قالیباف وارد حاشیههای درگیری فیزیکی یک نماینده با یک سرباز وظیفه در سال گذشته شد

چه شد که احسان علیخانی از «ماه عسل»
به جوکر رسید؟

جنجالهای دوباره یک سیلی

راز جادویی «خنده»!

صفحه 4

پیشخوان
سرمقاله

کشورهای عربی خود را برای دوران پسا توافق
ایران و آمریکا آماده میکنند؟

پیمان مولوی

تور منطقهای
بنسلمان علیه ایران

عدم دریافت سیگنالها به معنی نبود آنها
نیست!
نهنگهای گوژپشت در فرستادن پیامهای بین
قارهای مشهور هستند ،آنها آوازهای خود را در بستر
اقیانوسها به هزاران کیلومتر دورتر میفرستند و یا
سایر نهنگهای گوژپشت ارتباط میگیرند ،اما این
روزها به سبب وجود مسیرهای ترانزیت دریایی زیاد
و صدای موتور کشتیها این صدا ها ممکن است
دچار خلل شود و به هدف خود نرسد ،در برخی
موارد این اختالالت موجب بر هم خوردن مسیرهای
ارتباطی و پیدا نکردن مسیر نهنگها میشود و آنها
به ساحل میزنند و میمیرند.
عدم دریافت سیگنالها و یا دریافت ناقص آنها می
تواند مشکل ساز شود ،در اقتصاد نیز دقیقا اینگونه
است که سیگنالهایی به سیاستگذار ارایه می شود
ولی به دالیلی نشنیده گرفته می شود و بدان اوجه
نمیشود و نتیجهاش میشود وضعیتی که در آن
گرفتاریم.
از سال  ۱۳۹۰که تحریمها بر روی اقتصاد ایران سوار
شد رشد اقتصادی ایران متوسط صفر درصد است،
این عدد برای هر اقتصادی فاجعه بار است اما در
ایران بدان کامال بیتوجهی میشود ،وقتی اقتصادی
رشد اقتصادی نداشته باشد الجرم در اقتصاد جهانی
جایگاهش را از دست می دهد و در بازار اقتصاد جهانی
به گوشه رانده میشود .در داخل کشور نیز به سبب
کوچک شدن اقتصاد رقابتی ناسالم بین ذینفعان
شکل میگیرد و درنهایت شما با یک وضعیت بغرنج
رودررو میشوید.

کشورهای عربی منطقه حوزه خلیج فارس شاهد تحرکات
دیپلماتیک قابل توجهی در این روزها هستند .منطقه از حالت
انتظاری که در سالهای اخیر در آن به سر میبرد خارج شده و
در سایه ابهام در روابطش با ایاالت متحده آمریکا به سمت ایجاد
و توسعه روابط با کشورهای مهم دیگر منطقه روی آوردهاند.
پس از گذشت چند روز از تور منطقهای امانوئل مکرون به سه
کشور حوزه خلیج فارس و خاطرنشان کردن اهمیت دیپلماتیک
سیاسی و اقتصادی این منطقه برای پاریس ،شاهد سفر رجب
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دوحه برای...

«ابتکار» تاثیر مجوز افزایش قیمت خودرو بر بازار را بررسی کرد

آشفته بازار خودرو در گرو
چند فاکتور اقتصادی
صفحه 6

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

دستگاههای مسئول
عوامل مداخلهگر در بازار ارز را
شناسایی کنند

صفحه 7

دلیل تعلیق  15ساله جنبش دانشجویی چه بود؟
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ماجرای سیلی خوردن سرباز از نماینده مجلس بار دیگر حاشیههایی به همراه داشت.
عنابستانی که ابتدا از سخنان رئیس مجلس حمایت کرد با تغییر موضع محمدباقر قالیباف
به تندی به او تاخت و گفت که او سودای ریاست جمهوری در سر دارد.
دراینباره مینویسد :محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به سوال یکی از حضار در دانشگاه
شهید بهشتی درباره توهین یک نماینده به سرباز پاسخ داد و گفت« :درباره بحث مربوط به
آقای عنابستانی که به آن اشاره شد ،هیات نظارت پیگیری کرد ،اما معتقدم که باید محکمتر
از این پیگیری میکرد .اما از طرف دیگر اشکاالتی هم در مامور نیروی انتظامی بود».

رییس مجلس شورای اسالمی گفت که «مامور نیروی انتظامی در اجرای قانون نمیتواند
خالف قانون عمل کند» ،اما همان لحظه صدایی از میان دانشجویان او را با این پرسش
مواجه کرد که «یعنی نماینده میتواند سیلی بزند؟» پرسشی که البته قالیباف ابتدا با پاسخ
منفی به آن جواب داد ،اما در ادامه تاکید کرد« :ولی سیلی نزد!» او ادامه داد« :ما نباید
هر آنچه در فضای مجازی دیدیم ،بگوییم ».قالیباف با تاکید بر اینکه اگر عنابستانی به
سرباز راهور سیلی میزد« ،حتما خطا کرده و باید تنبیه میشد» ،ادامه داد« :اما نزد ،ولی
آن سرباز را هل داد».
شرح درصفحه 2

بحران گفتمان پیش روی
جنبش دانشجویی

صفحه 2

ابعاد منفی فعالیت مراکز همسریابی ،اصل ماجرا را به
انحرافمیکشد

ادامه درصفحه 2

سایتهای همسریابی
یا بنگاههای مالی؟

باید اهمیت بیشتری به نسل دانشجو بدهیم
دبیر شورای نگهبان گفت :روز دانشجو ،روز بسیار مبارکی است ،باید
اهمیت بیشتری به نسل دانشجو بدهیم.
به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان ،آیتالله احمد جنتی دبیر شورای
نگهبان در نطق پیش از دستور جلسه شورای نگهبان با تبریک میالد باسعادت
َّ
حضرت زینب (س) گفت :ایشان قهرمان کربال و عالِمَة ٌ غَیرُ مُعَلمَ ٍة ،فَهِمَة ٌ غَیرُ
م ُفهَّمَ ٍةهستند.
وی در تشریح شخصیت واالی حضرت زینب (س) تصریح کرد :ایشان
یک انسان مقتدر ،با صالبت و یادآور قدرت و صالبت امیرالمومنین علی (ع)
بودند که مردانه در میدان بال و مصیبت ایستادگی کردند .دبیر شورای نگهبان
افزود :حضرت زینب (س) شهادت برادران و فرزندان و اسیری را تحمل کردند
و در میدانهای بسیار سخت همچون برخورد با قدرت حاکم و حضور در
مجلس یزید بدون ترس ،واهمه و وحشت نشان دادند که دختر حضرت علی
(ع) هستند .جنتی با بیان اینکه حضرت زینب با صبر ،ثبات قدم ،مقاومت و
ایستادگی خود آبروی بیشتری را برای اسالم و آل علی (ع) به یادگار گذاشت،
گفت :خداوند انشاءالله ما را قدردان این بانوی بزرگوار و آل پیامبر (ص) قرار
دهد تا بتوانیم راه ایشان را ادامه دهیم .وی افزود :آثار و برکات این صبر و
ثبات قدم را در انقالب اسالمی ایران هم به چشم خود دیدیم که مردم با تاسی
از حضرت زینب(س) با صالبت در مقابل دشمن ایستادند و توانستند خود،
جامعه و انقالب را حفظ کنند .دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به روز دانشجو ،ضمن تبریک این روز به همه دانشجویان گفت:
روز دانشجو ،روز بسیار مبارکی است ،باید اهمیت بیشتری به نسل دانشجو
بدهیم .جنتی دانشگاه را محل تربیت دانست و تاکید کرد :دانشجویان امروز
مسئوالن فردای کشور هستند ،امروز هر جور پرورش یابند ،آثارش فردا ظاهر
میشود؛ بنابراین باید در پرورش و کمال آنها دقت و تالش شود.

به دنبال درخواست عربستان

سنای آمریکا با فروش  ۶۵۰میلیون دالر موشک پیشرفته به
ریاض موافقت کرد
مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا قطعنامه ممنوعیت فروش  ۲۸۰موشک
میان برد پیشرفته “هوا به هوا” به عربستان را رد کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،این قطعنامه که با  ۶۲رای مثبت
و  ۲۵رای مخالف روبرو شد ،شامل  ۲۸۰موشک هوا به هوای پیشرفته میان
برد از نوع (إی.آی.إم۱۲۰-سی / ۷-سی )۸-و  ۵۹۶راکت انداز (إل.إی.یو)۱۲۸-
است .عالوه بر این الیحه مذکور شامل کانتینرها ،تجهیزات پشتیبانی ،قطعات
یدکی و فنی مهندسی ارائه شده توسط دولت آمریکا و پیمانکاران است.
این طرح را رند پال و مایک لی ،دو قانونگذار جمهوریخواه ،به همراه برنی
سندرز که بیشتر با دموکراتها همراه است ،ارائه کردند .نشریه هیل نوشت،
سناتور پال روز سهشنبه اعالم کرد که نقش عربستان در جنگ داخلی یمن،
از جمله از طریق محاصره هوایی و دریایی یمن« ،نفرت انگیز» است.
 ۱۹نوامبر گذشته ،سه تن از اعضای سنا اعالم کردند که گروهی از اعضای
این مجلس با اولین معامله تسلیحاتی بزرگ به عربستان در دولت جو بایدن،
رئیس جمهور آمریکا بخاطر دخالت ریاض در جنگ یمن ،مخالف هستند.
کاخ سفید هم در بیانیهای اعالم کرد که به شدت با قطعنامه سنا در
ممانعت از فروش  ۲۸۰موشک هوا به هوای میان برد به عربستان مخالف
است زیرا تصویب این قطعنامه توسط سنا تعهد جو بایدن برای حمایت و
دفاع از شریک خود در زمان افزایش حمالت موشکی و پهپادی در عربستان
را تضعیف میکند .جنگ یمن که سازمان ملل از آن به عنوان بدترین بحران
انسانی در جهان یاد میکند ،فروش تسلیحات به عربستان را که رهبری
ائتالف عربی را عهده دار است زیر ذره بین برده است .روزنامه آمریکایی
والاستریت ژورنال سه شنبه به نقل از مقامات آمریکایی و سعودی نوشت
که مهمات عربستان برای دفاع از خود در برابر حمالت پهپادی و موشکی
انصارالله رو به اتمام است و عربستان از ایاالت متحده ،و متحدانش در خلیج
فارس و اروپا برای تامین مجدد این مهمات درخواست کمک کرده است.

شولتس رسما
صدراعظم آلمان شد

صفحه 3

آذری جهرمی به دولت رئیسی:

انصاف داشته باشید

صفحه 7
صفحه 2

خبر
آیتاهلل جنتی:

خداحافظمرکل

فیلترینگمنتفیشد؟

جزئیات آخرین نسخه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی
کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران
فضای مجازی  10آذر متن این طرح را بهروز کرده است و
نسخه  26تیر در دستور کار این کمیسیون قرار ندارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،ششم مرداد
ماه سال جاری روزی بود که مجلس شورای اسالمی با
اصل هشتاد و پنجی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران
و خدمات پایه کاربردی که به اشتباه و بر اساس نسخه های
سابق طرح ،به طرح صیانت شهرت یافته ،موافقت کرد.
گرچه این تصمیم در ابتدا مورد انتقاداتی قرار گرفت اما به
زودی مزایا و ثمرات خود را نشان داد.
امکان اعمال تغییرات جدی و ارائه نسخههای جدید در
مشارکت با همه ذی نفعان و بررسی تخصصی تر و بدون
شتابزدگی این موضوع مهم در کمیسیون مشترک ،مواردی
است که از مطالبات مردم بود و این مهم در سایه ظرفیت
ویژه این اصل از قانون اساسی فراهم شد.
در مرحله دوم پس از تشکیل کمیسیون مشترک و
مشخص شدن ترکیب هیات رئیسه آن یعنی از  18مهر
ماه سال جاری سه تیم کارشناسی شامل یک گروه برای
اخذ نظرات بخش خصوصی ،یک گروه برای اخذ نظرات
کارشناسان و خبرگان فضای مجازی و گروهی هم برای
اخذ نظرات کابینه تازه مستقر شدهی دولت سیزدهم،
تشکیل شد .این سه گروه بصورت مجزا و موازی به جمع
آوری نظرات ذینفعان و کارشناسان فضای مجازی پرداختند
و نهایتا بر یک نسخه پیشنهادی و اصالح شده که در
اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرارگرفته است به اجماع
رسیدهاند.
اولین و بزرگترین چالش ما جو روانی شکل گرفته بر علیه
طرح است که مانع از رسیدگی تخصصی و بر اساس منافع
ملی به این طرح میشود .شفافیت رسانه ای و رجوع به
خرد جمعی خواسته قلبی و حقیقی مجلس انقالبی است
که تالش کردیم در عمل و با پخش زنده تمام جلسات
کمیسیون و اخذ نظرات کارشناسی آن را اثبات کنیم .اما
جنجال رسانه ای غیر از شفافیت رسانه ای است .در چندماه
گذشته فضا به حدی تند و دوقطبی شده بود که حتی کسب
و کارهایی که برای اظهار نظر در خصوص طرح به مجلس
مراجعه میکردند یا به دعوت دستگاههای مسئول در
جلسات حاضر میشدند بعضا مایل به اطالعرسانی عمومی
این موضوع نبودند .مثال در این چندماه مدیران برخی از
کسب و کارهای بزرگ دیجیتال ،مدیران اتحادیه و نظام
صنفی در جلسات مختلفی که برای بررسی این طرح برگزار
میشد شرکت میکردند ولی بخاطر فضای رسانهای مایل به
انتشار آن نبودند .همه ما باید تالش کنیم تا با حاکم کردن
فضای همدلی و عقالنیت راه را برای رسیدن به بهترین قانون
ممکن فراهم کنیم.
کمیسیون مشترک به عنوان بخشی از رکن قانون گذار
کشور که فعالیت رسانه ای ،کارویژه اصلی آن محسوب
نمیشود دست نیاز و همکاری به سوی تمام رسانه های
عزیز و منصف داخلی دراز میکند تا در این مسیر کمک
کار ما باشند.
دوم اینکه  28ماده از  37ماده این طرح مستقیما به
ساماندهی فعالیت دستگاههای اجرایی با هدف حمایت از
بخش خصوصی و کسب و کارها پرداخته است .نظر به
همین نکته ما در دولت قبل نظرات دستگاههای مختلف

را دریافت و لحاظ کرده بودیم ولی اخذ نظر از دستگاهها
در دولت سیزدهم ،با توجه به تغییرات کابینه با تاخیر
انجام شد .این چالش مهمترین دلیل تاخیر در بررسی طرح
حمایت بود.
برداشت های اشتباه از عبارات و جمالت پیش نویس از
سوی برخیها
سومین چالش ،برخی برداشت های اشتباه از عبارات
و جمالت پیش نویس طرح حمایت بود .علیرغم قابل
درک بودن دغدغهها و نگرانیهای به جای ذینفعان و
کارشناسان فضای مجازی ،مجموعه مفادی از طرح که به
زعم منتقدان تفسیرپذیر بودند چندان زیاد نبود اما فضا به
نحوی شکل گرفت که گویی طرح حمایت یک طرح سراسر
مبهم و تفسیرپذیر است .وجود اشکال در نسخه های پیش
نویس و اولیه طبیعی است .فلذا سعی شده با بازتاب نظرات
گوناگون در نسخه های جدید تر چرخه تکامل طرح شکل
بگیرد.
رئوس مهمترین تغییرات پیشنهادی سه تیم کارشناسی به
شرح ذیل است:
پیشنهاد حذف بند مربوط به مسدودسازی شبکه های
اجتماعی خارجی
مجلس شورای اسالمی از ابتدای مطرح شدن طرح
حمایت براین مسئله تاکید داشته است که به هیچ وجه
به دنبال مسدودسازی اینترنت یا محدودسازی دسترسی
مردم به فضای مجازی نیست .بلکه هدف قانونمندی فضای
مجازی کشور است که ضرورتی انکار ناپذیر و مورد اتفاق
همه ذینفعان است .لذا اکنون نسخهای از طرح در دست
بررسی است که میتوان آن را به عنوان «پایان دوره بی
قانونی و آغاز قانونمندی در فضای مجازی» نامگذاری کرد.
پیشنهاد شفافسازی هزینه کرد در حمایت از سرویس
های داخلی
پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر تغییر «صندوق
حمایت از خدمات کاربردی» به «حساب حمایت از خدمات
کاربردی» مورد قبول قرار گرفت و ماده مربوطه برهمین
اساس اصالح گردید .با توجه به سازوکارهای حاکم بر
حسابهای دستگاههای اجرایی و تبصرههای متممی که
برای این حساب در نظر گرفته شده ،امید است نگرانی

کارشناسان مبنی بر فسادزا بودن ماده  13طرح حمایت
کامال مرتفع شده باشد.
پیشنهاد شفاف سازی و تعیین خدمات مشمول طرح
در ماده  1بجای تعریف خدمات پایه کاربردی ،مستقیما
به مصوبه جلسه  66شورایعالی فضای مجازی اشاره
شده است .با این تغییر میتوان بجای عنوان «خدمات
پایه کاربردی» از «خدمات شبکه ملی اطالعات» (اعم از
خدمات پایه و کاربردی) استفاده کرد که دیگر عبارت مبهم
و تفسیرپذیری نیست و از طرف دیگر دغدغه پویایی ناشی
از ماهیت این خدمات را با انحصار تغییر در فهرست این
خدمات در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی پاسخ
داده است .بعبارت دیگر ،حیطه ماموریت کمیسیون عالی
تنظیم مقررات صرفا به همین خدمات محدود خواهد شد.
پیشنهاد ایجاد مانع برای مسدودسازی سلیقهای خدمات
با کاربر زیاد
صالحیت اظهار نظر درخصوص مسدودسازی خدمات
پایه کاربردی دارای کاربر زیاد به شورایعالی فضای مجازی
واگذار شده است .برهمین اساس تبصره  2ماده  28نیز
حذف شده است.
پیشنهاد ایجاد رویه اعتراض و تجدیدنظر نسبت به
مصوبات تنظیم گران تخصصی فضای مجازی
در نسخه پیشنهادی جدید ضمن توجه بیشتر به تنظیم
گری تخصصی ذیل کمیسیون عالی همه اشخاص حقیقی
و حقوقی میتوانند اعتراض خود را نسبت به مصوبات
تنظیمگران فضای مجازی به کمیسیون عالی ارسال کنند
و کمیسیون عالی صالحیت بازنگری یا حتی لغو مصوبات
تنظیمگران را دارد.
همچنین در نتیجه بررسیهای صورت گرفته  8تغییر
اصلی دیگر نیز بر نسخه  26تیرماه طرح حمایت از حقوق
کاربران و خدمات پایه کاربردی پیشنهاد شده است:
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اجازه صدور
دستور مسدودسازی خدمات فضای مجازی موضوع این
قانون را نداشته و بررسی درخواست کارگروه در فرآیند
قضایی مشخص و قابل برگشت انجام خواهد شد.
اگرچه قبال هماهنگیهای الزم برای اخذ مجوز تغییر
ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام شده

بود ولی بنا به درخواست مرکز ملی فضای مجازی و برای
رفع ابهام مغایرت با اصل  110قانون اساسی ،ماده  3حذف
و تعیین ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در
صالحیت شورایعالی فضای مجازی باقی خواهد ماند.
شرح وظایفی که برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در
جلسه هشتم شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسیده
بسیار وسیع و شامل تمامی ابعاد فضای مجازی میگردد.
مرجع حل اختالف نهادها اجرایی در فضای مجازی
برای نظام بخشی به فعالیت دستگاههای متولی فضای
مجازی و حمایت جدی از کسب و کارها ،وظایف ذیل برای
کمیسیون عالی در نظر گرفته شده است:
مرجع حل اختالف نهادها و دستگاههای اجرایی باشد که
با کمک تنظیم گران نسبت به تدوین مقررات برای خدمات
فضای مجازی اقدام مینمایند.
باید حوزههایی که فاقد تنظیمگر هستند را شناسایی و
پس از اخذ مجوز از شورایعالی فضای مجازی نسبت به
ایجاد تنظیمگران تخصصی برای ساماندهی این حوزهها
اقدام نماید.
مقرراتی که دارای اثر جانبی بر دیگر حوزهها هستند ،یا
مقرراتی که بخوبی اجرا نمیشود ،یا آنهایی که مورد اعتراض
بخشی از ذینفعان قرار میگیرد را بررسی و در صورت لزوم
لغو یا اصالح نماید.
در راستای احترام به دغدغه های وزارت ارتباطات و حفظ
اختیارات و جایگاه مناسب آن ،اصالح ماموریت کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات (ماده  5وظایف و اختیارات وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات) منتفی و تنها ماده 3و 4وظایف
و اختیارات وزارت ارتباطات اصالح خواهد شد.
تکلیف خدمات رایگان کسب و کارها چه میشود؟
ماموریت وزارت ارتباطات در راهاندازی خدمات شبکه ملی
اطالعات مقید به قانون اجرای اصل  44قانون اساسی شده
است .یعنی خدماتی که توسط آن وزارتخانه ایجاد میشوند
براساس قانون اجرای اصل  44به بخش خصوصی واگذار
خواهد شد.
ممنوعیت ورود دستگاههای اجرایی به ایجاد و راهاندازی
خدمات شبکه ملی اطالعات برای استفاده عمومی بصورت
مادهای جداگانه آورده شده است( .راه اندازی این خدمات
جهت استفاده درون سازمانی و با مجوز کمیسیون مستثنا
شده است که در آن صورت مجاز به انتشار و استفاده
عمومی از این خدمات نخواهند بود).
در ماده  25موارد حمایتی ذیل به طرح اضافه شده است:
نام کاربری (متعلق به کاربران ایرانی) به عنوان دارایی
دیجیتال به رسمیت شناخته شده و کمیسیون عالی موظف
است که از این حق مالکیت حمایت کند.
تاکید بر حق فراموش شدگی براساس ماده  58تا 60
قانون تجارت الکترونیک در خدمات پایه کاربردی الزامی
شده است.
کمیسیون عالی (به همراه دیگر تنظیمگران خدمات فضای
مجازی) موظف شدهاند که مصوبات خود را در روزنامه
رسمی به چاپ برسانند .تنها مقرراتی که در روزنامه رسمی
به چاپ رسیدهاند مبنای اجرا قرار خواهند گرفت.
الزام کسب و کارها به ارائه برخی خدمات رایگان و موارد
دیگری که احتماال در مدل کسب و کاری خدمات شبکه
تاثیر میگذاشت نیز حذف شدند.

