبات عاليات و همچنين برپايي بيش از ۵هزار ايستگاه 

صلواتي در دهه واليت و امامت خبر داد. 
 عضو شوراي شهر تهران با اشاره به مشكل ورود موش هاي فاضالب 
به منازل مردم و جوالن اين حيوانات موذي در مناطق بيست و دو گانه، 
علت اين پديده را بي توجهي چند س��اله در سازمان مديريت پسماند 

عنوان كرد. 
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