
اصالحات توسط مرکز پژوهش های مجلس براساس نظرات کارشناسان 

ح صیانت برگشت خورد طر

وزارت خارجه ایران: 

تمامی ابعاد سانحه هواپیمای اوکراین به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است

کمیســیون  اعضــای  رأی  بــا 
مشــترک صیانــت، ایــن طــرح بــه مرکــز 
پژوهش هــای مجلس برگشــت خورد تا 
مواد آن براســاس نظرات کارشناسان و 

صاحب نظران اصالح شود.
در جریان جلســه گذشــته کمیسیون 
وزیــر  کــه  شــد  اعــالم  صیانــت  طــرح 
ارتباطــات در نامه ای خواســتار اصالح 
برخی مواد طرح شده است. شنیده ها 
کــی از ایــن اســت کــه ایــن فرآینــد با  حا
پیگیــری محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس 
مجلــس انجــام شــده و در پیش نویس 
پیشــنهادات دولت نیز مباحث مربوط 
گرام و پلتفرم های پرمخاطب  به اینستا
تغییــرات جــدی دارد. در ادامه بررســی 
طــرح صیانــت در کمیســیون مشــترک 
مجلــس، در۸ آذر و در نهمیــن جلســه 
بــود  شــده  عنــوان  کمیســیون  ایــن 
ارتباطــات  ، وزیــر  ع پــور زار کــه عیســی 
ابوالحســن  و  اطالعــات  فنــاوری  و 
فیروزآبــادی، رئیــس مرکــز ملــی فضــای 

محمدباقــر  بــا  جلســه ای  در  مجــازی 
قالیبــاف، رئیس مجلس، نظــرات خود 
را درباره طرح صیانت اعالم و همچنین 
وزیــر ارتباطات نســخه جدیــدی از این 
طــرح ارایه کــرده اســت. این نســخه که 
کمیســیون مشــترک  گفتــه رئیــس  بــه 
بررســی طــرح صیانــت، مهــر محرمانــه 
کنــون منتشــر نشــده؛ امــا امیــر  دارد تا
کیــان، معــاون حقوقــی مرکــز ملی  خورا
فضــای مجــازی، می گویــد ۳۰ درصــد 
با طــرح فعلــی تفــاوت دارد. در جلســه 
نهم بررســی طــرح صیانت که بــا حضور 
نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی، 
صداوسیما، سازمان نصر کشور و وزارت 
ارتباطات برگزار شــد، نمایندگان درباره 
پیشــنهادهای مختلف ارایه شده برای 
کردنــد،  اصــالح طــرح صیانــت بحــث 
امــا در نهایــت بــه دلیــل بــه حدنصــاب 
جلســه،  اعضــای  تعــداد  نرســیدن 
رأی گیــری در بــاره ایــن پیشــنهادها به 

جلسه ۹ آذر موکول شده بود.

 دوباره
 3 رقمی شد

اموال مازاد دولت 
هرچه سریع تر 

فروش رود

 روز گذشته 
  آمار جانباختگان کرونا

 به 119 نفر رسید

 دستور رئیس جمهوری 
به دستگاه های اداری

 فرامرز صدیقی؛
   از نقش اول سینما تا امروز

 10 سال
 بی خبری

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بودجه با فرض 
ادامه تحریم ها 

بسته شده است 

روایت تکان دهنده »شهروند«  از بیمارانی که بی صدا رنج می برند

چهار زن با یک برچسب؛ »اچ آی وی« مثبت

چهارشنبه| 10آذر 1400  | 25 ربیع الثانی Dec 2021  |  1443 1 | سال نهم | شماره 2405 |  8 صفحه

w w w. s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

33

2

4

 سخنگوی دولت: دیگر آمارسازی و گزارش سازی ها 
رئیس جمهوری را فریب نخواهد داد

دیوار بلند میان دولت 
و مردم برداشته شد

خبرتازه

هدف؛ برچیدن کامل تحریم ها
آغاز گفت وگوهای کارگروه »لغو تحریم ها« در وین
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 گزارشی از بازدید سرزده 
دکتر کولیوند از داروخانه مرکزی هالل احمر
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رنج بیماران را کم کنیم

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

سرپرست دادسرای جنایی تهران، 
یک قاتل را هنگام اجرای حکم 

اعدامش نجات داد 

 راهکارهای پیشگیری
و کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید 

فضای مجازی 

 معجزه 
زیر چوبه دار

 آسیب  شناسی
  تاثیر فضای مجازی
 بر بنیان خانواده 
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و دیلی تلگراف

 را بخوانید

2

اختصاصی3

Together We Are Unstoppable

14 آذرمــاه روز جهانی داوطلب
5 DEC. INTERNATIONAL 
VOLUNTEER DAY (IVD)

 با همدیگر 
توقف ناپذیریم

روابــط عمومــی وزارت امــور خارجــه 
کید بــر اینکه تمامی ابعاد ســانحه  با تا
هواپیمــای اوکراینــی در قالب ســه دور 
کفایــت  کــرات انجام شــده به حــد  مذا
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، گفت: 
»ایران همواره آماده است به تعامالت 
دوجانبه از طریق ســفارتخانه های دو 
طرف یا سایر دیدارها و تعامالت میان 
مقامات دو کشــور ادامه دهد.« روابط 
عمومی وزارت امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با توجه به بیانیه منتشر 
خارجــه  امــور  وزارت  ســوی  از  شــده 
اوکرایــن و همچنیــن آخریــن تحــوالت 
پرونــده ســقوط هواپیمــای اوکراینــی 
نکاتی را برای تنویر افکار عمومی اعالم 
خارجــه  امــور  وزارت  بیانیــه  در  کــرد. 
آمــده اســت: »به دنبــال وقوع ســانحه 
تاســفبار ســقوط هواپیمــای اوکراینی، 
جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس 
حســن نیت و زدودن ســوءتفاهم های 
احتمالــی در روابــط دوجانبــه، نهایت 
تالش خود را به کار بست که در فضایی 
ســازنده و حرفــه ای، تعامــل مقتضــی 

بــا دولــت اوکرایــن در خصــوص ابعــاد 
مختلف ایــن ســانحه را انجــام دهد.« 
در این اطالعیه آمده اســت: »با وجود 
بــرای  اوکراینــی  طــرف  تمایــل  عــدم 
کــره راجــع بــه زیان هــای وارده بــه  مذا
خانواده هــای جانباختــگان و شــرکت 
هواپیمایی اوکراین اینترنشنال)مائو( 
دوجانبــه  کــرات  مذا دوم  دور  در  کــه 
الزم  هماهنگی هــای  شــد،  اعــالم 
کره  به منظــور آغــاز هرچه ســریع تر مذا
یادشــده  هواپیمایــی  شــرکت  بیــن 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  دولــت  بــا 
حقوقــی  امــور  مرکــز  نمایندگــی  )بــه 
بین المللــی( انجــام شــده و اولیــن دور 
کــرات در تاریــخ ۹ تیــر ۱۴۰۰ برگــزار  مذا
شد و تماس بین طرفین در این زمینه 
ادامــه دارد.«  در بخش دیگــری از این 
بیانیه  آمده اســت: »در زمینــه کیفری 
ایــران  و قضائــی، جمهــوری اســالمی 
کلیــه جوانــب  قــرار دادن  بــا مدنظــر 
قوانیــن  وفــق  و  کیفــری  و  حقوقــی 
در  الزم  اقدامــات  خــود،  مقــررات  و 
زمینه انجــام تحقیقات و بررســی های 

کیفــری را از طریــق دادســتانی نظامی 
تهــران در قبــال متهمیــن انجــام داده 
دادســتانی  ســوی  از  کیفرخواســت  و 
گردیــد. نخســتین  بــه دادگاه تقدیــم 
جلســه دادگاه در تاریــخ ۳۰ آبــان ۱۴۰۰ 
تشــکیل گردیــد. جلســات دادگاه وفق 
نظرات قضات محتــرم و با رعایت کلیه 
استانداردهای قانونی در موعد زمانی 
مقتضــی برگــزار می شــود و تــا حصــول 
نتیجه و اجــرای عدالــت ادامه خواهد 
اطالعیــه،  ایــن  اســاس  بــر  یافــت.« 
جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس 
حســن نیت و بــر مبنــای ex-gratia و 
در راســتای دلجویــی از خانواده هــای 
جانباختگان، نســبت به تعیین رقمی 
بــرای پرداخت بــه خانواده هــای کلیه 
قربانیــان )بــدون هیچگونــه تبعیــض 
از قبیــل تابعیــت آنهــا( اقدام کــرده و با 
تشــکیل »ســتاد پرداخــت« در وزارت 
تعــداد  بــه  کنــون  تا راه وشهرســازی، 
زیــادی از خانواده هــا پرداخت صورت 
گرفتــه و مراحل قانونی بــرای پرداخت 

به مابقی نیز در دست انجام است.


