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روی موج کوتاه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: مذاکره با تلگرام، دستوری بود 
که حاکمیت در مقطعی برای ما صادر 
کرد و انجام دادیم. آن زمان بیش از ۷۰ 
درخواستی که جمع بندی شده و برای 
تلگرام ارسال شده بود، در پنج مصداق 
مسدود شــد اما در ادامه چون تلگرام 
مسائل امنیتی ما را نپذیرفت، دستگاه 
امنیتی شکایت کردند و در روالی این 

پیام رسان خارجی مسدود شد.
محمدجــواد آذری جهرمــی 
دیروز برای پاسخ به ســوالی از سوی 
عباس مقتدایی، نماینــده اصفهان و 
۲۴ نماینده دیگر در مجلس شــورای 
اسالمی حاضر شد. سوال نمایندگان از 
وی تشریح و شفاف سازی در خصوص 
تلگــرام و چرایی محاســبه ترافیک 
بین الملل برای استفاده مردم در حالی 
که شــبکه توزیع محتوا )CDN( در 

کشور مستقر بوده است، بود. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با حضور در صحن علنی مجلس برای 
پاسخ به این سواالت گفت: مرداد ۹۶ 
با نظر دادســتان وقت کشور )ابراهیم 
رئیســی( مذاکره با تلگرام آغاز شد و 
پس از ارائه گزارش مذاکرات در چهارم 
مرداد همان ســال با مجوز دبیرخانه 
شورای عالی فضای مجازی، CDN ها 
در ایران مجوز استقرار گرفتند. مجموع 

سرورهایی که در ایران مستقر شده، ۷۰ 
سرور بوده که مسئولین این پیام رسان 
خودشــان تهیه کردند و ریالی توسط 

وزارت ارتباطات پرداخت نشد.
وی افزود: مجمــوع دارایی تلگرام 
برای ارائه خدمــت  در ایران ۱۴۰ هزار 
دالر بود )با قیمت هر سرور ۲ هزار دالر( 
که با قیمت دالر آن سال، ۶۰۰ میلیون 
تومان می شــود. مجموع پهنای باند 
متصل تلگرام، ۳۲۰ گیگابیت برثانیه 
بوده که در پیک، ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه 

آن مصرف شده است.
مجموع فروش اینترنت در ماه 
کمتر از ۸۰ میلیارد تومان است

جهرمی تاکید کرد: تفاهم صورت 
گرفته با تلگرام باعث شد صرفه جویی 
ارزی در خریــد پهنــای بانــد ۱۸۰ 
گیگابیت بــر ثانیه اینترنت شــد که 
قیمت آن در سال ۹۶ حداکثر ماهانه 
۳۰۰ هزار یورو بود. در ۹ ماه اســتقرار 
CDN های تلگــرام در ایــران ۲.۷ 
میلیون یورو صرفه جویی در پرداخت 
ارز برای خرید اینترنت انجام شــد که 
با قیمت یــورو در آن روز ۱۵ میلیارد 
تومان محاسبه می شود که تمام این ها 
در صورت های مالی شرکت ارتباطات 

زیرساخت وجود دارد.
وزیر ارتباطات افزود: در کمیسیون، 
آقای مقتدایی به من گفتند که شــما 

هزاران میلیارد تومــان پول به جیب 
زده اید. به ایشان توضیح دادم عددی 
که می گویند درســت نیســت و پول 
حاصل از این کار برای دولت اســت و 
به جیب کســی نمی رود. من توضیح 
دادم که مجموع فــروش اینترنت در 
ماه کمتر از ۸۰ میلیارد تومان است اما 
ایشــان مصاحبه کردند و گفتند وزیر 
ارتباطات قبول کــرده که ۸۰ میلیارد 

تومان منفعت مالی داشته است.
آذری جهرمــی ادامه داد: ســوال 
نمایندگان مجلس از من این است که 
چرا با این که سرورهای تلگرام به ایران 
آمده بود، ترافیک اینترنت برای مردم 

نیم بها محاسبه نشده است؟
تعرفه گذاری با مصوبه شورای 

فضای مجازی انجام شد
وی برای پاسخ به این سوال به سند 
تبیین الزامات شــبکه ملی اطالعات 
در شــورای عالی فضای مجازی اشاره 
کرد که ۲۰ آذر ۹۵ به تصویب رســید. 
جهرمی در این خصوص توضیح داد: 
در این سند تاکید شده که تعرفه گذاری 
باید به شکلی باشد که خدمات داخلی 
شبکه ملی اطالعات بر خدمت خارجی 
مزیت رقابتی داشــته باشد. بر اساس 
سیاستگذاری شــورای عالی یک روز 
بعد کمیسیون تنظیم مقرارت در دولت 
مصوب کرد که اپراتورهای مخابراتی در 

مهلت زمانی مشخص موظف هستند 
اقداماتی برای اینکه محاسبات ترافیک 
داخلی و بیرونی را به صورت مجزا انجام 

دهند.
وزیر ارتباطات افــزود: دو ماه بعد 
کمیسیون تصویب کرد نرخ ترافیک 
داخلــی حداکثر باید نصــف ترافیک 
بین الملل محاسبه شود. ابتدای سال 
۹۶ برخی اپراتور به استناد این مصوبه 
که پیام رســان های خارجی در داخل 
کشور هستند، بسته های اختصاصی 
برای قیمت ارزان تر پیام رســان های 

خارجی را اعالم و تبلیغ کردند.
وی با بیان اینکه اقــدام اپراتورها 
باعث شد دادستانی کل کشور به این 
مسئله ورود کند، تاکید کرد: تبلیغات 

محیطی و محلی اپراتورها به سرعت 
جمع آوری شــد. به این واســطه بار 
دیگر به همه یادآوری شد که سیاست 
شورای عالی فضای مجازی مبنی بر 
حمایت از پیام رسان های داخلی است 

نه خارجی.
جهرمی خاطرنشان کرد: خرداد ۹۶ 
در سند ساماندهی پیام رسان های بومی 
بار دیگر بر ایجاد مزیت بخشی رقابتی 
پیام رسان های داخلی به خارجی تاکید 
شد. در سند تبیین الزامات هم تصریح 
شده که مزیت بخشــی اقتصادی در 
دسترســی به خدمــات محتوایی و 
داخلی اولویت است. مجلس هم سابقه 
ورود به این حــوزه را دارد و در تبصره 
قانون بودجــه ۱۴۰۰، مجلس نیز به 
مزیت رقابتی برای پیام رســان های 

داخلی اشاره کرده است.
برای محاسبه ترافیک تلگرام 

یک ریال اضافه نگرفتیم
جهرمی پس از پخش صحبت های 
رئیس مجلس در جلسه قبلی حضور 
خود برای ارائه گزارش عملکرد گفت: 
در جلسه قبلی نیز جمع بندی مجلس 
انقالبی این بود که تعرفه گذاری برای 
پیام رسان های داخلی به گونه ای انجام 
گیرد که مزیت رقابتی برای شان ایجاد 
شود که ما از قبل چنین مزیتی را ایجاد 

کرده بودیم.
وزیر ارتباطات افزود: بنابر تمام این 
قوانین و مقررات، حتی اگر سرورهای 
یک پیام رسان خارجی در کشور مستقر 
شود نیز شامل ترافیک نیم بها و دریافت 
سوبسید و یارانه نمی شود. از این جهت 
مبحث سوبسید را مطرح کردم چون 
زمانی که به اپراتورها می گوییم ترافیک 
را نیم بها محاسبه کنند در واقع به آن ها 
سوبسید می دهیم، ما که نمی توانیم به 

پیام رسان خارجی سوبسید بدهیم.
جهرمی تاکید کرد: حق الناس جزو 
مهم ترین مسائل در وزارت ارتباطات 
اســت. در همین راســتا بحث ستاره 
مربع ها را جمع کردیم و پول هایی که 
به نادرســت از مردم دریافت شده بود 
را تا جایی که در حوزه اختیارات ما بود 
به آن ها برگرداندیم. برای بقیه پول ها 
نیز درخواست کردیم به ما اجازه ورود 
بدهند اما گفتند باید روال قانونی طی 
شود و اکنون پرونده در حال پیگیری 
قضایی است. ما نه تنها برای محاسبه 

ترافیک تلگرام از مردم یک ریال اضافه 
نگرفتیم، بلکــه با شــیوع کرونا بنابر 
وظیفه ای که داشــتیم بیــش از هزار 
میلیارد تومان خدمت به مردم در قالب 

اینترنت رایگان ارائه دادیم.
از مردم بپرسید با تصمیمات شما 

موافق هستند یا نه؟
وزیــر ارتباطــات افــزود: وزارت 
ارتباطات طرح رجیســتری را برای 
مقابلــه با قاچــاق اجرا کــرد، زمانی 
که عــده ای ارز دولتــی گرفتند و در 
نهانخانه ها پنهان شدند، لیست همه 
را منتشــر کرد. اگر در رابطه با مردم 
صحبت می کنیم بهتر اســت از آن ها 
بابــت تصمیماتــی که برای شــبکه 
اجتماعی می گیرید بپرســید این که 

موافق هستند یا مخالف؟
وی گفت: امروز و فــردا این دولت 
می رود و یــک دولت دیگــر می آید، 
بحث دولت نیســت. مــن قوانین را 
قرائت کردم و هیــچ چیزی جز قانون 
نمی تواند در کشور حکمفرما باشد. من 
عالقه ای به مطرح کردم جزئیات درباره 
تلگرام نداشتم چرا که طرح این باب ها 
برخی از فرصت های کشور در آینده را 
می سوزاند و تعامالت را با مشکل مواجه 
می کنــد اما طبق قانــون نمایندگان 
سوال پرسیدند و من باید جواب بدهم.

پــس از ایــن توضیحــات آذری 
جهرمی، پاسخ  وی به رأی گذاشته شد 
و نمایندگان مجلس با ۶۳ رأی موافق، 
۱۳۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن، 
اعالم کردند که از پاسخ های وزیر قانع 
نشدند. وی دیروز از مجلس کارت زرد 

گرفت. 

وزیر ارتباطات:

تلگرام محدودیت مسائل امنیتی ما را نپذیرفت؛ مسدود شد

خبر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با تاکید بر اینکه دولت مردمی با مدل وین مذاکرات را ادامه 
نخواهد داد، افزود: مدل وین تکرار بدتر برجام بود و از چاله 

درآمدن و در چاه افتادن بود. 
مجتبی ذوالنــوری در گفت وگو با مهر بــا بیان اینکه 
سیاســت دولت مردمی ترک میز برجام نیســت، گفت: 
دولت مردمی معتقد است که برجام هزینه ها و سودهایی 
داشته، جمهوری اسالمی هزینه های برجام را داده و حاال 
باید سود آن را ببرد. دولت تدبیر به مردم بدهکار است زیرا 
بهره برجامی را به آنها نرســاند، طرف های غربی نیز باید 

بدهی خود را به ایران بپردازند.
وی با اشــاره به اینکه لغــو تحریم های تســلیحاتی 
از هزینه هــای برجام برای آمریکاســت، گفــت: بایدن 

نمی خواهد بــه برجام بازگردد و همیــن محتوای تاریخ 
گذشته، برجام را قبول ندارد و تالش دارد مدلی را اجرا کند 
که ۵۱۷ تحریم باقی بماند و مکانیزم ماشه نیز اجرایی شود 
در این صورت شرایط تحریم ها سخت تر خواهد شد. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش 
دیگری از گفت وگوی خود گزارش اخیر ظریف به مجلس 
درباره برجام را تالشی برای مصادره آینده برجام خواند و 
اضافه کرد: اگر ظریف در وزارت امور خارجه می توانست 
مذاکرات برجامی را پیش ببرد این کار را می کرد، بنابراین 
طی سال های اخیر نتوانستند کاری انجام دهند. اگر دولت 
مردمی توانست قدمی در این مسیر پیش ببرد غرب گراها 

حق ندارند آن را به نام خود مصادره کنند.
ذوالنوری با بیان اینکه غرب گراها نباید دولت هراسی 

کنند، گفت: دولت آینده اهلیت بیشتری برای مذاکرات 
دارد و ســنجیده تر عمل خواهد کرد و دستاوردهای آن 
برای مردم ملموس خواهد بود. دولت مردمی با پایبندی 
به اصول و منافــع و بــدون روحیه ســازش کاری وارد 
مذاکرات خواهد شــد. دولت تدبیر برای سازش و تسلیم 
وارد مذاکرات می شد اما دولت مردمی برای احقاق حقوق 

مردم وارد مذاکرات خواهد شد.
وی با اشاره به اظهارات ظریف در این گزارش مبنی بر 
اینکه »قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگاوران 
و مبــارزان میدان نبــرد بوده اند و نه کنشــگران عرصه 
دیپلماســی، تفاهم و مصالحه.« گفت: اگــر امروز تاریخ 
آمریکا را بخواهند بنویســند دیپلمات های آنها قهرمان 
هستند نه ارتش آنها در منطقه. ارتش آمریکا در افغانستان 

و عراق افرادی سرخورده و منزوی هستند و در بین مردم 
جایگاهی ندارند لذا قاعده ای که ظریف بیان می کند قاعده 
کلی نیست و بستگی به دستاورد دیپلمات ها و جنگجویان 
دارد. ذوالنوری با بیان اینکه گزارش اخیر در واقع گزارش 
دستگاه دیپلماسی نیســت، بلکه گزارش عملکرد هشت 
ساله دولت تدبیر است، گفت: از سوی وزارت امور خارجه 
ارائه شــده به دلیل اینکه دولت هیچ دستاوردی در ابعاد 

دیگر ندارد که به مردم عرضه کند.

ذوالنور: 

دولت رئیسی با مدل وین، مذاکرات را ادامه نخواهد داد
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عبداللهی خبر داد؛
دستگیری ۴۱ نفر توسط اطالعات 

قوه قضائیه 
علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطالعات 
قوه قضائیه در جلســه دیروز )دوشنبه ۲۸ تیرماه( 
شــورای عالی قوه قضائیه، از دســتگیری ۴۱ نفر 
از تاریخ ۱۹ تیرماه ســال جاری شامل ۱۷ وکیل، 
۱۳ کارمند و تعدادی کارچاق کن در تهران و سایر 

شهرستان های کشور خبر داد.
    

الکاظمی به ایران سفر می کند
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عــراق در 
گفت وگو با شبکه سعودی العربیه بیان داشت که 
گفت  وگوهای میان ایران و عربستان ادامه خواهد 
داشــت. وی روابط بغداد-ریاض را بســیار خوب 
توصیف و تأکید کرد که اجازه نخواهد داد کشورش 
مکانی برای تهدید همسایگانش باشد. الکاظمی با 
ابراز امیداوری از اینکه کشــورش صحنه درگیری 
میان آمریکا و ایران نباشــد، افزود: مذاکرات میان 
آمریکا و ایران تأثیراتی بر منطقه خواهد داشت. وی 
اضافه کرد: با طرف ایرانی صحبت می کنیم؛ چرا که ما 
نیاز به ثبات و برقراری آرامش داریم و به زودی پس از 
روی کار آمدن رییس جمهوری جدید ایران به این 

کشور سفر خواهم کرد.
    

معاون استاندار خوزستان:
با شایعه پراکنان درباره خوزستان 

برخورد می شود
به گزارش ایرنا، ولی اهلل حیاتی، معاون امنیتی 
انتظامی استانداری خوزستان گفت: در هفته گذشته 
چند اعتراض محدود در مناطقی از استان خوزستان 
به کمبود آب از ســوی مردم داشتیم که به صورت 
کامال مسالمت آمیز بود و بدون درگیری ماموران 
انتظامی با آنان پایان یافت اما موج ســواران معاند 
نظام در تالش هستند که خبرسازی کنند و به نوعی 
آرامش جامعه را بر هم زنند. وی افزود: اخبار منفی و 
کذب زیادی در فضای مجازی در خصوص اعتراضات 
مردم به کمبود آب در این استان در فضای مجازی 
منتشر شده که با منتشرشدگان این اخبار برخورد 

قانونی خواهد شد.
    

توییت تند علی مطهری برای 
بدرقه کدخدایی

علی مطهری، نماینده پیشین تهران در مجلس 
شورای اسالمی به اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی سابق شورای نگهبان که کار خود را سخت 
ارزیابی کرده بود؛ واکنش نشان داد. وی در توئیتر 
نوشت: »آقای کدخدایی در دلنوشــته خود از راه 
سخت و گران دوره ۱۳ ســاله سخنگویی شورای 
نگهبان سخن گفته است. درست گفته اند؛ اجرای گاه 
و بی گاه دستورات نهادهای امنیتی و اطالعاتی و غیره 
درباره تایید یا رد صالحیــت افراد و آنگاه آبروداری 
برای شورای نگهبان و آن را اجرای مّر قانون قلمداد 

کردن انصافا سخت و گران است.«
    

سخنگوی کمیسیون آموزش:
مجلس نگران حضور مدیران 

چندچهره در دولت آینده است
احمدحسین فالحی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه ابهام 
در تشکیل کابینه و استفاده از برخی مدیران فعلی 
سبب نگرانی نمایندگان شده است، گفت: ما نگران 
ادامه وضعیت فعلی و استفاده از مدیرانی چندچهره 
هســتیم و پیش از این نیز حضور و نفوذ آنها را در 
ستادهای مختلف انتخابات دیده ایم. وی با تاکید بر 
اینکه مجلس در انتظار تشکیل کابینه انقالبی است، 
افزود: وجود چهره هایی که اهل زد و بند هستند را 
برنمی تابیم و تذکر و استیضاح وزیر را در دستور قرار 

خواهیم داد. 
    

طی نامه ای به عرف اعالم شد؛
واکسیناسیون خارج از نوبت هیأت 

نظارت بر انتخابات منتفی شود
به گــزارش ایلنا، علیرضا نیلچــی، مدیرکل 
انتخابات شورای نگهبان گفت: »شورای نگهبان 
مانند دیگر دست اندرکاران در ایام انتخابات طبق 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایام انتخابات 
خواستار واکسینه شــدن اعضای هیأت نظارت 
بر انتخابات شده بود که این امر قبل از انتخابات 
محقق نشد.« در همین راستا نیلچی در نامه ای به 
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت و همچنین 
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور 
عنوان کرد که با توجه به اتمام ایــام انتخابات و 
کمبود واکســن و همچنین شرایط جامعه بنا به 
وظیفه انقالبی و میهنی خود درخواست واکسن 

در این مقطع را برای این گروه منتفی کنند.

آقای مقتدایی به من گفتند 
که شما هزاران میلیارد 

تومان پول به جیب زده اید. 
من توضیح دادم که مجموع 
فروش اینترنت در ماه کمتر 

از ۸۰ میلیارد تومان است 
اما ایشان مصاحبه کردند و 
گفتند وزیر قبول کرده که 
۸۰ میلیارد تومان منفعت 

مالی داشته است

حق الناس جزو مهم ترین 
مسائل در وزارت ارتباطات 
است. در همین راستا بحث 

ستاره مربع ها را جمع 
کردیم و پول هایی که به 

نادرست از مردم دریافت 
شده بود را تا جایی که در 
حوزه اختیارات ما بود به 

آن ها برگرداندیم

یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات 
رســمی این کشــور و برخی منابع مطلع 
مدعی شد که آمریکا در حال بررسی اعمال 
تحریم های ســخت ترعلیه صادرات نفت 
ایران به چیــن به منظور ترغیــب ایران به 
ادامه دادن مذاکرات احیای توافق هسته ای 
و یا تنبیه آن در صورت ترک این مذاکرات 

است.
به گزارش ایســنا، روزنامه وال استریت 

ژورنال به نقل از مقامات رســمی آمریکا و 
افراد مطلع با توجه به مذاکرات اخیر در وین 
بر سر احیای توافق هسته ای نوشت: چون 
این مذاکرات در حال متزلزل شدن هستند، 
آمریکا در حال بررسی گزینه هایی است که 
ایران را ترغیب به حفــظ و ادامه مذاکرات 

کرده یا اگر چنین نکرد، آن را تنبیه کند.
این روزنامه بــه ادامه ادعــای مقامات 
آمریکایــی مذکور پرداخته و نوشــت: این 

مقامات می گوینــد، اقدامــات جدید در 
صورت شکســت مذاکرات هسته ای انجام 
خواهند شــد. آنها همچنیــن می گویند، 
این برنامه شــامل اجرای ســلطه جویانه 
تحریم های فعلی می شود که از طریق اعالم 
موارد جدید تحریمی یــا اقدامات قانونی 

انجام خواهد شد.
وال استریت ژورنال به نقل از یکی از این 
مقامات آمریکایی نوشــت: چیز زیادی در 

اقتصاد ایران برای تحریم باقی نمانده است، 
فروش نفت ایران به چین غنیمت است.

این روزنامه با بیان اینکــه این مقامات 
می گویند، هیچ تصمیمی برای پیش بردن 
این برنامه گرفته نشده است، ادامه داد: خطر 

این وجــود دارد که چنیــن اقدامی دارای 
نتیجه معکوس باشد، یعنی باعث شود ایران 
برنامه هسته ای اش را سرعت ببخشد. آنها 
همچنین اظهار کردند گزینه های دیگر نیز 

در حال بررسی شدن هستند.
 وال استریت ژورنال همچنین به نقل از 
نفر دومی از این مقامات آمریکایی نوشت: 
این گزینه ها شــامل کارزاری دیپلماتیک 
برای متقاعد کــردن چین، هنــد و دیگر 
مشــتریان بزرگ نفت خام به قطع کردن 
واردات این محصول، کاالهای تجاری غیر 
نفتی، تامین مالی بدهــی و نقل و انتقاالت 

مالی می شود.

وال استریت ژورنال مدعی شد؛

آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم های جدید علیه نفت ایران


