
پشت پرده نامه های اخیر کروبی  یک جریان خاص است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی پشت پرده نامه های اخیر کروبی را یک جریان 
خاص دانست و تاکید کرد: نویسنده این نامه ها شخص کروبی نیست بلکه جریان 
پشتیبان اوست. به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی، محمدنبی حبیبی 
در اجالس دبیران استان های حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه مرحوم حبیب اهلل 
از  عسگراوالدی در حزب موتلفه برای همه فصل الخطاب بود، اظهار کرد: یکی 
دغدغه های آن مرحوم، تداوم کار حزب موتلفه اسالمی بود. حبیبی گفت: برخی 
از مخالفین و رقبای ما پس از رحلت مرحوم عسگراوالدی گفتند با درگذشت 
عسگراوالدی، موتلفه اسالمی در حالت احتضار قرار گرفته ، اما خوابی که آنها برای 
ما دیدند هیچگاه تعبیر نشد و تا زمانی که ما شایستگی های خود را حفظ کنیم نیز 
تعبیر نخواهد شد. دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به موضع گیری اخیر خود 
در خصوص مهدی کروبی گفت: حزب موتلفه اسالمی درباره یکی از سران فتنه و 

نامه پراکنی های وی موضع گیری کرد و کلمه :محارب" را در ارتباط با او به کار برد.

 پیشنهاد وزیر ارتباطات
برای کاهش نرخ مکالمه در ایام اربعین

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از افزایش نرخ 
مکالمه به دلیل افزایش نرخ ارز خبر داد و گفت: 
تماس های دو سیم کارت ایرانی در عراق بسیار گران 
می شود، از این رو زوار برای تماس با ایران به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که تماس از ایران به عراق باشد؛ 

چون نرخ مکالمه ارزان تر می شود.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه 
بازدید از برج فناوری دانشگاه امیرکبیر در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در روز اربعین حسینی، 
گفت: مذاکرات سیاسی فشرده ای از سوی سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات رادیویی با هیات اتصاالت عراق داشت 
و هم تیمی از وزارت ارتباطات با همتایان خود در وزارت 

ارتباطات عراق مذاکراتی داشتیم.
وی با بیان این که طی دو سال گذشته، تفاهم نامه هایی 
با این کشور منعقد کرده بودیم، یادآور شد: عالوه بر آن 
سندی را امضا کردیم ولی متاسفانه در زمان اجرا، اجرایی 
نشد ولی در سال جاری مذاکرات انجام شده، عملیاتی 
شد و به اپراتورها اعالم شد که نرخ مکالمات بین المللی 
ایران به عراق که به ۳۰۰۰ تومان رسیده بود، با نرخ ۹۰۰ 

تومان محاسبه شود.
آذری جهرمی کاهش نرخ مکالمه را ناشی از تعامالت 
طرف ایرانی و عراقی دانست و یادآور شد: عالوه بر آن 
حجم کانال های ارتباطی دو کشور دو برابر شد تا اشباع 

ظرفیت را در ایام اربعین نداشته باشیم.
وی ادامه داد: از سوی طرف عراقی پیگیری هایی صورت 
گرفت که در شهرهای نجف و کربال و مسیر این دو شهر 
تمهیدات ارتباطی ویژه ای از سوی اپراتورهای عراقی دیده 

شده است.
تمهیدات  علی رغم  این که  بیان  با  ارتباطات  وزیر 
اندیشیده شده، تصور ما بر این است که در مسیر نجف 
ارتباطی  به کربال در ساعات پیک هم چنان مشکالت 
داشته باشیم، اظهار کرد: این امر طبیعی است چون این 

حجم از جمعیت ظرفیت های خاص ارتباطی را می طلبد 
ولی از آنجا که برای بازه زمانی خاصی استفاده می شود، 
توجیه اقتصادی برای توسعه این ظرفیت برای اپراتورهای 
عراقی وجود ندارد ولی تالش هایی برای افزایش ظرفیت 

داشته اند.
آذری جهرمی با اشاره به ارائه خدمات Wi-Fi در ایام 
اربعین توضیح داد: اپراتورهای عراقی در تالش هستند 
در مسیر نحف به کربال خدمات دهی کنند، به گونه ای 
که حدود ۱۴۰۰نفر در دو نقطه از ۱۰ نقطه که در حال 
حاضر جمعیت رسیده بود و از سیستم استفاده می کردند 
و گزارش ها حاکی از ارائه خدمات ارتباطاتی باکیفیت بوده 

است.
در صحن حضرت  اینترنتی  پوشش  برقراری  از  وی 
اپراتورهای عراقی  از سوی  فردا  و  امروز  زهرا)س( طی 
خبر داد و یادآور شد: در محل استراحت در محل حرم 
 Wi-Fi امیرالمومنین )ع(، زائران می توانند از این خدمات

بهره مند شوند.
وزیر ارتباطات با تاکید بر این که در سمت داخل کشور 
مسیرهای  گفت:  است،    اندیشیده  الزم  تمهیدات  نیز 
منتهی به مسیرهای مرزی خدمات ارتباطی فراهم شده 

است.
وی با بیان این که در چهار مسیر مرزی داخل کشور 
برای  زیادی  هزینه های  افزود:  است،  شده  آماده سازی 
تجهیز مسیرهای مرزی صرف شد، برای آن که مرزها 
تجهیز شوند ولی مورد استفاده قرار نگرفتند. در مرزهای 
"شلمچه"، "چزابه" و "مهران"، تجهیزات ارتباطی شامل 
پست بانک و خودپردازان برای پرداخت و دریافت وجوه 

در نظر گرفته شد.
آذری جهرمی استفاده از بالن های ارتباطی و خدمات 
۴G را از دیگر خدمات ارائه شده نام برد و یادآور شد: 
آن که  است، ضمن  یافته  زیادی  پوشش   ۴G خدمات
خدمات Wi-Fi همانند سال های قبل در نقاط مرزی 

تعبیه شده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش نرخ ارز، یادآور شد: 
 Voice این نوسانات موجب شده است که رومینگ دیتا و
افزایش نرخ داشته باشد، به گونه ای که دو سیم کارت ایرانی 
اگر بخواهند در عراق با هم تماس بگیرند و هر دو در 
عراق باشند، مکالمه بین المللی محسوب می شود و بسیار 

گران می شود.
او با تاکید بر این که نرخ رومینگ دیتا نیز گران می شود، 
توصیه کرد: زوار از سیم کارت های عراقی استفاده کنند؛ 
در  و  دارند  حضور  عراقی  اپراتورهای  مرز  در  چراکه 
شهرهای نجف و کربال و در مسیرها نیز حضور دارند و 

زوار می توانند با سیم کارت های عراقی تهیه کنند.
به  با کشور  تماس  برای  ایرانی  زوار  کرد:  تاکید  وی 
گونه ای مدیریت کنند که از ایران به عراق تماس گرفته 

شود؛ چراکه نرخ تماس ایران با عراق ارزان تر خواهد بود.
آذری جهرمی ادامه داد: زوار در مسیر پیاده روی اربعین 
در ساعات پیک موبایل کم تر استفاده کنند چون جمعیت 
که ساکن می شود از تعداد آنتن های BTS های موجود 
در منطقه بیش تر است، از این رو در ساعات غیر ساعات 

پیک از موبایل استفاده کنند.

آمریکا برای کاهش قیمت نفت
 تحریم ها را بردارد

وزیر کشور خواستار سرکوب
تروریست ها در مرز ایران وپاکستان شد

 در گفت وگوی تلفنی با وزیر کشور پاکستان: وزیر نفت در جمع خبرنگاران:
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فردای تاریک کهگیلویه و بویراحمد با مرگ قریب الوقوع »بشار«
زمین خواری در بستر رودخانه بشار یاسوج:

در میان سرچشمه های رود بزرگ کارون، که زندگی و مرگ جنوب غرب کشور 
و میلیون ها شهروند ساکن در این منطقه به آن وابسته است، حال و روز رود 
بشار به مراتب اسفناک تر به نظر می رسد؛ رود بزرگ و زیبایی که به رغم موقعیت 
جغرافیایی مطلوب و منابع آب قابل تأمل، اسیر مدیریت ضعیف متولیان آب 

کشور است و تا نابودی کامل فاصله چندانی ندارد.
به گزارش اتحادملت؛ مدتی است، رود بشار برای این که در ادبیات داستانی و 
باور های عامه بسیاری از شهروندان ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد و به 
ویژه شهر یاسوج ریشه های عمیقی دارد و از سویی نیز استمرار حیات طبیعی 

این استان تا حدود زیادی با جریان دائمی آب در این رود گره خورده، به واسطه 
برخی فعالیت های غیر قانونی و نیز غیر کارشناسی برخی افراد سودجو با شرایط 
بسیار بدی رو به رو شده و به همین واسطه رود کارون را از بخش قابل توجهی از 

منابع آب تاریخی اش محروم کرده است.

Etehademelat

 چه کسانی به ورود هیات نظارت مجمع 
به CFT اعتراض کردند؟

 راه اندازی خانه اولیاء در ۱۰ درصد
از مدارس کشور

 درخشش در جشنواره های جهانی

جوانان روستایی،  در جست وجوی 
درآمد و کار در شهرها

بنزین دونرخی در دستور کار نیست

هنوز بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان اختالف نظری 
صورت نگرفته

در مراسم آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان عنوان شد

 در ادامه
موفقیت های فیلم های کوتاه ایرانی

سبد هزینه ها باال رفته است

  عضو کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی:
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آخوندی استفا داد:

مدعی دیگر بهشت از راه می آید


