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موافقت رهبر انقالب با استعفای 
آیت اهلل جنتی

موسی پور، رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی شد

رهبر انقالب در حکمی حجت االسالم والمسلمین 
موســی پور را بــه ریاســت رئیــس شــورای هماهنگــی 
تبلیغات اســالمی منصــوب کردند. حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای رهبــر معظم انقــالب اســالمی بــا پذیرش 
اســتعفای آیت اهلل جنتی و تقدیر از زحمات ایشــان؛ 
طی حکمی حجت االسالم والمســلمین آقــای حاج 
شــیخ محمدحسین موســی پور را به ســمت ریاست 
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی منصوب 

کردند.
در متن حکم رهبر انقالب آمده است:

شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی در شــمار 
نهادهای قانونی فعــال و اثرگــذار در طــول چند دهه 
و منشــأ بصیرت افزایــی و آرمانگرایــی در بزرگداشــت 
یادبودها و مناســبت های انقالب اســالمی بــوده و در 
ســایه  مدیریــت موفــق جنــاب آیــت اهلل آقــای جنتی 
دامــت برکاتــه خدمــات ارزشــمندی بــه کشــور کرده 
کنــون با عنایــت بــه اســتعفای جنــاب آقای  اســت. ا
جنتــی و با تشــکر و تقدیــر از زحمــات فراوان ایشــان، 
جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ محمدحسین 
موسی پور دام توفیقه را به مدیریت این شورا منصوب 

می کنم.
انتظــار می رود مشــی این شــورا به تبعیت از شــیوه  
راهنمایان بزرگ دینی، براساس تبیین و عمق بخشی 
بــه شــعارها و رســاندن پیــام صادقانــه و صمیمــی به 
دل هــای مخاطبــان باشــد. ایــن شــورا از آغاز بــر این 
اساس شکل گرفته و حرکت کرده و باید هرچه بیشتر 

به آن اهتمام ورزد.
توصیــه  اینجانــب مردمی کــردن بزرگداشــت ها، و 
فعال کردن مســاجد و نهادهای مردمی، و به کارگیری 
ابتکارات و خالقیت هــای جوانان انقالبــی، و طراوت 
و تازگی بخشــیدن به مراســم دینــی و انقالبی اســت. 
توصیه  دیگر چابک و سبک کردن تشکیالت و زدودن 

زائده ها و فرسودگی های آن است.
از خداوند متعال توفیقات ایشان را مسألت می کنم 

و مجددا از آیت اهلل آقای جنتی تشکر می نمایم.

کــرات  شــهروند| هفتمیــن دور از مذا
کــه اولیــن دور از ایــن  احیــای برجــام 
کــرات در دولــت ســیزدهم اســت،  مذا
ســاعت 1۶:۳0 دیــروز بــه وقــت ایــران در 
کشــور  پایتخــت  کوبــورگ ویــن،  هتــل 
اتریــش آغــاز شــد. خبرنــگاران مختلــف 
کــرات  چهــار ســاعت پیــش از آغــاز مذا
کوبــورگ  احیــای برجــام مقابــل هتــل 
حاضر شدند تا آخرین اخبار و اطالعات 
کننــد. نشســت  کســب  این بــاره  در  را 
کمیســیون مشــترک برجــام بــا حضــور 
هیأت هــای اصلی عضــو برجام )ایــران و 
گروه 1+4( )آلمان، فرانسه، روسیه، چین 
و انگلیــس( و هماهنگ کننــده اتحادیه 

اروپا برگزار خواهد شد.
آغــاز رایزنی های دیپلماتیک پیش 

کرات وین از مذا
مقدماتــی  کــرات  مذا گذشــته  روز  از 
برگــزاری  آســتانه  در  دیپلماتیــک 
گفت وگوهــا بــرای لغــو تحریم هــا علیــه 
آغــاز  اتریــش  پایتخــت  ویــن  در  ایــران 
شــده بود.انریکــه مــورا، معــاون دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی اروپا که ریاســت 
نشســت کمیســیون مشــترک برجــام را 
برعهده دارد، در توییتی نوشــت: »برای 
کــرات دربــاره بازگرداندن  دور هفتم مذا
برجام به مسیر اصلی به وین بازگشتم.« 
او بــا بیــان اینکــه کار مقدماتــی فشــرده 
در حــال انجام اســت، افــزود: »دیــروز با 
روسای هیأت های چین و روسیه و علی 
کره کننــده ارشــد ایــران  باقری کنــی، مذا
مالقات کــردم. امروز صبــح همچنین با 
همــکاران اروپایــی و آمریکایــی پیــش از 
کمیسیون مشــترک در بعدازظهر دیدار 
خواهم کرد.«اولیانوف هم در این زمینه 
گفت: »بــرای ما تالش های دیپلماتیک 
اولویت دارد. ما همچنان از این شــانس 
برخــوردار هســتیم که تمام مشــکالت از 
جمله تحریم ها را حل کنیم تا به موجب 

آن اقتصــاد ایــران بتواند نفس بکشــد و 
مــن تمایلــی نــدارم کــه )در ایــن مقطع( 
دربــاره گزینه هــای جایگزیــن گفت وگــو 
کنم.«سفیر روســیه در پاســخ به سوالی 
درباره پیشــنهاد روســیه برای پیشرفت 
کــرات وین گفت: »مــن می توانم  در مذا
موضــع ملــی روســیه را تشــریح کنــم. ما 
کــرات صــورت  معتقدیــم کــه ۶ دور مذا
گرفــت و براســاس آن موفــق شــدیم بــه 
تصمیم های اولیه دســت پیدا کنیم که 
بایــد بــا تــالش  طرف هــا بــه جمع بندی 
می رســید. ایــن )تصمیم ها( نبایــد کنار 

گذاشته شود و باید روی میز باشد.«
وارد  جــدی  اراده  بــا  باقــری: 

گفت وگوهای وین شده ایم
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه با 
بیان اینکه بــا اراده جدی و تــدارک قوی 
بــرای لغــو تحریم هــا وارد گفت وگوهــای 
وین شــده ایم و تمرکز و اولویــت اصلی بر 
لغو تحریم هاست، گفت: »ترکیب هیأت 
ایــران هــم نشــانگر ایــن عــزم و جدیــت 
اســت.«»علی باقــری« معاون سیاســی 
وزارت امــور خارجــه جمهوری اســالمی 
کره کننــده  مذا هیــأت  رئیــس  و  ایــران 
کرات وین، در گفت وگویی  ایرانی در مذا
کرات اظهار داشت:  درباره این دور از مذا
»جمهوری اسالمی ایران با اراده  جدی و 
با یک تدارک قــوی برای لغو تحریم های 
غیرقانونی و ظالمانه وارد این گفت وگوها 

شــده اســت.«او اظهار داشــت: »ترکیب 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  هیــأت 
نشــان دهنده این عــزم و جدیــت ایران 
برای برداشتن گام های جدی در زمینه 
لغــو تحریم هــای غیرقانونــی و ظالمانــه 
آمریکا علیــه ملت ایــران اســت.«رئیس 
کــرات کــه بــا  هیــأت ایرانــی در ایــن مذا
صداوسیما گفت وگو می کرد، خاطرنشان 
گفت وگوهــا بــه  کــرد: »امیدواریــم ایــن 
صورت موثر برای تامین هدف جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه لغو این تحریم ها 

نقش داشته باشد.«
و  تمرکــز  گفت وگوهــا  از  دور  ایــن  در 
اولویت اصلی بر لغو تحریم ها خواهد بود

از  دور  ایــن  زمــان  مــدت  دربــاره  او 
گفت وگوها نیز بیــان کرد: »در ایــن دور از 
گفت وگوها تمرکــز و اولویــت اصلی بر لغو 
تحریم ها خواهــد بــود و االن دوره زمانی 
بــرای ایــن دور از گفت وگوهــا نمی تــوان 
پیش بینی کرد، ولی جلسه افتتاحیه که 
عصر دوشنبه در وین برگزار خواهد شد، 
چشــم انداز آتــی ایــن دور از گفت وگوهــا 
مــورد بحــث هیأت هــای مختلــف قــرار 
خواهــد گرفــت و بــه احتمــال قــوی روز 
دوشنبه چارچوب و دوره زمانی این دور 
از گفت وگوها مشخص خواهد شد.«این 
همچنیــن  ایرانــی  ارشــد  دیپلمــات 
دربــاره رایزنی هــای دو و ســه جانبه قبل 
از نشســت امــروز کمیســیون مشــترک 

آغــاز دور  از  گفــت: »قبــل  برجــام هــم 
بــا  رایزنی هایــی  گفت وگوهــا  جدیــد 
از طرف هــای شــرکت کننده در  برخــی 
»روز  افــزود:  داشــتیم.«او  گفت وگوهــا 
شنبه و یکشنبه هیأت های کارشناسی 
ایران با هیأت های کارشناســی روســیه 
و چیــن جلســات مفیــدی را داشــتند و 
روز یکشــنبه نیز سفرای روســیه و چین 
کــه روســای هیأت هــای ایــن دو کشــور 
در گفت وگوهــای 1+4 با ایران هســتند، 
دیــداری را بــا مــن در محــل نمایندگــی 
ایــران نــزد ســازمان های بین المللــی در 
خارجــه  وزیــر  داشــتند.«معاون  ویــن 
خاطرنشان کرد: »بحث های مختلف و 
مفیدی را با دو طــرف روس و چین برای 
آمادگی آغاز گفت وگوهای ایران و 1+4 در 
دور جدید گفت وگوها داشتیم.«باقری 
همچنین با انریکه مورا، معاون مسئول 
و  اروپــا  اتحادیــه  خارجــی  سیاســت 
هماهنگ کننــده کمیســیون مشــترک 

برجام در وین داشت.
غیررســمی  نشســت  برگــزاری 
هماهنگی در وین بدون حضور ایران 

و آمریکا
نشســت  برگــزاری  از  پیــش  ســاعتی 
کرات هسته ای وین با محور  رسمی مذا
رفــع تحریم هــا علیــه ایــران، نشســتی 
غیررســمی با حضــور طرف هــای برجام 
بدون حضــور ایــران و آمریکا برگزار شــد. 
»میخاییــل اولیانوف« نماینده روســیه 
مســتقر  بین المللــی  ســازمان های  در 
در ویــن در پیامــی توییتــری نوشــت: 
»نشست هماهنگی غیررسمی مرسوم 
طرف های برجام )بــدون ایران و آمریکا( 
برگزار شــد.«این دیپلمات ارشــد روس، 
هــدف برگــزاری ایــن جلســه را »آمادگــی 
برای نشست رسمی کمیسیون مشترک 
کــرات ویــن«  و افتتــاح دور هفتــم مذا

توصیف کرد.
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چشم امید به  هتل کوبورگ
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مرضیه حصاری:
 سهم ۸۰درصدی منابع متحرک 

در آالیندگی تهران
  مدیــرکل دفتــر حمل ونقل 
عمومــی و ترافیــک شــهری 
و  شــهرداری ها  ســازمان 
از  کشــور  دهیاری هــای 
۸0درصــدی  تــا   ۷۵ ســهم 
منابــع متحــرک یــا وســایل 

نقلیه در آالیندگی کالنشهر تهران خبر داد.
مرضیــه حصــاری در تشــریح ســهم آالیندگــی 
وســایل نقلیــه در کالنشــهرهای کشــور گفــت: 
»ســهم آالیندگــی وســایل نقلیــه در شــهرهای 
مختلف، متفاوت اســت و این مقدار براســاس 
فهرســت انتشــار آالینده هــای هــوا کــه توســط 
می شــود،  تهیــه  مشــاوران  و  دانشــگاه ها 

مشخص خواهد شد.«
او افــزود: »به طور خــاص برای شــهر تهران ۷۵ 
تــا ۸0درصــد آالیندگــی ســهم منابع متحــرک یا 
وســایل نقلیــه اســت کــه از ایــن میــزان حدود 
11درصد مربــوط به اتوبوس های شــرکت واحد 

است.«
او ادامــه داد: »بــه طــور کل حــدود ۶۵درصــد 
آالیندگــی ســهم دیزلی هــا و ۳۵درصــد ســهم 
بنزینی هاســت کــه در بخــش دیــزل کامیون ها 
ســهم ۳1درصــدی دارنــد. در بخــش بنزینی ها 
و  12درصــدی  ســهم  شــخصی  خودروهــای 

کسی ها سهم 2درصدی دارند.« تا

محسن خجسته مهر:
شرایط صادرات نفت توسط 

اشخاص اعالم شد
خجســته مهر  محســن 
جدیــد  روش هــای  دربــاره 
اظهــار  نفــت  صــادرات 
داشت: »ما محدودیتی در 
شناســایی بازارهای جدید 
خوشــبختانه  و  نداریــم 

انعطاف و جذابیت در بازار وجود دارد.«
او افــزود: »در صــادرات نفت خــام و میعانــات 
گازی یــک نــگاه پیشــرفته و جدیــدی داریــم و 
لزومــا بــه دنبــال آن نیســتیم کــه از روش هــای 
اســتفاده  صــادرات  بــرای  قدیمــی  و  ســنتی 

کنیم.«
مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران اســتفاده از 
بازارهــای جدیــد را از جملــه روش هــای جدید 
صادرات نفت برشــمرد و تصریح کــرد: »هرکس 
که شــرایط خرید نفــت و میعانــات و این امکان 
را داشــته باشــد که بتواند تضامیــن الزم را ارایه 
داده و پــول محمولــه را برگردانــد، می توانــد در 
امر صــادرات همــکاری داشــته باشــد و در این 

زمینه منعی وجود ندارد.«
او خاطرنشان کرد: »تدابیر الزم برای جلوگیری 
ســوی  از  نفــت  فــروش  قبلــی  مشــکالت  از 

اشخاص اندیشیده شده است.«

 هشتگ  روز

»احمــد نــادری نماینــده مجلس که بــرای ماموریــت کاری به اســپانیا ســفر کرده بــود، در 
گو برنابئو رفته!« یا »نادری عذرخواهی  سفرش برای دیدن بازی فوتبال به ورزشگاه سانتیا
کرده ولــی بعضی رفتارهای مســئولین، چنان ضربــه ای به اعتماد عمومی مردم نســبت به 
نظام میزنه که با عذرخواهی هم حل نمی شه، ای کاش می فهمیدن!«یا »یکی احمد نادری 
گو برنابئو.  نماینده انقالبی یکی علی مطهری نماینده اصالح طلب. هر دو در ورزشگاه سانتیا
وجه مشترک اصولگرایان و اصالح طلبان هر روز داره نمایان تر می شه.«یا »خالصه داستان 
گو برنابئو در اســپانیا تا  ع دو نماینده مجلس، رفتن ســانتیا اینه که احمد نادری و  رحیم زار
بازی رئال مادرید رو از نزدیک ببینن! سفیر ایران هم همراهشون رفته که تنها نباشن. بلیت 
جایگاه اختصاصی هم خریدن! تو خوابم  نمی دیدن اینو.«یا »آقای احمد نادری ممنون که 

بازی رئال مادرید رو از نزدیک دیدید، کلی از مشکالت مردم با این حرکت شما رفع شد.«

»االن یه خبر رســمی دیدم که رئیس قوه قضائیه دستور بررســی مجدد پرونده مدیرعامل 
گر مشکل #دیوار محتوا بوده، چرا هنوز  دیوار رو صادر کرده.«یا »سوالی که پیش میاد اینه که ا
داره کار میکنه و فقط مدیرعامل دستگیر شــده؟ به نظرم محتوا آدرس غلطه.«یا »بهت زده 
کن خیلی جالبه که مدیر  شدیم! اینکه دیوار احراز هویت خاصی برای کاربرانش نداره قبول ال
گهی مورد دار گذاشــتن محکوم به حبس بشــه! با این  #دیوار به دلیل اینکه یه ســری افــراد آ
کســی اینترنتی ها باید بابت فراهم کردن امکان عزیمت به محل غیرقانونی  حســاب؛ مدیر تا
بازداشت شوند.«یا »به دستور رئیس #قوه_قضائیه حکم پرونده مدیر پلتفرم #دیوار دوباره 
بررســی می شــود !این خبر خوبی اســت  و البته قدرت رســانه را نشــان می دهد، امــا ای کاش 
دستوری داده شود تا برای فهمیدن موضوعات #استارتاپ ها و #کارآفرینی شورای ویژه ای در 

آن قوه تشکیل شود.«

گو_برنابئو #سانتیا
#دیوار

فایننشال تایمز
»اومیکرون طوفانی از محدودیت های ســفر در سراســر 
جهان به پا می کند« عنوان گزارش فایننشــال تایمز است: 
کســن های فعلی،  »اومیکــرون به دنبــال تــرس از فــرار از وا
منجر به ســیلی از محدودیت های ســفر جدید در سراسر 
جهان شده است. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، 
عربستان سعودی و کره جنوبی سفرها را محدود یا دستور 
قرنطینه برای کسانی که از آفریقای جنوبی می آیند، صادر 
کرده اند. سوییس سفر به کشــورهای غیرآفریقایی دارای 
موارد ابتال را محدود کرده و هند و ســنگاپور اعالم کرده اند 

محدودیت ها را دوباره بررسی خواهند کرد.«

نیویورک تایمز
کسن ها در مقابل  »رقابت برای ارزیابی نحوه عملکرد وا
کسن ســازان  نــوع جدیــد«؛ »26 جهــش بی همتــا« و »وا
آمــاده می شــوند دوزهــا را بــرای اومیکــرون اصــالح کنند« 
عناوین گزارش نیویورک تایمز است: »در حالی که کشورها 
ارتباطات هوایــی خــود را از جنــوب آفریقا به دلیل تــرس از 
شــیوع جهانی دیگری از کرونــا قطع کردند، دانشــمندان 
یکشــنبه برای جمــع آوری داده هایی در مــورد اومیکرون، 
کســن های  قابلیت هایش و شــاید از همه مهم تر اینکه وا
فعلی چقدر در برابر آن محافظت می کننــد، تالش کردند. 
گفتنــد ممکــن اســت مســری تر باشــد و از  کارشناســان 

پاسخ های ایمنی بدن بهتر فرار کند.«

واشینگتن پست
»بایدن بر بوســترها برای محافظــت در برابــر اومیکرون 
تمرکز می کند« عنوان گزارش اصلی واشینگتن پست است: 
»دولت بایدن بر دوزهای بوستر )یا تقویت کننده یا همان 
دوز ســوم( به عنوان بهترین اســتراتژی در برابر نوع جدید 
ویــروس کرونا تمرکــز دارد. کاخ ســفید روز یکشــنبه اعالم 
کرد دولت بایــدن بر دوزهای هــای تقویت کننده به عنوان 
ســالحی کلیدی در تالش برای محافظت از کشور در برابر 
ک ویروس کرونا متمرکز شــده، حتی در  نوع بالقوه خطرنــا

حالی که میزان تهدید همچنان نامشخص است.«
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه 
بــا اراده جــدی و تــدارک قــوی بــرای لغــو تحریم هــا وارد 
گفت وگوهای وین شده ایم و تمرکز و اولویت اصلی بر لغو 
تحریم هاســت، گفت: »ترکیــب هیأت ایران هم نشــانگر 

این عزم و جدیت است.«

انریکه مــورا، معــاون دبیــرکل ســرویس اقــدام خارجی 
اروپــا کــه ریاســت نشســت کمیســیون مشــترک برجــام 
را برعهــده دارد، در توییتــی نوشــت: »بــرای دور هفتــم 
گرداندن برجــام به مســیر اصلی به  کــرات دربــاره باز مذا

گشتم.«   وین باز

اولیانــوف ســفیر روســیه گفــت: »بــرای مــا تالش هــای 
ایــن شــانس  از  دیپلماتیــک اولویــت دارد. همچنــان 
برخوردار هستیم که تمام مشــکالت از جمله تحریم ها 
را حــل کنیم تــا به موجــب آن اقتصــاد ایــران بتواند نفس 

بکشد.«
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آغاز توزیع کاال در منزل در 3 استان از چهارشنبه

، روغن و برنج را هوشمند بخرید شکر
شــهروند| ســیدجواد ســاداتی نژاد بــا بیــان اینکــه 
تمرکــز مــا در ماه هــای اول آغاز بــه کار دولــت، تامین 
امنیــت غذایی و تــالش برای ســاماندهی بــازار اقالم 
غ بوده است، گفت: »در  غ و تخم مر اصلی از جمله مر
غ را به گونه ای  غ و تخم مر این راستا توانستیم بازار مر
مدیریــت کنیــم کــه از روزهــای آینــده تــا پایان ســال 
شــرایط مطلوبی در ایــن بخش ها را شــاهد خواهیم 
بــود.« او ادامــه داد: »بــرای تامیــن اقــالم موردنیــاز 
شــب عید و بعــد از آن مــاه رمضــان برنامه ریزی های 
الزم انجام شــده، همچنین بسترســازی برای کشــت 
قــراردادی، خریــد دام مــازاد روســتاییان و عشــایر و 
ســنددار کــردن اراضی کشــاورزی نیــز در دســتور کار 

قرار گرفته است.«
2۰درصــد  را  ایرانــی  برنــج  تولیــد  خشکســالی، 

کاهش داد
گفــت:  او درخصــوص افزایــش قیمــت برنــج نیــز 
»به دلیــل خشکســالی تولیــد برنــج ایرانــی 20درصد 
کاهش داشــته اســت، وقتــی محصولــی کمتــر تولید 
شــود، طبیعتــا قیمــت آن افزایــش می یابــد، در برنج 

خارجی نیز هیچ محدودیتی در میزان عرضه به بازار 
نداشتیم.«

همکاری با بسیج در بازرسی بازار مواد غذایی
وزیر کشــاورزی افــزود: »وزارت جهاد کشــاورزی در 
طول 40 ســال گذشــته هیچ زمان در حوزه بازار مواد 
غذایــی نبوده اســت. مــا در بازرســی هیــچ تجربه ای 
نداشــتیم. اخیــرا، امــا بــا همکاری وهمراهــی وزارت 
صمــت بحــث بازرســی در بــازار اقــالم غذایــی را هــم 
به عهده گرفتیم که البتــه تا این وظایف به طور کامل 
در اختیــار وزارت جهاد قرار بگیرد، مــدت زمانی طی 
خواهــد شــد. همچنیــن در ایــن راســتا از نیروهــای 

بسیج در بازرسی ها کمک گرفته ایم.«

قیمت های دستوری، پایداری تولید را از بین می برد
او در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه 
قیمت های دستوری، عدم پایداری در تولید را به همراه 
خواهــد داشــت، گفــت: »بایــد کاری کنیــم کــه تولیــد، 
پایداری داشته باشــد. تولید، خط قرمز ماست و نباید 
قطع شود. برای پایداری تولید نمی توانیم تولیدکننده 
را مجبــور کنیم که محصولــش را زیر قیمت تمام شــده 
غ بــرای مصرف کننده  بفروشــد. برای مثــال قیمت مــر
۳1هزار تومان تعیین شــده، با این قیمت تعیین شــده 
گر کمتر از مقدار باشد،  تولید اقتصادی و پایدار است و ا

تولید غیراقتصادی می شود.«
، روغن و برنج توزیع هوشمند شکر

او افزود: »از چهارشــنبه در خراسان رضوی، فارس 
، روغن و برنــج نیز با قیمت هــای تعزیراتی  و یزد شــکر
به اقــالم توزیع هوشــمند در منــازل اضافــه خواهند 
شــد. هرچــه از ســامانه هوشــمند بیشــتر اســتفاده 
کنیم دســت واســطه ها در این بین کم خواهد شــد. 
همچنیــن بــرای میوه شــب عیــد هم قصــد داریــم از 

توزیع هوشمند استفاده کنیم.«

شهروند | کمیسیون مشــترک طرح حمایت از 
حقــوق کاربران و خدمــات پایه کاربــردی فضای 
مجــازی در نهمین نشســت خــود، از نامه دولت 
بــه مجلــس شــورای اســالمی بــرای اصــالح ایــن 

طرح و تلفیق نظرات دولت و مجلس خبر داد.
نهمین جلسه کمیسیون بررسی طرح صیانت 
دیروز برگزار شد و طبق اعالم نمایندگان، عیسی 
، وزیر ارتباطات در جلســه ای با قالیباف  ع پور زار
از مجلس خواسته اســت تا به وزارت ارتباطات و 
دولت برای ارایه پیشــنهادات خــود درباره طرح 
صیانــت فرصــت داده و آن را در نســخه فعلــی 
کیان«  اعمــال کننــد. از ســوی دیگــر »امیــر خورا
معاون حقوقی مرکز ملی فضــای مجازی در این 
جلســه اعالم کرد کــه ویرایــش جدیــدی از طرح 
صیانــت از ســوی وزارت ارتباطات ارایه شــده که 
ک محتوایی  ۷0 درصد آن با نســخه فعلی اشــترا
دارد امــا ۳0 درصــد تغییراتــش باعــث می شــود 
تــا حساســیت جامعــه و کســب وکارها نســبت به 
طــرح صیانــت کاهش یابــد. موضوعــی که پیش 
از ایــن رســانه ای نشــده بــود و حتــی بســیاری 
گاه  کمیســیون مشــترک نیــز از آن آ از اعضــای 

نبودند.
جلســه نهم کمیســیون مشــترک بررســی طرح 
صیانــت پــس از یــک هفتــه تعطیلــی برگزار شــد. 
بخش اعظمی از آن به بررسی درخواست وزارت 
ارتباطــات و دولت بــرای ارایه پیشنهادات شــان 

درباره این طرح اختصاص یافت.
جلســه  ایــن  در  مجلــس  نماینــده  زنگنــه، 
کــه بــا  از نامــه وزیــر ارتباطــات پــرده برداشــت 
توجــه بــه مهــر محرمانــه بــودن بــر آن، هیچــگاه 
ع پور با ارســال نامه ای  رســانه ای نشــده بود. زار
بــه رئیس کمیســیون مشــترک، اعــالم کــرده بود 
دولــت و وزارت ارتباطــات در حــال تدوین طرح 
صیانــت  طــرح  پیرامــون  خــود  پیشــنهادات  و 
هســتند. از همین روی بــا توجه بــه اینکه دولت 
کمیســیون  از  اســت  شــده  تشــکیل  به تازگــی 
خواســته شــده اســت تــا فرصتــی داده شــده که 
این پیشنهادات مطرح و با طرح صیانت تلفیق 
کیان،  شــود. پیشــنهادی که به گفتــه امیــر خورا
نماینــده مرکــز ملــی فضــای مجــازی، ویرایــش 
جدیــدی از طــرح صیانــت بــوده کــه ۷0 درصــد 
آن از لحــاظ محتوایــی بــا نســخه 2۶ تیــر طــرح 
ک دارد اما ســاختار آن به گونه ای است که  اشترا
نگرانی عمومی جامعه و کسب وکارها را رفع کرده 
و بررســی را بــرای نماینــدگان مجلــس تســهیل 

می کند.
مجلــس  نماینــده  رشــیدی،  امــا  ادامــه  در 

بــه جلســه وزیــر ارتباطــات و رئیــس مرکــز ملــی 
فضــای مجــازی با رئیــس مجلس اشــاره کــرد که 
در آن درخواســت شــده بــود طبــق مــاده 142 
آیین نامــه مجلــس، طــرح صیانــت بــار دیگــر به 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس ارجاع داده شــده و 
با پیشــنهادات ارایه شــده از ســوی دولت تلفیق 
شــود. در حالــی که بــه گفتــه رشــیدی، موافقت 
ضمنی با این درخواســت صــورت گرفتــه بود اما 
ایــن موضــوع بــه اعضــای کمیســیون مشــترک 

اعالم نشده بود.
، رئیس کمیسیون مشترک نیز با تایید  تقی پور
ایــن جلســه و نامــه اعالم کــرد بــا توجه بــه اینکه 
درخواســت جلســه از ســوی وزارت ارتباطــات 
بــا رئیــس مجلــس بــوده اســت از همیــن روی 
کمیســیون مشــترک  اطالع رســانی بــه اعضــای 

صورت نگرفته.
، نماینــده وزارت ارتباطات  همچنین میرزاپــور
ع پــور از کمیســیون  بــا اشــاره بــه درخواســت زار
مشــترک، گفــت: »اصل ایــن قانــون مــورد تایید 
همــه ماســت و حکمرانــی ملــی مــا در فضــای 
مجازی بایستی استوار شود. بعد استقرار دولت 
جدید نیز یک همگرایی در کشــور درباره فضای 
مجــازی ایجــاد شــده اســت. مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی، وزارت ارتباطــات، ســاترا، صداوســیما 
و ســازمان تبلیغــات اســالمی نیــز در ایــن بــاره 

جلساتی داشته اند.«
نظــام  اهمیــت،  حائــز  نکتــه  او،  اعتقــاد  بــه 
حکمرانی 4 ســطحی برای فضای مجازی است. 
کمیســیون ها،  مجــازی،  فضــای  شــورای عالی 
مثــل  مجــازی  فضــای  موضوعــی  تنظیم گــران 
پلتفرم هــای  همچنیــن  و  ســاترا  و  رگوالتــوری 
بومــی و ســکوهای خدمت رســانی بــه ترتیــب 4 
ســطح ایــن نظام هســتند: »نســخه فعلــی طرح 
صیانت، ســطح اول و دوم را تا حد خوبی بررسی 
کرده امــا به دو ســطح دیگر نپرداختــه و تا حدی 
آن را ضعیــف کــرده اســت. در حالــی کــه به خاطر 
نظــام 4 ســطحی  ایــن  بــه  کافــی  توجــه  عــدم 
شــاهد مشــکالت حقوقــی و قضائی بــرای یکی از 
پلتفرم هــای مطــرح کشــور هســتیم و بــرای آنهــا 
گر معماری حفظ  حاشــیه درست شــده اســت. ا
شــود، نگرانــی پلتفرم هــا نیــز تبدیــل بــه فرصــت 

خواهد شد.«
ســخنگوی کمیســیون مشــترک طرح حمایت 
از حقــوق کاربــران در فضــای مجازی با اشــاره به 
زمــان رأی گیــری دربــاره کلیــت این طــرح گفت: 
»مقرر شــد در ابتدای جلســه فردای کمیسیون 

کلیت طرح به رأی گذاشته شود.«

اینفوگرافی3خبر3
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محمدمهدی فرقانی: 

 آزادی بیان 
هوای روزنامه نگاری است

هــوا  را  بیــان  آزادی  فرقانــی  محمدمهــدی 
کیــد  تا و  می دانــد  روزنامه نــگاری  کســیژن  ا و 
می کند کــه روزنامه نــگاری در غیــاب آزادی بیان 

بی معناست و کارکردی ندارد.
این روزنامه نــگار باســابقه و اســتاد ارتباطات 
در گفت وگویــی درباره ضــرورت آزادی بیان برای 
خبرنــگاران بــا هــدف تبییــن مطالبــات مــردم و 
جلوگیری از بروز تخلفات در جامعه صحبت کرد.

ارتباطــات  علــوم  دانشــکده  ســابق  رئیــس 
ضــرورت  دربــاره  عالمه طباطبایــی  دانشــگاه 
در  »روزنامه نــگاری  داد:  توضیــح  آزادی بیــان 
غیاب آزادی بیان بی معناست و کارکردی ندارد. 
یکــی از مهم تریــن کارویژه هــای روزنامه نــگاران 
و رســانه ها، نظــارت بــر جریــان قــدرت و ثــروت 
اســت، برای اینکــه قدرت را پاســخگو نگــه دارند 
و از روندهــای نادرســت و ناصحیــح جلوگیــری 
کننــد. این بخش نظارتــی، باعث می شــود که در 
بلندمــدت جامعــه از غلتیــدن در ورطــه بحران 

نجات پیدا کند.«
کید کرد: »بســیاری از بحران ها پیش  فرقانی تا
از وقــوع در صورتی که به وســیله روزنامه نگاران 
بازشناســی و معرفی شــوند و مورد نقد و ارزیابی 
کمیــت ایــن  قــرار بگیرنــد، عمــال بــه دولــت و حا
امکان را می دهند که عالج واقعــه را قبل از وقوع 
فراهــم کننــد و از وقــوع بحران هایــی پیشــگیری 
می کننــد که به علــت مســکوت مانــدن، نادیده 
گرفته شــدن و انکارشدن ممکن اســت به وقوع 

بپیوندد.«
ارتباطــات  علــوم  دانشــکده  ســابق  رئیــس 
دانشگاه عالمه طباطبایی که به گفته خودش 
در ماه هــای گذشــته بازنشســته شــده اســت، 
دربــاره فعالیت های ایــن روزهایش گفــت: »در 
کــه از بازنشســتگی ام  گذشــته  طــول 9ـ8 مــاه 
می گذرد، بیشــتر در خانــه بــودم و کالس هایی 
هم که داشــتم به صورت مجــازی و آنالین برگزار 
می شــد. اخیــرا کتابــی مشــترک تحــت عنــوان 
»روابــط عمومی هــا و ارتبــاط بــا رســانه ها« را 
بــا خانــم دکتــر بروجــردی منتشــر کردیــم، امــا 
نگرفتــه  صــورت  توزیــع  عمومــی  به صــورت 
زمینــه  در  ذهنــم  در  هــم  ح هایــی  طر اســت. 
باشــد  عمــری  گــر  ا کــه  دارم  روزنامه نــگاری 

امیدوارم آنها را تالیف کنم.«

عددخبر3چهره روز3

مردم کدام استان بیشتر 
سجامی شدند؟

تازه ترین آمارها نشان می دهد 
که در آبان سال جاری ۱۰۱ 

هزار و ۷۱۶ احراز هویت در 
سامانه )سجام( صورت گرفته 

است که تهرانی ها با بیش از 
۱۹ هزار مورد، در صدر لیست 

سجامی شده ها در کشور 
ایستاده اند. به گزارش ایسنا، 

در  آبان سال جاری، تعداد ۷۹ 
هزار و ۱۳۸ ثبت نام از سوی 

سرمایه گذاران حاضر در بازار 
سرمایه در سامانه »سجام« 

صورت گرفته و تعداد احراز 
هویت شده ها نیز با عبور از ۱۰۰ 

هزار سهامدار در این ماه به ۱۰۱ 
هزار و ۷۱۶ مورد رسیده است. 

الزم  به ذکر است، بر اساس 
آمار منتشرشده، در مهرماه 

امسال تعداد ثبت نام در 
سامانه »سجام« ۹۴ هزار و ۱۱۹ 

و تعداد احراز هویت شده ها 
نیز ۱۲۱ هزار و ۶۲۳ مورد 

بوده است. همچنین تعداد 
نفرات ثبت نام شده در سامانه 

»سجام« در آبان ماه به 
کی از آن  تفکیک هر استان حا

است که پنج استان »تهران 
با ۱۹ هزار و ۶۰۵ مورد، کرمان 

با ۵۸۲۸ مورد، اصفهان با 
۵۲۸۵ مورد، خراسان رضوی 

با ۴۹۰۲ مورد و خوزستان 
با ۴۰۵۹ مورد« در صدر 

بیشترین ثبت نام شده ها در 
کل کشور قرار دارند. از سویی 

دیگر بر اساس آمارها، پنج 
استان »کهگیلویه وبویراحمد 

با ۳۵۸، خراسان جنوبی 
با ۵۰۶، سمنان با ۵۸۹، 

چهارمحال وبختیاری با ۵۹۰ و 
اردبیل با ۵۹۴ مورد« در انتهای 
لیست کمترین ثبت نام شده ها 

در سامانه سجام در بین سایر 
استان ها قرار دارند.

عکس خبر3

باشــگاه خبرنگاران جوان - مرحلــه چهاردهم »طرح ظفــر« پلیس مبارزه 
با موادمخدر پایتخت، دیروز )دوشــنبه 8 آذر 14۰۰( با حضور ســردار حســین 
رحیمی، رئیس پلیس پایتخــت، در ســتاد فرماندهی پلیس فاتب اجرا شــد. 
رئیس پلیس تهــران بزرگ از کشــف دو تــن و 67۰ کیلو موادمخــدر در طرح 14 

ظفر و دستگیری 85 قاچاقچی عمده خبر داد.

باشــگاه خبرنگاران جــوان - رواق و گنبــد اهلل وردی خان واقع در شــمال 
شرق بقعۀ مطّهر امام رضا)ع( و از باشکوه ترین نمونه های هنر صفوی حرم 
می باشد. این رواق عبارت اســت از یک گنبدخانۀ هشت ضلعی که برگرد 
داخل آن هشــت صّفه در ردیف پایین و هشت صّفۀ کوچک تر یا ایوانچه 

در ردیف باالی آن قرار گرفته است.

ایسنا- مانور سراسری زلزله، دوشــنبه 8 آذرماه 14۰۰ با حضور مسئولین 
وزارت آموزش وپرورش و تیم های امدادی جمعیت هالل احمر در مدرسه 

بدری برهانی در شرق تهران برگزار شد.

ایســنا- عاشــقان کویر و دوســتداران بیابان برای دســتیابی به مناطق 
بکر و دیدنی روزها و ســاعت ها مســیر طی می کنند تا بــه مقصد موردنظر 
گرچــه گوشه به گوشــه ســرزمین ایــران چشــم اندازهای طبیعــی  برســند. ا
فراوانــی دارد اما »ریــگ ملک« از جمله مناطق بســیار بکر اســت. وجود 
کیلومترهــا رمــل در میــان نخلســتان های زیبــا و آب هــای روان و جــاری 
ک و  بی شــک انحصــار ایــن منطقــه را از آن خــود می کنــد. مردمــان پــا
میهمان نواز منطقه ریگ ملک که محبت بیکــران دارند به گرمی پذیرای 

هر میهمانی خواهند بود. 

 مهر محرمانه 
بر  نسخه جدید طرح »صیانت« 

 

ح حمایت از کاربران در فضای مجازی امروز به رأی گذاشته می شود کلیات طر


