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سیاسی

نسخه اصلی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی برای همیشه به بایگانی رفت؟

عقبنشینیشیرینمجلسیها

مجلسودولتبهیکتصمیمبرسند،سرعتانتخابراهکارهاباالخواهدرفت
محمد مخبر؛ معاون اول رئیسجمهورگفت :هنگامی که نمایندگان مجلس و دولت به یک
تصمیم و عزم برسند ،کیفیت ،سرعت اجرا و انتخاب درست راهکارها بسیار
باال خواهد شد.صرف برگزاری جلسه ،یک خاصیت داشته و آثار و تبعات اجرایی آن نیز
بحثی دیگر است.با برگزاری این جلسات اختالفات رفع میشود و هماهنگیها افزایش
مییابد ،همدلیهای ایجاد شده در این نشستها در رفع مشکالت کشور موثر است زیرا
مجلس و دولت هم فکر و هم جهت میشوند/.ایلنا

روی خط آفتاب
پیامک 0921 355 3193
واتساپ و تلگرام 0921 355 3193
پیام کوتاه 300014 1427

 -2130حضور به موقع معاون رئیسجمهور
در منطقه زلزله زده هرمزگان و رسیدگی به
زلزلــهزدگان جای تقدیر دارد .باید از عملکرد
و کارهای خوب مســئوالن هم حمایت کرد.
()8/23
 -2141وقتی نسبت به سال قبل  74درصد
قیمت کاالهای اساسی افزایش داشته بیخود
نیست که مردم قدرت خریدشان را از دست
بدهند)8/23( .
 -2150وزیــر اقتصاد گفته اســت بانکها
فهرست ابربدهکاران را منتشر کنند .خب اگر
نام آنها اعالم شود بدهی خود را میپردازند؟
()8/23
 -2201مجلس کال نباید حذف ارز ترجیحی را
بپذیرد .فقط به فوریت آن نه نگوید .این موضوع
حذف ارز ترجیحی به صالح نیست)8/23( .
 -2212نماینده مجلس نماینده مردم است
باید مراقب کالم خود باشد)8/23( .
 -2050مــردم ما انگار واقعــا مردم بداقبالی
شدند .انواع سیل ،طوفان و زلزله را باید در کنار
مشکالت معیشتی و گرانی هم تجربه کنند.
()8/23
 -2052آیا قرار اســت برخی زنــان را فقط
با دورکاری در واحدهــای کاری خود به کار
گیرند؟ این باعث محدودسازی آنان نمیشود؟
()8/23
 -2054تورم افسارگسیخته در کشور دارد به
حدی میرسد که بسیاری واقعا نیازمند کمک
فوری هستند .فقر مطلق دارد دامنگیر طبقه
ضعیف میشود)8/23( .
 -2101چرا قیمت برنج با وجود واردات برنج
خارجی کاهشی نشد؟ دست واسطهها در کار
است؟ ()8/23
 -2110آیــا دولت میتواند با فــروش اوراق
دولتی کسر بودجه خود را جبران کند؟ ()8/23
 -2120قیمت مصوب 79کاالی اساسی اعالم
شد .باید دید چقدر قیمتها از دستور دولت
تبعیتمیکنند!()8/23
 -2010آیا واکســن آنفلوآنزا برای گروههای
هدف رایگان خواهد بود؟ ()8/23
 -2012این مردم کم مشکل و دردسر دارند
زلزلهای مثل زلزله هرمزگان هم اتفاق میافتد.
خیلی از مردم بندرعباس باید شب را در چادر
سر کنند)8/23( .
 -2020حمایت از خودروســازان نباید باعث
ایجاد رانت و افزایش قیمت شود)8/23( .
 -2022با قماربازان در فضای مجازی باید به
شدت برخورد شود .این کارها در خور فرهنگ
و شأن کشورمان نیست)8/23( .
 -2032مردم خواهان لغو منع تردد شــبانه
هســتند .چرا به این موضوع توجه نمیشود؟
()8/23
 -2040همه دنیا بر سر مشکل خشکسالی و
تغییراتاقلیمیدارندبهتفاهممیرسندچگونه

برخیها در مقابــل این موضوع موضعگیری
میکنند؟ چرا همه چیز را به سیاســت گره
میزنند؟()8/23
 -1950آن آقای مسئولی که در برنامه شبکه
خبر میگوید زلزله باعث مرگ نمیشود .واقعا
خودش متوجه بود چه گفته است؟ ()8/23
 -1952وقتی پراید  170میلیون شــود باید
فاتحه خرید حتی پراید را هم خواند .بچههای
ما آرزوی داشــتن ماشین به دلشان خواهد
ماند)8/23( .
 -1954آن معلمی که در مدرسه به خاطر سر
و صدای دانشآموزان آنها را مورد ضرب و شتم
قرار داده ،آیا سزاوار تدریس است صالحیت این
کار را دارد؟ ()8/23
 -2002طرح آزادســازی قیمت خودرو ظلم
به مــردم و مصرفکنندگان اســت .مصداق
بیعدالتی است)8/23( .
 -2009وقتی خبر زلزله هرمزگان را شنیدیم
تصاویر وحشــتناک آن را دیدیم بیشــتر به
موضوع فرونشســت زمین و خطرات آن باید
توجه کنیم .فرونشســتها هم میتواند مثل
زلزله باشد)8/23( .
 -1852جلو ایــن فاجعه قیمتها خصوصا
قیمت خودرو کی قرار اســت گرفته شــود؟
()8/23
 -1901شرایط فعلی اقتصاد ما به هیچوجه
زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی نیست.
()8/23
 -1910آیا مســئوالن شهری آماری از تعداد
بیخانمانها و کارتنخوابها دارند؟ ()8/23
 -1920طــرح جمــعآوری کــودکان کار و
متکدیان متجاهر به کجا رسید؟ ظاهرا اقدامی
نشده)8/23( .
 -1931درست که مهم است مسئوالن یا وزرا
خصوصا وزرای امور خارجه باید انگلیسی بلد
باشند اما این دلیل نمیشود زیاد این موضوع
بزرگنمایی شود .مهم این است وزرای مربوطه
مسلط به دیپلماسی و سیاست خارجه باشند.
()8/23
 -1941تصاویری که از ریزش کوه در پی زلزله
بندرعباس دیدیم واقعا وحشتناک بود)8/23( .
 -1801روز به روز فشــار اقتصادی بر مردم
بیشتر میشود ،مردم تاب و تحمل این همه
فشــار را ندارند .آن وقت یک آقایی میگوید
مردم دچار مشکل شدهاند چون خدا را در نظر
نگرفتند)8/23(.
 -1810آزمایشات ژنتیکی بسیار مهم است و
دلیلیبرایممنوعیتآننیست.اینآزمایشات
جلو آسیبهای زیادی را میگیرد)8/23( .
 -1820برخی مردم به طرز عجیبی در حال
سرمایهگذاری ملک در ترکیه هستند .این اصال
برای اقتصاد کشور ما جالب نیست)8/23( .
 -1831مناطق آزاد اقتصادی چه ویژگیهایی
باید داشته باشند؟ چقدر باعث رونق تجاری
میشوند ،درحالی که بسیاری از مناطق آزاد
هم دچار مشکالت زیادی هستند)8/23( .
پیامهای مردمی در صفحات4-2

جوابیه

پاسخ وزارت بهداشت به یک پیام مردمی
با احترام؛ در پاســخ به مطلــب مندرج در
روزنامه مورخ  ۹آذر  ۱۴۰۰با عنوان " :وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی عرضه
قلیان در قهوه خانهها و سفرهخانهها را ممنوع
کرده است" خواهشمند است نسبت به درج
پاسخ این مرکز به شــرح ذیل که بر اساس
گزارش مرکز سالمت و محیط کار میباشد
اقدام و همکاری الزم صورت گیرد.
متن پاسخ:
در اجــرای تبصره  1مــاده  13قانون جامع
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و بند  8ماده
 1آیین نامه اجرایی قانون ،قهوهخانهها جزو
اماکــن عمومی بوده و عرضه مواد دخانی در
آنها ممنوع است همچنین با توجه به بخشنامه
شماره  60/219872مورخ  93/10/22وزارت
صنعت و حذف عرضه قلیان از شرح شغلی
قهوه خانه ها ،اتحادیه مذکور تنها با شــرط
عدم عرضه قلیان مجوز راهاندازی قهوهخانه و
چایخانهها را صادر مینماید در غیر اینصورت
اقدام اتحادیه خالف قانون میباشد .در نتیجه
قهوه خانــه داران و چایخانه داران قبل از راه
اندازی و افتتاح امکنه خود تعهد عدم عرضه
قلیان را پذیرفته اند.
با شــیوع بیماری کرونا و تاثیر مصرف مواد
دخانی بر تشــدید و گسترش این بیماری و
نقشــی که مصرف و عرضه قلیان در انتقال
عوامل عفونی ،بیماریهای واگیر و غیر واگیر
دارد اقدام ایــن مراکز و اماکن تهدید دائمی
علیه سالمت عمومی محسوب شده و این امر

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

صرفا محدود به پیک طغیان بیماری کرونا و
دوره زمانی کوتاه مدت نخواهد بود .از این رو
در راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه
ملی با دخانیات و سیاستهای ستاد مدیریت
بیماری کرونا ،بخشنامه دادستان محترم کل
کشور مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان صادر
گردید و بر این اساس مراکز مذکور حتی پس
از بازگشایی اجازه عرضه قلیان نخواهند داشت.
شــایان ذکر است طی پروسه دریافت مجوز
راهاندازی قهوهخانه و چایخانه متصدی امکنه
پس از ارائه درخواســت به اتحادیه مربوطه
درخواســت وی به اطاق اصناف و پس از آن
جهت بررســی صالحیت به مراکز بهداشت
تابعه ارجاع شــده و بازرسین بهداشت طی
بازرسیهای انجام شده و در صورت تطابق با
آیین نامهها و ضوابط مرتبط ،صالحیت امکنه
را صادر مینمایند .متصدی امکنه نیز در دو
مرحله تعهد محضــری عدم عرضه قلیان را
میپذیرد( .یک بار توسط اتحادیه و بار دیگر
توسط مراکز بهداشت تابعه)
طی این مراحل تنها اتحادیه مربوطه مبلغی
را تحت عنوان کمک به اتحادیه از متصدی
دریافت نموده و هیچگونه وجهی توسط مراکز
بهداشت اخذ نمیگردد.
شــایان ذکر اســت وزارت بهداشــت هیچ
ممنوعیت و محدودیتی بــرای فعالیت این
صنــوف در صــورت رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی و عدم عرضه قلیان ایجاد نکرده
است.

آفتاب یزد« :طرح حمایــت از کاربران در فضای مجازی به مرکز
پژوهشهای مجلس برگشــت خورد تا مواد آن براســاس نظرات
کارشناســان و صاحبنظران اصالح شــود ».این خبری است که
غالمرضا نوری قزلجه عضو کمیســیون مشــترک طرح صیانت از
فضای مجازی به تازگی مطرح کرده اســت .طرح صیانت از حقوق
کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی پیشــتر با موافقت
نمایندگان مجلس شــورای اســامی بر اســاس اصــل  ۸۵قانون
اساســی به کمیسیون مشــترکی متشــکل از نمایندگان منتخب
کمیسیونهای ویژه و تخصصی واگذار شده بود اما خبرها حاکی از
آن اســت که اخیرا ً دولت در نامهای خواستار اعمال نظرهای خود
در این طرح شــده اســت و به همین منظور نیــز طرح مذکور به
مرکز پژوهشهای اســامی ارجاع داده شده است .شاید بتوان این
موضوع را اولین عقب نشینی شیرین مجلسیها دانست چرا که در
جریان تصویب طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی اعتراضات
گستردهای صورت گرفته بود و حاال شاهد تاثیر اعتراضات مدنی بر
عملکرد مسئولین هستیم.
>مصائب طرح صیانت

نمایندگان خانه ملت در مردادماه امسال به طرح صیانت از حقوق
کاربران ،براساس اصل  ۸۵قانون اساسی رأی مثبت داده و بررسی
آن را به کمیسیون ویژهای که با حضور نمایندگان مجلس شورای
اسالمی تشکیل شده ،سپردند.
موافقــان این طرح معتقدند که طرح کنونی حاصل بیش از  ۷هزار
ســاعت کا ِر کارشناسی و فنی بوده که توسط کارشناسان ،نخبگان
و مســئوالن دستگاهها و مجموعههای مختلف صورت گرفته است.
حجتاالسالم مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
و از موافقــان ایــن طرح گفته بود طرح صیانــت از فضای مجازی
باید اجرایی شــود .این در حالی اســت که برخی از کارشناسان و
نمایندگان مجلس بر این باورند کــه معایب طرح فعلی صیانت از
حقوق کاربران فضای مجازی برای آحاد جامعه بســیار باالســت و
این طرح نیاز به بازنگری اساســی و تغییرات بنیادین دارد .جمعی
از نمایندگان مجلس شورای اســامی در روز  ۱۷مرداد  ،۱۴۰۰با
ارسال نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه ،خواستار لغو
اصل  ۸۵شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»
و تصمیمگیری دولت سیزدهم در این خصوص شدند.
در بخشــی از نامه نمایندگان مجلس آمده بود« :با توجه به اینکه
اکثریت نمایندگان مجلس یا حضور نداشتند ،یا رأی مخالف دادند و
این مصوبه مهم فقط با  ۱۲۱رأی به تصویب رسید ،براساس تبصره
 ۲ماده  ۱۶۷آییننامه داخلی مجلس ،طرح مذکور در دســتورکار
قرار گرفته و رسیدگی به آن به روال عادی بازگردد تا دولت انقالبی
بتوانــد با اختیار و دقت کارشناســی باال ،الیحــهای دقیق جهت
ســاماندهی فضای مجازی ارائه دهد» .حاال امــا با وجود انتقاداتی
که به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح است،
ظاهرار قرار شده این طرح در مسیر کارشناسی بیشتری قرار گیرد
تا به مطالبات مردمی و فعاالن کســب و کارهای مجازی نیز پاسخ
داده شود.
> طرح صیانت برگشت خورد

روز ســه شــنبه خبر رســید با رای اعضای کمیســیون مشترک
صیانت (حمایت از کاربــران در فضای مجازی) ،این طرح به مرکز
پژوهشهای مجلس برگشــت خورده تا مواد آن براســاس نظرات
لیر ترکیه در برابر دالر امسال تا  ۴۵درصد سقوط کرده است و سه شنبه
گذشته نرخ برابری آن به پایینترین سطح خود یعنی  ۱۳.۴۵رسید
.شــبکههای تلویزیونی ترکیه روز دوشــنبه گزارش دادند که رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه ،در آخرین دفاع خود از کاهش
اخیر نرخ بهره که منجر به ســقوط لیر ،واحد پول ترکیه شده است،
گفته است که هرگز از افزایش نرخ بهره دفاع نخواهد کرد.نرخ برابری
لیر ترکیه با دالر آمریکا پس از آخرین اظهارات اردوغان ،در ســاعت
به  ۱۲.۷۷رســید که  ۴.۱درصد ضعیفتر از رو گذشته آن است.به
گزارش خبرآنالین ،رئیس جمهور ترکیه در جریان بازگشت از سفر
خود به ترکمنســتان در جمعه خبرنگاران گفت :نرخ بهره کماکان
پایین میآید؛ من هرگز از افزایش نرخ بهره دفاع نکردهام و اکنون نیز
از آن دفاع نمیکنم و در آینده نیز از افزایش نرخ بهره دفاع نخواهم
کرد و هرگز در این موضوع سازش نخواهم کرد.تحت فشار اردوغان،
بانک مرکزی از سپتامبر تا کنون نرخ بهره را  ۴۰۰واحد کاهش داده و
به  ۱۵درصد رسانده است و انتظار میرود که نرخ بهره در دسامبر نیز
دوباره کاهش یابد؛ اقتصاددانان به شدت از این سیاست انتقاد کرده و
نسبت به تورم حدود  ۲۰درصدی هشدار دادهاند.اردوغان اخیرا گفته
آفتاب یزد :هفتمین دور مذاکرات ایران و  ۴+۱از روز دوشــنبه در
وین آغاز شــده اســت .طرفها بعد از نشست افتتاحیه برای انجام
مذاکرات کارشناسی در بخش لغو تحریمها و هستهای توافق کردند.
دور اول مذاکرات کارشناســی در کارگروه تحریمها روز سه شنبه
برگزار شــد و عصر دیروز چهارشنبه از سر گرفته شد.عالوه بر این
از صبح روز چهارشــنبه به وقت محلی کارگروه هستهای در سطح
کارشناسی کار خود را آغاز کرد.
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان و رئیس هیات مذاکراتی ایران
روز گذشــته با وزیر خارجه اتریش ،روسای هیاتهای دیپلماتیک
سه کشــور اروپایی و انریکه مورا ،رئیس سیاست خارجی اتحادیه
اروپا دیدارکرد.
> حمایت وزارت خارجه اتریش از مذاکرات وین

این در حالی است که وزیر امورخارجه اتریش در دیدارهایی جداگانه
با وزیر امورخارجه کشــورمان و نماینده آمریکا در امور ایران درباره
مذاکرات وین گفتوگو و بر حمایــت اتریش از این رایزنیها تاکید
کرد .وزارت امورخارجه اتریش با انتشار پیامهایی در حساب کاربری
خود در توئیتر از دیدار مایکل لینهارت ،وزیر خارجه این کشور با علی
باقری ،معاون سیاست وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در
وین و همچنین رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران
خبر داد .وزارت امورخارجه اتریش نوشــت :لینهارت گفتوگوهای
خوبی با علی باقری درباره روابط دوجانبه و مذاکرات هستهای کنونی
در وین داشت .اتریش کماکان به نهایت تالشهای خود برای حمایت
از طرفها در جهت رسیدن به توافقی درباره بازگشت به اجرای کامل
برجام ادامه میدهد .این وزارتخانه در پیامی دیگر نوشت :تبادل نظر
مفیــدی میان لینهارت و رابرت مالی نماینــده آمریکا در امور ایران
درباره مذاکرات هستهای در جریان در وین صورت گرفت .اتریش از
تالشهای تمام طرفها درخصوص بازگرداندن برجام به مسیر اصلی
حمایت میکند .عباس باقرپور ،ســفیر کشورمان در اتریش پیشتر
در صفحه توییتر خود نوشــت :در نشســتی صمیمانه میان مایکل
لینهارت وزیر امورخارجه اتریش و علی باقری کنی معاون وزیرامور
خارجــه ایران بر تقویت روابط دوجانبه در عرصههای مختلف تاکید
شد.مذاکرات وین با هدف لغو تحریمهای غیرانسانی نیز مورد بحث

زرین:
به همین دلیل هم بهتر است به جای اینکه
با تصویب قانون در استفاده از فضای مجازی
ممنوعیت ایجاد کنیم به دنبال تولید محتوا
برای آموزش بهتر و بیشتر به جامعه باشیم .ما
یکبار این راه را در خصوص استفاده از کمربند
در خودرو رفتهایم و نتیجه هم گرفتهایم و این بار
هم م یتوانستیم با تولید محتوا این کار را انجام
بدهیم .ممنوعیت هیچ وقت جوابگو نبوده است
کما اینکه در خصوص استفاده از ویدئو و ماهواه
نیز جوابگو نبود .بنابراین فرهنگسازی بهترین
گزینه برای این دست موضوعات است .طرح
صیانت از کاربران تا زمانیکه همراه با ممنوعیت
و محرومیت باشد پاسخگو نخواهد بود و قطعا
مشکالت بیشتری را به همراه خواهد داشت.
کارشناســان و صاحبنظران اصالح شــود .گویا در جریان جلسه
کمیســیون طرح صیانت اعالم شــده که وزیر ارتباطات در نامهای
خواستار اصالح برخی مواد طرح شده است.شنیدهها حاکی از این
اســت که این فرآیند با پیگیری محمد باقر قالیباف رئیس مجلس
انجام شده و در پیشنویس پیشنهادات دولت نیز مباحث مربوط به
اینستاگرام و پلتفرمهای پرمخاطب تغییرات جدی دارد.
در همین رابطه ،لطفاهلل سیاهکلی سخنگوی کمیسیون مشترک
بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با اشاره به نشست
روز ســه شــنبه این کمیسیون گفته اســت« :از آنجا که در اواخر
جلسه روز دوشنبه کمیسیون ،تعداد اعضا از حدنصاب دو سوم برای
ی گذاشتن پیشنهاد دولت میسر نشد.
رایگیری افتاد ،امکان به را 
بنابراین در این رابطه به شــکل استمزاجی رایگیری انجام شد که
نتیجه آن نیز مثبت بود .به همین دلیل مقرر شــد تا برای بررسی
پیشنهاد دولت و انطباق آن با کلیات و جزئیات طرح ،آن را به مرکز
پژوهشها ارســال کنیم ».وی افزود« :در همین راستا در نشست
کمیسیون که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد ،رایگیری رسمی
درباره دســتور کار جلسه دیروز انجام شــد و اعضا به بازگرداندن
طرح به مرکز پژوهشها رای مثبت دادند ».ســخنگوی کمیسیون
مشــترک بررســی طرح حمایــت از کاربران در فضــای مجازی
خاطرنشــان کرد« :علت ارسال طرح به مرکز پژوهشهای مجلس
این بود که پیشــنهاد دولت درباره این طــرح موجب تغییراتی در
کلیات و جزئیات طرح مذکور میشــد و با توجه به اینکه هدف ما
این اســت که نظرات دولت پیراموناین طرح نیز مدنظر قرار گیرد،
آن را به مرکز پژوهشها ارجاع دادیم تا تغییرات الزم بر روی طرح
را در مدت  10روز اعمال کند.جلسه آتی کمیسیونیک روز پس از
اتمام بررسی طرح در مرکز پژوهشها برگزار خواهد شد».
> طرح صیانت با مشورت فعاالن کسب و کارهای مجازی
اصالح میشود

این در حالی است که روز گذشته فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون
زنان مجلس شــورای اســامیو نماینده مردم تهــران در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت« :اعتماد مردم یکی از پایههای اصلی

اردوغانسیاستنرخبهرهرادودستیچسبیدهاست

آینده لیر چه میشود؟

است که نوسانات اخیر نرخ ارز مبتنی بر سیاستهای اقتصادی نیست
و آنکارا آماده است تا از طریق بانکهای دولتی حمایت الزم را برای
تقویت سرمایهگذاری ارائه کند.شبکههای تلویزیونی ترکیه همچنین
در تازهترین گزارش خود اوردهاند که اردوغان دیدگاه نامتعارف خود
در خصوص نرخ بهره را تغییر نداده اســت .رئیس جمهور ترکیه در
تازهترین صحبتهای خود گفته است که "انشاءاهلل تا قبل از انتخابات
خواهید دید که تورم تا چه حد کاهش مییابد ".لیر در برابر دالر در
سال جاری تا  ۴۵درصد سقوط کرده است و به پایینترین سطح خود
یعنی  ۱۳.۴۵در سه شنبه گذشته رسید که بسیاری از این ضررها به
پول ملی پس از دفاع اردوغان از سیاست پولی متحمل شد.
احتمال دستکاری ارزی

خبرگزاری الجزایر در گزارشــی آورده اســت کــه در آخر هفته،

قانونگذاری و شــرط اثربخشی سیاست گذاری است.با ارجاع طرح
حمایــت از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهشهای مجلس
به جهت توجه به منافع عمومی و مشورت با فعاالن کسب و کارهای
مجازی ،طرح اصالح خواهد شد».
از ســوی دیگر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی
هم درباره این موضوع در توئیتی نوشــته اســت« :طرح حمایت از
کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع شــد
تا ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیرســاختی آن با
بررسیهای کارشناسی بیشــتر اصالح شود .قانونگذاری در حوزۀ
فضای مجــازی با در نظر گرفتن مطالبات مــردم ،منافع صاحبان
ب و کار و نخبگان اثربخش خواهد بود».
کس 
> طرح نباید همراه با ممنوعیت باشد

با این حال باید دید در طرح مذکور چه موادی بایستی مورد بررسی
قرار گرفته و اصالح شود؟
امیر حســین زرین کارشــناس  ITدر این خصوص به آفتاب یزد
گفت «:واقعیت این اســت که طرح صیانــت از کاربران در فضای
مجازی طرح شــفافی نبود و کارایی و عملکرد آن مشخص نبود .به
همین دلیل هم برداشــتهای مختلفی از آن وجود داشت .این در
حالی است که نمایندگان فکر میکردند اگر در سکوت خبری طرح
را به تصویب برســانند کسی متوجه نمیشود که چه اتفاقی افتاده
اســت اما مشخصا این طور نیست و ما دیدیم عدم شفافیت در این
طرح سبب شده بود که بین نمایندگان هم در خصوص آن اختالف
نظر وجود داشته باشد .برخی نمایندگان معتقد بودند بر مبنای این
طرح شبکههای اجتماعی قطع نخواهد شد و برخی دیگر از اینترنت
داخلی صحبت میکردند!»
وی تصریــح کرد «:این در حالی اســت که واژه صیانت به معنی
محافظــت از وقــوع یک خطر اســت ،اما این موضــوع نباید در
راســتای ممنوعیت صــورت بگیرد چرا که ما ایــن موضوع را با
ممنوعیت اســتفاده از تلگرام تجربــه کردیم و دیدیم که در پی
آن اســتفاده از فیلتر شکن رونق گرفت و آســیبهایی که این
موضوع در پی داشــت خیلی بیشــتر از آسیب استفاده از تلگرام
بود .به همین دلیل هم مشخصا اگر طرح صیانت اجرایی میشد
ما به شــکل گستردهتری با رونق اســتفاده از فیلتر شکن مواجه
میشــدیم و همین موضــوع فضای مجازی را به شــدت نا امن
میکرد و این امر صرفا در راســتای انتشار محتوای غیر اخالقی
نبــود بلکــه برای مثــال در خیلــی از ادارات روی سیســتمها
فیلتر شــکن نصب میشــود و معلوم نیســت که به واسطه این
فیلتر شکنها چه دیتاهایی میتواند استخراج شود».
این کارشــناس  ITافزود «:به همین دلیل هم بهتر است به جای
اینکه با تصویب قانون در استفاده از فضای مجازی ممنوعیت ایجاد
کنیم به دنبال تولید محتوا برای آموزش بهتر و بیشــتر به جامعه
باشیم .ما یکبار این راه را در خصوص استفاده از کمربند در خودرو
رفتهایم و نتیجه هم گرفتهایم و این بار هم میتوانســتیم با تولید
محتوا ایــن کار را انجام بدهیم .ممنوعیت هیچ وقت جوابگو نبوده
اســت کما اینکه در خصوص استفاده از ویدئو و ماهواه نیز جوابگو
نبود .بنابراین فرهنگسازی بهترین گزینه برای این دست موضوعات
اســت .طرح صیانــت از کاربران تا زمانیکه همــراه با ممنوعیت و
محرومیت باشــد پاسخگو نخواهد بود و قطعا مشکالت بیشتری را
به همراه خواهد داشت».
معلوم شــد که اردوغان دســتور داده است که تحقیقاتی در مورد
دســتکاری احتمالی ارز انجام شــود.خبرگزاری دولتی آناتولی در
تازهترین گزارش خود آورده اســت که اردوغان به شورای نظارت
دولتی،یک آژانس حسابرســی که به ریاســت جمهوری گزارش
میدهد ،مأموریت داده اســت تا موسساتی را که مقادیر زیادی ارز
خریداری کردهاند شناسایی کند و مشخص کند که آیا دستکاری
ارزی صورت گرفته اســت یا خیر.نظرســنجی رویترز پیشبینی
میکنــد که تورم ســاالنه در مــاه نوامبر به باالتریــن میزان در
سه سال گذشته یعنی  ۲۰.۷درصد برسد و در این بین اقتصاددانان
پیشبینی میکنند که کاهش ارزش لیر تورم را در ســال آینده به
 ۳۰درصد خواهد رساند.نوسانات لیر برنامههای مخارج خانوارها را
تغییر داده است ،عرضه برخی داروها را مختل کرده است و فروش
برخی از کاالهــای وارداتی مانند تلفنهای همــراه را برای مدت
کوتاهی متوقف کرده است.بســیاری از اقتصاددانان و قانونگذاران
اپوزیسیون خواســتار تغییر فوری سیاســت و برگزاری انتخابات
شده اند ،در حالی که دولت علیرغم خطرات ،در کنار فشار اردوغان
برای محرکهای پولی ایستاده است.

سومینروزمذاکراتوین

سانتریفیوژهای ایران؛  مهمترین موضوع حل نشده

قرار گرفت؛ وقتی آنها آماده باشند ،ما هم آمادهایم.

> خروج از برجام احمقانهترین تصمیم آمریکا پس از جنگ سرد بود

یک روزنامه آمریکایی در گزارشــی با اشــاره بــه پیامدهای خروج
یکجانبه واشــنگتن از برجام و تاثیر آن بر توســعه برنامه هستهای
نوشت که سیاستهای ترامپ درقبال ایران به یک فاجعه برای آمریکا
و رژیم صهیونیستی تبدیل شده اســت .روزنامه نیویورک تایمز در
گزارش خود نوشــت :تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین
آمریکا در ســال  ٢٠١٨برای کنار گذاشتن توافق هستهای با ایران
که مورد تاکید مایک پمپئو ،وزیر امورخارجهاش و بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر سابق اسرائیل بود یکی از احمقانهترین ،ضعیفترین و
غیرسازندهترین تصمیمات امنیت ملی ایاالت متحده پس از دوران
جنگ سرد بوده است .به نوشته نیویورک تایمز ،موشه یعالون زمان
حصول توافق هستهای وزیر جنگ اسرائیل بود و به شدت با این توافق
مخالفت کرد اما او نیز به تازگی در یک سخنرانی گفت :امضای توافق
هستهای با ایران یک اقدام بد بود اما تصمیم ترامپ برای خروج از آن
با تشویقهای نتانیاهو ،حتی از آن هم بدتر بود .یعالون همچنین این
تصمیم را اصلیترین اشتباه در سیاستهای یک دهه گذشته درقبال
ایران دانست .گادی آیزنکوت که زمان خروج ترامپ از توافق هستهای
از فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی بود نیز هفته گذشته به
انتقاد از این تصمیم ترامپ پرداخت و گفت :خروج از توافق هستهای
موجب شــد ایران از تمام محدودیتهای هستهای رها شود و برنامه
هســتهای این کشور را در موقعیت بسیار پیشرفتهتری قرار داد .این
روزنامه آمریکایی در ادامه نوشــت :رئیس جمهور ترامپ در حالی از
توافق هســتهای به دســت آمده در زمان باراک اوباما خارج شد که
آژانس بین المللی انــرژی اتمی تائید کرد که ایران به توافق پایبند
است و طبق برآورد کارشناسان زمان گریز هستهای ایران برای تولید
مواد هستهای مورد نیاز برای ساخت یه بمب یک سال بود ،به عالوه
این کشــور پذیرفته بود که تا  ١٥ســال به این محدودیتها پایبند

باشــد اما اکنون گفته میشــود که این زمان به میزان زیادی کمتر
شده است .نیویورک تایمز همچنین با اشاره به برگزاری چندین دور
مذاکره برای بازگشــت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) افزود:
پس از پنج ماه وقفه در مذاکرات بر ســر احیای توافق هستهای این
رایزنیها روز دوشــنبه میان ایران ،چین ،روسیه ،انگلیس ،فرانسه و
آلمان به سرپرستی اتحادیه اروپا در پایتخت اتریش از سرگرفته شد
اما آمریکا از اتاقی دیگر در مذاکرات حضور دارد چراکه دیگر عضوی
از برجام نیست .این روزنامه نوشت :اکنون ایران نه تنها خواستار لغو
تمامی تحریمهای وضع شده علیه این کشور ،اعم از هستهای و حقوق
بشر است بلکه از واشنگتن میخواهد که تضمین کند رئیس جمهور
آینده آمریکا دوباره این توافق را پاره نخواهد کرد اما باید دید که آیا
این خواستهها محقق میشود یا خیر.
> سانتریفیوژهای ایران ،مهمترین موضوع حل نشده در وین است

از طرفی دیپلماتهای اروپایی تاکید کردند که سانتریفیوژهای ایران
مهمترین موضوع حل نشده در وین است .دیپلماتهای اروپایی گفتند
که ایران باید در مورد احیای توافق هستهای ۲۰۱۵با قدرتهای بزرگ
این هفته جدیت نشان دهد و در غیر این صورت آنها برای احیای برجام
«مشکل» دارند .دیپلماتهای ارشد اروپایی به خبرنگاران گفتند :این
هفته برای تعیین اینکه آیا ایران در احیای این پیمان جدی اســت یا
خیر ،کلیدی خواهد بود ،قصد نداریم برای گفتوگوها «ضرباالجل
مصنوعی» تعیین کنیم ،اما در عین حال وقتی برای صرف کردن روی
تعارفات نداریم .یک دیپلمات اروپایی گفت :اگر آنها نشان ندهند که
درباره این مسئله جدی هستند ،به مشکل برخواهیم خورد ۴۸ .ساعت
آینده بســیار مهم خواهد بود برخی از دشوارترین مسائل در میان۲۰
تا  ۳۰درصدی اســت که حل نشــده باقی ماندهاند ،سانتریفیوژهای
پیشرفتهای است که ایران برخالف توافق اولیه از آنها برای غنیسازی
اورانیوم استفاده میکند.
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