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»صیانت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی«؛ پرچالش ترین طرح ارائه شده 
از سوی نمایندگان مجلس یازدهم است 
که بررسی آن روز گذشته از کمیسیون 
مشترک »طرح حمایت از حقوق کاربران 
در فضــای مجازی« خــارج و به صحن 

بازگشت. 
در صورت تصویب ایــن طرح که از 
همان ابتدا سروصدای زیادی به پا کرده 
است، اینترنت در ایران محدود خواهد 
شد و کاربران و استارتاپ های زیادی از 
این فضا محروم خواهند شد. همچنین 
محدود شدن فضای مجازی در کشور، 
انتقال آزاد خبر و اطالعات را متأثر می کند 
و ازسوی دیگر ممکن است برخی نهادها 
و مراکز با دسترســی به اطالعات افراد 
درصدد سوءاســتفاده از آن برآیند. این 
پیش زمینه و فشارها برای تصویب و عدم 
تصویب طرح موسوم به صیانت چنان بود 
که مجلس ترجیــح داد تکلیف آن را به 

کمیسیون فرهنگی واگذار کند.
 بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه 
داخلــی مجلــس چنانچــه ۱۵ نفر از 
نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا 
الیحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل 
از تأیید شورای  نگهبان از مجلس داشته 
باشند، این تقاضا در همان جلسه اعالم و 
در جلسه بعد طبق ماده )۱۶۵( آیین نامه 
داخلی مطرح می شود و درصورت تصویب 
این تقاضا، رسیدگی به الیحه یا طرح طبق 
آیین نامه داخلی ادامه می یابد. ماده ۱۶۵ 
آیین نامه نیز روند رسیدگی به تقاضای 
نمایندگان جهت بررسی طرحی طبق 
اصل ۸۵ قانون اساســی را تشریح کرده 
است. بر اســاس اصل ۸۵ قانون اساسی، 
مجلس شورای اسالمی نمی تواند اختیار 
قانون گذاری را به کسی واگذار کند؛ ولی 
در موارد ضروری می تواند این اختیار را 
به کمیسیون های داخلی خود تفویض 
کند که در این صورت این قوانین در مدتی 
که مجلس تعیین می کنــد، به صورت 
آزمایشی اجرا شده و تصویب نهایی هم با 

مجلس شورای اسالمی خواهد بود.
سوم اسفند ســال پیش بود که این 
کمیسیون کلیات طرح صیانت را تصویب 
کرد، اما معاونت قوانین مجلس در نامه ای 

به رئیس کمیســیون بر اســاس قانون 
آیین نامه داخلی مجلــس، رای گیری را 

غیر قانونی دانست و آن را باطل کرد.
بعد از آن نمایندگان درگیر تصویب 
الیحه بودجــه ۱40۱ شــدند و عمال 
بررســی طرح صیانت به امسال موکول 
شد. با شروع سال جدید، ۱۸۵ نماینده 
مجلس خواستار بازگشــت این طرح از 
کمیسیون مشــترک به صحن مجلس 
شدند تا اینکه روز گذشته مجلس در یک 
جلسه غیرعلنی به این موضوع پرداخت و 
در نهایت تصمیم گرفته شد این طرح به 
صحن مجلس بازگشته و به صورت علنی 
بررسی شود.هرچند رضا تقی پور انوری، 
رئیس کمیسیون مشــترک، بازگشت 
این طرح به صحن را تکذیــب کرد و به 
مهر گفت: »رأی گیری استمزاجی برای 
کسب نظر نمایندگان برای بقای طرح 
در کمیسیون مشترک بود که تعداد آرای 
مخالفان ابقا، ۱۲0 رأی از ۲4۱ رأی حاضر 
بود و مخالفان ابقای طرح در کمیسیون 

مشترک، به ۵0 درصد نرسیدند.« 
او گفــت: »موضــوع رأی گیــری 
استمزاجی برای کسب نظر نمایندگان 
برای ابقای طرح در کمیسیون مشترک 
بود. در صورتی که نمایندگان خواستار 

بازگشت طرح به صحن باشند، باید این 
موضوع توسط هیأت رئیسه اعالم وصول 
و بعد برای آن تصمیم گیری و رأی گیری 

شود.«
احتمال تشکیل کمیسیون 

مشترک جدید
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه 
مجلس در گفتگو با ایســنا در خصوص 
مسائل مطرح شده در جلسه غیر علنی 
دیروز گفت: »هدف از تشــکیل جلسه 
غیر علنی بیان استدالل طرفین در یک 
فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی 
فارغ از همه فشارها گرفته شود. رئیس 
کمیسیون مشــترک در ۱0 دقیقه به 
بیان توضیحاتی پرداخت، سپس ۳ نفر 

موافق و ۳ نفر مخالف یعنی کســانی که 
می خواســتند این طرح در کمیسیون 
مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود 
و همچنین متقاضیان برگشت طرح به 
صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه 
صحبت هایشان را بیان کردند. عالوه بر آن 
به چند نفر از نمایندگان دیگر نیز فرصت 

بیان نظراتشان داده شد.«
او افزود: »در نهایت رای استمزاجی 
گرفته شــد که بر اســاس آن اکثریت 
نمایندگان رای دادند کــه این طرح در 
کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ بررسی 
نشده و به صحن علنی برگردد. با توجه به 
رای استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ 
حقوقی مطرح است؛ یک نظر می گوید کار 
تمام شده و همین رای استمزاجی رای 
جلسه علنی تلقی می شــود، نظر دیگر 
آن است که بر اســاس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ 
آئین نامــه باید دوباره موضوع بررســی 
نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق 
اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، مجددا 
در یک جلسه علنی رای گیری شود. این دو 
نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و 
هر نتیجه ای حاصل شود قطعا نمایندگان 

در برابر آن تمکین خواهند کرد.«
ســلیمی ادامــه داد: »بعــد از 

تصمیم گیری، یک طرح تهیه می شود 
و کمیسیون مشــترک جدید تشکیل 
خواهد شــد که مصوبــات آن به عنوان 
گزارش کمیسیون به صحن علنی آمده 
و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن 
علنی مورد بررسی قرار خواهند داد. قاعده 
این است که ما یک کمیسیون مشترک 
جدید تشــکیل دهیم. حتما هم محتوا 
تغییر می کند اما میزان تغییر آن هنوز 
مشخص نیست ولی به هر حال بررسی 
این طرح بــه صورت اصــل ۸۵ منتفی 

شده است.«
 گامی در راستای

 تحقق یک مطالبه عمومی
جــالل رشــیدی کوچــی، عضو 
کمیسیون مشــترک حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی که از مخالفان 
این طــرح نیز بــود در توییتر نوشــت: 
»طرح صیانت بــا رای قاطع نمایندگان 
من بعد به جای بررســی در کمیسیون 
مشــترک، در صحن مجلس و توسط 
۲۹0 نماینده بررســی خواهد شد.«او 
نیز دربــاره جزئیات جلســه غیرعلنی 
مجلس گفت: »با توجه به درخواســت 
ما برای بررسی طرح در صحن مجلس، 
در جلســه امروز موافقان و مخالفان این 
طرح حرف زدند و بنا بــر رای گیری که 
انجام شد، ۱۲0 نماینده با بررسی طرح 
در کمیسیون مخالفت کردند.«به گزارش 
قرن نو، رشیدی کوچی درباره اینکه آیا 
فشارها و مخالفت های افکار عمومی باعث 
عقب نشینی نمایندگان شد، عنوان کرد: 
»نمی توانیم بگویم فشار اما به نظر من، 
تقاضا و درخواســت افکار عمومی باعث 
شد تا طرح به صحن بگردد و نمایندگان 
با آن موافقت کردند چرا که کمیسیون 
مشترک کار خود را به درستی انجام نداده 
بود و بازگشــت طرح به صحن می تواند 
از فیلترینگ فضای مجازی جلوگیری 
کند.«سخنان این نماینده مجلس درباره 
فشــار افکار عمومی برای بازگشت این 
طرح به مجلس بی راه نیســت؛ از همان 
ابتدای مطرح شدن بحث صیانت از فضای 
مجازی، مردم و بســیاری از افرادی که 
مستقیم و غیر مستقیم با اینترنت سروکار 

دارند از اتفاقات رخ داده نگران بودند. 
تیرماه ســال گذشــته بود که کاراز 
»مخالفت با طرح هــای محدودکننده 

اینترنــت بین المللــی و فیلترینــگ 
شبکه های اجتماعی« تشکیل شد و بیش 
از یک میلیون نفر آن را امضا کردند. در این 
نامه اعتراضی کــه خطاب به محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس نوشته شد، آمده 
بود: »این طرح به عقیده اکثر کارشناسان 
و متخصصان از جمله سازمان نظام صنفی 
رایانه ای بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا 
گذاشته و خدمات بسیاری را در فضای 
مجازی محدود خواهد کرد. طرحی که 
اجرای آن با توجه به عدم امکان برقراری 
ارتباط با مدیران شبکه های ارتباطی و 
اجتماعی خارجی به خاطر تحریم ها منجر 
به فیلترینگ یا ایجاد اختالل جدی در 
پهنای باند بسیاری از پلتفرم های کاربردی 
بین المللی از جمله اینستاگرام و واتساپ 
خواهد شــد... تجربیات محدودکننده 
و سیاســت های اشــتباه قبلی از جمله 
فیلترینگ ناموفق تلگرام و کالب هاوس، 
و شکســت خوردن پروژه های قبلی با 
هزینه های گزاف نظیر پیام رسان های 
ملی، موتور جســتجوی ملی، سیستم 
عامــل ملــی و...، بارهــا نشــان داده 
پیش بینی ها و توصیه های متخصصان 

دلسوز چقدر درست بوده است.«
بازگشت طرح صیانت از کمیسیون به 
صحن علنی، هرچند بیم تصویب و عملی 
شدن آن را کم نمی کند، اما حداقل این 
امید را ایجاد کرده که فشار افکار عمومی و 
مطالبه حق استفاده آزاد از فضای مجازی 
ممکن است باعث شــود تا نمایندگان 
از تصویــب این طــرح محدودکننده، 

صرف نظر کنند.

درخواست افکار عمومی طرح  جنجالی را به صحن برگرداند

انحالل کمیسیون ناکامِ صیانت!
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بازگشت طرح صیانت از 
کمیسیون به صحن علنی، 

هرچند بیم تصویب و عملی 
شدن آن را کم نمی کند، اما 

حداقل این امید را ایجاد 
کرده که فشار افکار عمومی 

و مطالبه حق استفاده 
آزاد از فضای مجازی 

ممکن است باعث شود 
تا نمایندگان از تصویب 

این طرح محدودکننده، 
صرف نظر کنند

محدود شدن فضای مجازی 
در کشور، انتقال آزاد خبر 
و اطالعات را متأثر می کند 
و ازسوی دیگر ممکن است 

برخی نهادها و مراکز با 
دسترسی به اطالعات افراد 
درصدد سوءاستفاده از آن 

برآیند

علی بیدگلی
دبیرکل جمعیت وفاداران انقالب اسالمی:

 وزرا و معاون اول رئیسی
 اول فکر کنند، بعد تصمیم بگیرند

دبیرکل جمعیت وفاداران انقالب اســالمی 
و از فعاالن جریان اصولگرایی معتقد اســت وزرا 
و معاون اول آقای رئیســی باید اول فکر کنند، 
بعد تصمیم بگیرند و کار کنند، در واقع نخست 
ارزیابی کنند ببینند ایــن حرفی که می زنند یا 

تصمیمی که می گیرند درست است.
به گزارش نامه نیوز، حبیب اهلل بور بور عنوان 
کرد: »در کشور تولید است اما مدیریت مشکل 
دارد، آقــای رئیســی خودش بــه تنهایی دارد 
زحمت می کشد ولی باید در افرادی که آنها را به 
مسئولیت اجرایی منصوب کرده است، بازنگری 

انجام دهد تا مملکت بهتر از این اداره شود.«
او افزود: »امروز کسی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی است که می گوید می خواهد هزار نفر 
را بیرون کند. چنین سخنی زلزله ۸ ریشتری در 
آن وزارتخانه ایجاد می کند. اگر چند ماه پیش از 
مردم و سیاســیون درباره مسئول وضع موجود 
ســئوال می شــد، قریب به اتفاق دولت حسن 
روحانی را نام می بردند اما امروز گویا وضعیت فرق 
کرده است و حتی حامیان انتخاباتی سیدابراهیم 
رئیسی نیز از بی عملی دولت در بهبود وضعیت 
اقتصادی گالیه می کنند و مستقیم و غیرمستقیم 
دولت ســیزدهم را مســئول وضع موجود می 

دانند.«
    

سفیر جدید ایران در عراق 
معرفی شد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفیر جدید 
ایران در عراق تعیین شده است و به زودی به عراق 

سفر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده اعالم کرد که 
محمد کاظم آل صادق به عنوان سفیر جدید ایران 
جانشین ایرج مسجدی می شود و به زودی کار خود 

را آغاز می کند.
    

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:
تخلف دستگاه های اجرایی در 
کنترل آلودگی هوا محرز است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســالمی عنوان کرد: توضیحات مســئوالن در 
خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل آلودگی 
هــوا و مقابله با پدیــده ریزگردها بــرای اعضای 
کمیســیون عمران قانع کننده نبود و مقرر شــد 
جلسه ای با حضور وزرای دستگاها مربوطه و رئیس 
سازمان هواشناسی به عنوان متولی اجرای قانون 

هوای پاک برگزار شود.
به گزارش ایســنا،عبدالجالل ایری در تشریح 
جلسه فوق العاده کمیســیون عمران مجلس در 
خصوص وضعیت آلودگی هوا و وجود ریزگردها، 
افزود: رئیس ســازمان هواشناسی در این جلسه 
عنوان کرد که  گرد و غبار از روز دوشــنبه تشکیل 
شده و به دلیل نداشتن قابلیت پیش بینی دقیق، 
روز سه شنبه این موضوع را اعالم کردیم اما اعضای 
کمیسیون از توضیحات ایشان در خصوص عدم 

توانایی پیش بینی قانع نشدند.
    

جن ساکی:
بایدن، تنها با یک توافق خوب 

موافقت می کند
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد: رئیس جمهور 

آمریکا تنها با یک توافق خوب موافقت می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، جن ساکی 
افزود: ما نمی دانیم که به توافق خواهیم رسید یا نه. 
مذاکرات ادامه دارد و ما همچنان در حال بررســی 

مذاکرات هستیم.
وی مدعی شد: اکثر جامعه جهانی بر این باورند 
که جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای به 

نفع منافع ملی ما و منافع جهانی ماست.
    

عضو هیات رئیسه مجلس:
 گرانی ها مردم را

 در تنگنا قرار داده است
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه گرانی ها 
به ویژه در زمینه تامیــن ارزاق عمومی مردم را در 
تنگنا قرار داده است، گفت: امروز مردم می گویند 
که اگر نمی توانید قیمت ها را بازگردانید، ثبات را 

بازگردانید. 
به گزارش ایســنا، حسینعلی حاجی دلیگانی 
افزود: در قانــون بودجه ۱40۱ آمــده که دولت 
موظف است با منابعی که در اختیار دارد کاری کند 
که قیمت  کاالهای اساسی مردم بیشتر از قیمت 
شــهریور ۱400 افزایش پیدا نکند؛ دولت باید در 
این زمینه به کار خود سرعت بیخشد چراکه امروز 
۲۲ فروردین است و اگر چشم بر هم بگذاریم سال 

تمام می شود.

روی موج کوتاه

عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
ســازندگی درباره عملکرد مسئوالن گفت اگر 
مصدق نفت را ملی کرد، آقایان در بودجه ۱40۱ 
در ورود به قرن پانزدهم نفت را فامیلی و پست ها 

را خویشاوندساالری کردند.
به گزارش منیبان، شهربانو امانی افزود: »پول و 
ارز می دهند که بروند دارو وارد کشور کنند اما وارد 
نمی کنند. نمی توانید حساب کشی کنید چون 
رابطه ها این کار را می کنند. مردم فکر می کنند 
بشکه بشکه نفت صادر می کنند، خیر. بشکه نفت 
واحد سنجش است. وقتی در یک بشکه چند صد 
هزار لیتری حتی یک سانت، نیم سانت بگویند 
خالی بوده می دانید این چقدر رانت دارد؟ رئیسی 
یک آدم متدینی اســت، باید پاسخ بدهد. آقای 

رئیسی قرار است پاسخ بدهد نه علم الهدی و نه 
کس دیگر.«امانی با اشاره به آرایش کابینه دولت 
سیزدهم ادامه داد: »تیم دولت سیزدهم نیروهای 
درجه سوم و چهارم احمدی نژاد و از پایگاه جبهه 
پایداری هستند اینها هیچ برنامه ای ندارند. آش 
اینقدر شور شده که مدیر مسئول روزنامه کیهان 
هم می گوید کادرسازی و تربیت نیروی انسانی 
به همین راحتی نیســت. بله ما هم می دانیم؛ 
حذف نیروهای کارآمد که خیلی راحت است! 
مثل آب خوردن در دست آقایانی است که این کار 
را کردند. دولتی که نخبگان را خانه نشین کند و 
صدای مردم را نشنود، دولت محرومین نیست.«

او افزود: »این دولت نشــان داد که چیزی بر 
سفره مردم اضافه نشده، مانند همان زمان که 
گفتند نفت را سر ســفره مردم خواهند آورد اما 
نتوانســتند پول نفت را بیاورند و حتی بنزین را 
هم چند برابر گران کردنــد. در حقیقت مردم 
فراموش نکرده اند که وقتی نفت بشکه ای ۱00 

تا ۱۲0 دالر هم فروخته شد، اما باز هم سفره آنها 
کوچک تر شد. مشکل این است که رقابت های به 
درون اصولگرایان کشیده شده است این جریان 
فکر می کند همه را حذف کرده اند حتی می گویند 
کلمه اصالح طلبی مشکل زاســت اما امروز با 
خودشان هم رقابت می کنند و به خودشان هم 

رحم نمی کنند.«
امانی گفــت: »در نتیجه کشــمکش های 
اصولگرایان مردم بی پناه می شــوند. ســالیان 
سال است هشــدار می دهند و زنگ ها را به صدا 
درآورده اند که این مسیری که می روید، کشور 
را به بن بست می رســاند. نمی شود که بگوییم 
مردم فعاًل گشنگی بکشید، آن هم در شرایطی 
که وضعیت اقتصادی ســخت می شود و مردم 
در شرایط بسیار بسیار ســختی دست و پنجه 
نرم می کنند. وقتــی می گویند تحریم ها را دور 
می زنیم چگونه دور می زننــد؟ هزینه دور زدن 
تحریم ها را چه کسی پرداخت می کند و سود آن 

به جیب چه کسی می رود؟«
این چهره اصالح طلب با اشاره به صحبت های 
رئیسی مبنی بر فروش نفت مانند پیش از تحریم و 
بازگشت پول آن اظهار کرد: همان طور که نزدیک 
به هزار میلیــارد دالر در دولــت احمدی نژاد با 
همان استراتژی تحریم ها به چرخه اقتصادی 
برنگشت، پولی که رئیسی از آن صحبت کرده 
هم برنمی گردد. گفته شــده از انگلستان 400 
میلیون پوند دریافت شده، کجا هزینه شد؟! یک 
شندر غاز به حساب سرپرستان خانواده به اسم 
یارانه واریز کردند، که خدا هدایت کند کسی که 
این یارانه را در دامن مردم گذاشت، پوپولیسم 
اینجوری است. در حال حاضر نکته این است که 
دولت رئیسی درباره پول های دریافتی به مردم 

گزارش داد؟
االن کدام کاردان در دولت آقای رئیسی 

کار می کند؟!
امانی با اشاره به سیاست های تورم زای دولت 
سیزدهم خاطرنشــان کرد: از یک طرف شعار 
می دهند که فالن قدر ارز بریزنــد داخل بازار، 
دالر می شود ۱۵ هزار تومان خوب این ارز دست 
کیســت؟ مگر ما االن بخش خصوصی داریم؛ 

بخش خصوصی نداریم. یــک بخش نظامی- 
اقتصادی سیاسی اســت همانطور که روحانی 
گفت اقتصاد را سیاست به گروگان گرفته است. 
در دولت روحانی وزیر توانمندی مثل آقای زنگنه 
بود که وقتی کناره گیری می کند، اوپک برایش 
ادای احترام می کند، االن کدام کاردان در دولت 
آقای رئیسی کار می کند؟! در دولت گذشته هم 
مداخله داشتند، در سایه بودند، مستقیم در رأس 
امور نبودند اما دخالت می کردند. همین دولت 
و مجلس چه کار می کننــد؛ بودجه ریزگردها 
را حذف کردنــد که االن توفان نمــک و گرد و 
غبار دامن کشــور را رفته اســت.وی ادامه داد: 
نمی خواهم بگویم فقط این دولت مقصر است، 
می خواهم بگویم محیط زیســت ویرانه است. 
وقتی که کسی مثل ابتکار برنامه داشت، سعی 
کردند حتی در دولــت دوازدهم محدودترش 
کنند و محیــط زیســت را ویران تر کنند خب 
االن بیایند پاســخ بدهند. تاالب ها را چه کسی 
خشــکاند؟ هورالعظیم را چه کسی خشکاند؟ 
سیل ۹۸ چگونه اتفاق افتاد؟ پروژه های ملی را چه 
کسی اجرا کرد؟ لذا نتیجه چنین اقتصاد نظامی 

و سیاسی به افزایش مشکالت مردم ایران است.

شهربانو امانی:

مصدق نفت را ملی کرد، آقایان فامیلی

خبر

رئیس قوه قضاییه گفــت: »اینچنین به نظر 
می رسد و قرائن و شواهدی نیز وجود دارد که عده ای 
با پمپاژ دروغ و اختالف افکنی میان اقشار مردم و 
مسئوالن و تالش برای ایجاد اختالف میان ایران 
اسالمی و همسایگان و همچنین رواج هرزه گی 
در سطح اجتماع، قصد و نیت فتنه گری در کشور 

اسالمی ما را دارند.«
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غالمحسین 
محسنی اژه ای  در نشست شورای عالی قوه قضاییه 
، افزود: »ممکن است شــخصی در حوزه رعایت 
قوانین شرعی و مراعات سایر مقررات، از روی غفلت 

یا به دالیل دیگر، خطا و گناهی را در حوزه فردی 
مرتکب شود که این موضوع نیز در جای خود قابل 
بحث و بررسی است، اما به نظر می رسد برخی افراد 
به صورت سازمان یافته قصد و هدف حرمت شکنی 
در جامعه اسالمی ما را دنبال می کنند و برآنند که 
به ارزش های اســالمی و ارزش های مورد قبول 
مردم ما دهن کجی کنند و در برابر قانون بایستند 
و از این طریق احساســات مــردم متدین ایران 
اسالمی را جریحه دار کنند؛ لذا ما مسئوالن بویژه 
در قوه قضاییه مسئولیت سنگین و مضاعفی را برای 
مقابله با این ناهنجاری ها بر عهده داریم. برخی از 

این ناهنجاری های سازمان یافته مقدمه ای برای 
مخدوش کردن امنیت مردم ماست.«

او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد شفافیت 
کامل و رفع تمامی ابهامات در فرآیندهای بورسی 
از مســئوالن بازار ســرمایه که اخیراً در راستای 
شفافیت بخشــی به فرآیندهای بورســی و رفع 
دغدغه های مردم و ســرمایه گذاران، قدم هایی را 
برداشتند و دسترسی همه معامله گران آنالین به 
تمام سفارش های خرید و فروش در سامانه های 
معامالتی بر خط کارگزاران را فراهم آوردند، تقدیر 
به عمل آورد.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از 

اظهاراتش با اشاره به فواید فضای مجازی و ضرورت 
بهره گیری و حمایت از آزادی های مشروع جامعه 
در این فضا به شورای عالی فضای مجازی نیز توصیه 
کرد با توجه به اینکه بسیاری از دروغ ها و جعلیات با 
هدف تحت تاثیر قرار دادن محیط امن و آرام مردم، 
در فضای مجازی پمپاژ می شود، اقدام فوری تری را 
در راستای تکالیف قانونی خود در دستور کار قرار 
دهد.او همچنین با اشــاره به اهمیت و الزم االجرا 
بودن مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی به 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که 
در راســتای انجام وظیفه نظارت بر ُحسن اجرای 

قوانین، بر نحوه اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی در همه دستگاه ها 
نظارت کند و نخست این نظارت ویژه از قوه قضاییه 
ظرف دو روز سه شنبه و چهارشنبه آغاز شود و نتایح 
بررسی و نظارت مزبور نیز به صورت عمومی اعالم 

شود تا مردم در جریان قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه:

عده ای با ایجاد اختالف میان ایران و همسایگان قصد فتنه گری دارند


