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سرمقاله

خطای شناختی مشکالت
ادامه از صفحه یک

از  بسیاری  در  اقتصادی  تصمیم های  حتی 
کشورها از مجرای جامعه شناسی عبور می کند 
و این در حالی است که همواره در کشور ما به 
علوم انسانی نگاهی منفی و غیر کاربردی وجود 
داشته و دارد. در این میان اما اظهار نظرهای 
بی ربط و اعصاب خرد کنی که از دولت های قبل 
تا به امروز از سوی برخی مسئوالن مطرح شده 
و ادامه دارد؛ نشان دهنده همین بی توجهی به 

علوم انسانی است. 
در پایان الزم است یادآور شد که این روزها 
مردم در فشار اقتصادی به سر می برند. غول 
تورم همزمان برخالف وعده مسئوالن و همسو 
با هشدارهای کارشناسان در حال بلعیدن جیب 
و توان اقتصادی مردم است. شاید دیر باشد که 
بخواهیم همه اشتباهات گذشته را با یک یا دو 
اقدام عاجل برطرف کرد اما همچنان علم برای 
وضعیت های بحران زده هم پاسخ های مناسبی 
دارد. فقط الزم است مسئوالن و سیاستگذاران 
با  را  دادن  رخ  حال  در  آنچه  همه  نکنند  فکر 
همه آسیب هایش می دانند، هر مشکلی زوایای 
مختلفی دارد که راه حل های آن نیز درون خود 
فقط  که  تحوالتی  و  جراحی ها  است.  مشکل 
هزینه سازی برای مردم داشته توانی برای شنیدن 
است،  نگذاشته  باقی  مردم  در  شعاری  هیچ 
بنابراین بهتر است از عالمان و کارشناسان برای 

حل مشکالت کمک بیشتری گرفت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع:
افزایش قیمت خودرو ادامه دارد

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه دولت باید واردات خودرو را سریع تر انجام دهد، 
گفت:  تا زمانی که عرضه و تقاضا در حوزه خودرو به تعادل نرسد این مشکل همیشه وجود خواهد داشت که شاهد افزایش قیمت 

خودرو باشیم.
علی جدی در رابطه با افزایش قیمت خودرو نسبت به ماه گذشته و تاثیر نوسانات قیمت ارز و واردات خودرو بر این موضوع، 
بیان کرد:  اوال باید گفت که هنوز خودرو وارد نشده تا بر بازار تاثیر بگذارد، در واقع باید اول خودرو وارد و عرضه شود و مردم 

آن را در بازار ببینند و بعد گفت که خب حال خودرو وارد شده و باید دید چه تاثیری می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در واردات خودرو تسریع کند، اظهار کرد:  نکته بعدی این است که وقتی کاالیی وجود ندارد 
و کمیاب می شود، طبیعی است که قیمت ها به همین گونه بازی کند و تنش در بازار خودرو باالخص حاشیه بازار وجود داشته 
باشد. بنابراین وقتی خودرو به میزان الزم نیست این مساله وجود دارد و شاهدیم که قیمت ها باال و پایین می شود و حال اگر قیمت 

دالر نیز تغییر کند در بخشی از این موضوع تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در مجموع بازار خودرو عادی نیست، تصریح کرد: علت 
این موضوع نبود تعادل در عرضه و تقاضا است و ممکن است این مشکل هر لحظه اتفاق بیفتد، بنابراین تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد این مشکل 
همیشه وجود خواهد داشته و دیده ایم که وجود هم داشته است. جدی عنوان کرد: برای اصالح این شرایط باید تولید افزایش پیدا کرده و واردات نیز حتما انجام 
شود تا بخشی از محل واردات و بخشی نیز از افزایش تولید جبران شود،  بنابراین وقتی عرضه افزایش یابد دیگر کاالیی کمیاب نمی شود و وقتی در دسترس همه 

باشد تا تهیه کنند خود به خود حاشیه بازار ایجاد نمی شود و عکس العملی هم نشان نمی دهد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه این موضوعات باید حل شود، گفت: اگر مشکالت حوزه خودرو حل نشود هر زمان ممکن 

است این اتفاقات رخ دهد و به خاطر اینکه میزان نیاز امروز برای خرید در دسترس نیست، دالل ها بازار را باال و پایین کنند.

وزیر کشور: 
کولبرها و ته لنجی ها باید ساماندهی شوند

وزیر کشور می گوید برنامه  ریزی برای مقابله با اقتصاد پنهان باید از سطوح کالن تا سطح های پایین پیگیری شده و تمام دستگاه ها 
برای مقابله با آن بسیج شوند.

احمد وحیدی در سومین همایش علمی – پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: موضوعی که ما باید به آن توجه جدی داشته 
باشیم بحث آثار مخرب و جدی اقتصاد پنهان است. این موضوع صرفا به حوزه اقتصاد محدود نمی شود و بخش های مختلفی 
از فرهنگ و اجتماع را نیز با خود درگیر می کند به نوعی باید در نظر داشت که وقتی از اقتصاد پنهان صحبت می کنیم به ذهن 

مردم یک نوع بی ثباتی، عدم اعتماد و گسترش فساد متبادر می شود.
وزیر کشور با بیان این که نقطه مقابل اقتصاد پنهان شفافیت اقتصادی است توضیح داد: اقتصاد پنهان در حوزه هایی مانند 
مالیات، تجارت، تولید و حتی نظام آماری ما مشکل آفرینی می کند. در کنار آن باید در نظر داشت که وقتی از یک اقتصاد پنهان 
گسترده صحبت می کنیم یعنی زندگی چند میلیون نفر با آن درگیر می شود که در کنار غیرقانونی بودن نشان از غیرشرعی شدن 

زندگی این افراد نیز دارد.
وی ادامه داد: ما برای مقابله با این موضوع باید از سطوح کالن و در سطح سیاست گذاری آغاز کرده و به سطوح میانی مانند رصد نقل و انتقاالت اقتصادی و 
نظارت بر آنها توجه داشته باشیم. از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگر بنا باشد دولت برای بخشی از جامعه امتیازی را در نظر بگیرد اما در واقع راه نظارت 

بر آن را ببندد سیاست گذار خود به عاملی برای دشوارشدن شرایط بدل خواهد شد.
وحیدی به موضوع کولبران و ته لنجی ها نیز اشاره کرد و توضیح داد: این که دولت بگوید برای حمایت از مرزداران امتیازی را به آنها می دهد تا معیشت ساده تری 
داشته باشد یا به ملوانان مجوز می دهد تا به شکل ته لنجی کاالهایی را وارد کنند با قاچاق متفاوت است اما باید در نظر داشت که چه در حوزه کولبران و چه در 
حوزه ته لنجی ها ما با این موضوع مواجه هستیم که برخی افراد با بهایی اندک این امتیاز را از گروه هدف می خرند و نسبت به قاچاق گسترده تر کاال و اقدامات 

پنهانی اقدام می کنند از این رو ساماندهی این موضوعات نیز باید به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار بگیرد.

خبر

اخبار

قیمت امروز ارز یک فاجعه برای 
کشور است

گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
دولت حتما باید درخصوص مدیریت بازار ارز 
چاره اندیشی کند تا وضعیت اقتصاد و بازار از 
یک ثبات حداقلی برخوردار باشد و بیش از این 
به سفره و معیشت مردم آسیب و فشار وارد 

نشود.
سوالی  به  پاسخ  در  توسلی  لطف الله 
هفته های  در  دولت  احتمالی  درباره تغییرات 
از  دولت  سخنگوی  اینکه  به  توجه  با  پیش رو 
قطعی شدن ۱۰ تغییر خبر داده بود، گفت: من 
از صحبت ها و تصمیمات درونی دولت اطالع 
ندارم اما اگر از من بپرسید چه کسانی باید در 
لیست این تغییرات باشند، خب مشخص است؛ 
کسانی که عملکردشان برای مردم و مجلس قابل 
قبول نبوده است. وی افزود: برای تشخص اینکه 
کدامیک از مسئوالن عملکردشان قابل قبول و 
مطلوب نبوده است هم راه های مختلفی وجود 

دارد.
بازرسی  گزارش  دیگر،  شاخص  افزود:  وی 
کل کشور به عنوان دستگاهی که زیر نظر قوه 
قضائیه است که مراجعات مردمی و شکایات را 
بررسی می کند و گزارش خود را به دولت و قوه 
قضائیه اعالم می کند و می تواند مرجع مشورت 

برای تصمیم گیری باشد.
اقتصادی  کمیسیون  عضو  ایلنا،  گزارش  به 
مجلس درخصوص نابسامانی های اخیر بازار ارز 
و لزوم بهبود شیوه مدیریت بازار توسط بانک 
عجیب  داستان  یک  ارز  بحث  گفت:  مرکزی، 
و غریبی است، قیمت یورو به ۴۳ هزار تومان 
رسیده و این یک فاجعه برای کشور است و این 
شرایط پیام خیلی بدی دارد که ارزش پول ملی 

این اندازه پایین آمده باشد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز تاثیرات منفی 
بسیار زیادی بر اقتصاد ملی ما و معیشت مردم 
دارد، از سوی دیگر بحث واردات و تامین مواد 
اولیه مشکل پیدا می کند و چون قیمت مواد اولیه 
باال می رود، در داخل قیمت کاالهای مورد نیاز 

جامعه اثر تورمی و افزایشی خواهد داشت.
توسلی همچنین عنوان کرد: از سوی دیگر در 
بحث پرداخت تسهیالت تکلیفی عملکرد برخی 
بانک ها رضایت بخش نبوده است، برخی بانک ها 
بنگاهداری ورود کرده اند که حضرت  به بحث 
آقا این را شدیدا منع کردند و گفته بودند که 
اما  بانک ها غلط می کنند بنگاهداری می کنند. 
متاسفانه این بنگاهداری همچنان ادمه دارد و 
طبیعتا تکلیف دستگاه های نظارتی است که این 

مشکالت برطرف شود.
نماینده مردم کبودرآهنگ ابراز داشت: دولت 
حتما باید این شرایط را مدیریت کند تا وضعیت 
برخوردار  حداقلی  ثبات  یک  از  بازار  و  اقتصاد 
باشد و بیش از این به سفره و معیشت مردم 

آسیب و فشار وارد نشود.

تعطیلی مراکز آموزشی یا ادارات 
چاره ساز نیست

رئیس جمهوری گفت: تأثیر اجرای طرح هایی 
در  ادارات  یا  آموزشی  مراکز  تعطیلی  همچون 
کاهش آسیب های ناشی از آلودگی هوا مقطعی 

و کم دامنه است.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه 
اساسی  از حقوق  را  پاک  هوای  دولت،  هیئت 
جامعه برشمرد و با تأکید بر اجرای کامل قانون 
به عنوان مطالبه مردم، گفت: در  پاک  هوای 
قانون هوای پاک، ۱۶۷ تکلیف برای دستگاه های 
همه  می رود  انتظار  که  شده  تعیین  مختلف 
بخش های اجرایی در قبال وظایف خود پاسخگو 
باشند و به تکالیف خود از جمله بهینه سازی 
مصرف سوخت، گسترش و نوسازی حمل و نقل 
عمومی،  جایگزینی خودروهای فرسوده و اصالح 

وضعیت معادن آالینده عمل کنند.
همچون  طرح هایی  اجرای  تأثیر  افزود:  وی 
کاهش  در  ادارات  یا  آموزشی  مراکز  تعطیلی 
و  مقطعی  هوا  آلودگی  از  ناشی  آسیب های 
کم دامنه است؛ بنابراین همه دستگاه ها موظفند 
با عمل به وظایف مصرح قانونی به نحوی عمل 
کاهش  در  آنها  عملکرد  اجرایی  آثار  که  کنند 
آلودگی هوا به صورت مستمر برای مردم ملموس 

باشد.
رئیسی همچنین از همه اعضای هیئت وزیران 
که با برگزاری ۱۸ جلسه فوق العاده، الیحه قانون 
بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را با دقت و سعه صدر 

بررسی کردند، قدردانی کرد.
وی لزوم توجه به افزایش بهره وری در همه 
دستگاه ها را مورد تأکید قرار داد و آن را مؤلفه ای 
و  اداری  نظام  کارآمدی  افزایش  برای  زیربنایی 

رشد کشور در همه زمینه ها دانست.

طرح استیضاح وزیر اقتصاد صحت 
ندارد

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی اخبار منتشره درباره استیضاح وزیر امور 

اقتصادی و دارایی را رد کرد.
محسن علیزاده در گفت وگو با ایرنا درباره برخی 
ادعاها مبنی بر استیضاح احسان خاندوزی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی گفت: چنین موضوعی در 
مجلس مطرح نشده و طرحی در جریان نیست 
و انتشار این خبر صحیح نیست. گفتنی است، 
حضور  و  سرکشی  به دلیل  هفته  این  مجلس 
وکالی ملت به حوزه های انتخابیه شان تعطیل 
است و جلسات علنی و همچنین کمیسیون های 

تخصصی برگزار نمی شود.

دولت ابتدا الیحه بودجه را تقدیم 
مجلس کند

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت که طبق اعالم دولت، ابتدا الیحه بودجه 
۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شده و برنامه هفتم به 

سال بعد موکول می شود.
آخرین  درباره  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
وضعیت ارائه لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه 
هفته  کرد: چهارشنبه  اظهار  به مجلس   ۱۴۰۲
گذشته از سوی دولت اعالم شد که بنا دارد ابتدا 
الیحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند. 
در اول این الیحه نیز تبصره ای آورده که تا زمان 
تهیه، تصویب و نهایی شدن الیحه برنامه هفتم، 
از آن  قانون برنامه ششم اعتبار داشته و بعد 

برنامه هفتم الزم االجراست.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: این نظر دولت 
تا هفته گذشته بود و اگر تا امروز تغییری کرده، 
اطالعی ندارم؛ این هفته نیز نمایندگان مجلس 
در حوزه های انتخابیه شان هستند لذا اگر دولت 
بخواهد تاخیر بیشتری در تقدیم الیحه بودجه 
صورت نگیرد، طبیعتا این کار هفته آینده صورت 
می گیرد؛ تاکنون هم دولت در ارائه الیحه بودجه 
رئیسه  هیئت  عضو  این  است.  داشته  تاخیر 
محلس در جمع بندی گفت: طبق چیزی که 
دولت گفته، اول الیحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم 
مجلس می کند و در آن تبصره ای برای تمدید 
برنامه ششم می آورند و برنامه هفتم به سال بعد 
موکول می شود. حاجی دلیگانی ادامه داد: دولت 
از شهریور ماه یعنی از زمان ابالغ سیاست های 
کلی برنامه هفتم فرصت برای تهیه الیحه برنامه 
هفتم داشته اما این کار را انجام نداده است؛ 
اینکه چرا اراده ای برای این موضوع نداشته، ما 

هم در جریان نیستیم.

طی  گذشته  روز  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه،  بیان 
ایران  و بصیرت مردم  با هوشیاری  که  امروز  کرد: 
اسالمی و مجاهدت های نیروها و مسئوالن انتظامی، 
امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن  اطالعاتی، 
خنثی شده است، همه مسئوالن ذی ربط باید تالش 
کنند که به واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار 
مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این 
ناحیه سوءاستفاده کند. قطعاً دولت هم با تالشی 
که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، 
از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تالش 
را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی 

مردم وارد شود.
و  قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان کل  رئیس 
سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری های الزم را داشته 
باشند تا اگر شیطنتی در خصوص این نوسانات ارزی 
و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی 
صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با 
اطالع رسانی درست، به گونه ای تدبیر شود تا زمینه 

بهره برداری سوء بدخواهان ایجاد نگردد.
محسنی اژه ای با تاکید مجدد بر این موضوع که 
محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل 
و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئوالن 
دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه 
امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به 
اختالف نظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا 
اظهاراتی که با انگیزه های مختلف ممکن است در این 
روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و 
این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد 
و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظیفه خود 

عمل کنند.
در  دادستان ها  کرد:  تصریح  قضائیه  قوه  رئیس 
فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت 
کامل و جامعی بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات 
ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس ها را 
در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی 
)به ویژه در پرونده های دارای زندانی( از همه نظر 

پشتیبانی و حمایت کنند.
محسنی اژه ای گفت: رؤسای کل دادگستری ها نیز 
ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست ها و پرونده هایی که 
به دادگاه ارسال و واصل می شوند  هر چه سریعتر 
پرونده ها،  ارجاع  در  و  شوند  ارجاع  تخصصی تر  و 
تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش 
مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد که 
احکام پرونده های دارای زندانی هرچه سریعتر صادر 

شود تا فردی بالتکلیف در زندان نباشد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: احکام صادره برای 
افرادی که در هر حوزه ای )اعم از امنیتی یا غیرامنیتی( 
مرتکب جرائم سنگین شده اند باید در عین مستند و 

مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.
وی افزود: همچنین افرادی که وفق قانون می توانند 
از ارفاقات بهره مند گردند، باید این ارفاقات در قبال 
آنها لحاظ شود و حتماً نیز توجه شود که در حکم 

آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به 
صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دالیل این 
ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته 
نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این 
مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی 
شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر »احول 
خاص متهم« یا »شرایط خاص متهم« اکتفا نشود؛ 

بلکه موضوع تبیین شود.
مقامات  داشت:  بیان  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
مجازات  قانون  و ۲۱۵  مواد ۲۱۴  اجرای  در  قضایی 
اسالمی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری، به 
ضابطین تاکید کنند و خود نیز نظارت داشته باشند 
که اشیاء و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر 
چه سریع تر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیاء و 
اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری 
شود. رئیس قوه قضائیه گفت: در زمان رسیدگی در 
دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و 
خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت 
ایراد خسارت، توجه الزم صورت  آمران و مسببان 

گیرد.
محسنی اژه ای در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ 
حقوق آحاد جامعه، اظهار داشت: در تمامی مراحل 
و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه 

طرف های  همه  قانون  در  مقرر  حقوق  کلیه  باید 
پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت 
شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده 
گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده 
اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی 
یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر 

موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل گردد.   
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پیروزی و موفقیت 
ما در دستگاه قضایی در جلب رضایت حق تعالی و 
رعایت قانون و عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد 

است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه 
»نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطالع 
در اجرای احکام ها بماند«، بیان داشت: دادستان ها 
توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر 
و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با 
رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به 
اجرای حکم صادره و قطعیت یافته در هر زمینه ای 
اعم از پرونده های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت 
گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دالیل خاصی، 

قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطالع داده شود.
کل  رؤسای  و  دادستان ها  افزود:  اژه ای  محسنی 
دادگستری ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل 

رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای 
حکم، نسبت به اطالع رسانی به دادستانی کل و 
حوزه ریاست قوه قضائیه اقدام نمایند تا در صورت 

نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود.
اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  قوه قضائیه در  رئیس 
گفت:  موضوعات،  و  مقوالت  رسانه ای  پیوست 
دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها در مراحل 
تعقیب،  از  اعم  پرونده  یک  به  رسیدگی  مختلف 
نیاز  که  اجرای حکم  و  بازداشت، محاکمه، صدور 
به اطالع رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی 
تشریفات  لحاظ  ضمن  قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز 
قانونی، مبادرت به اطالع رسانی مفید و به موقع برای 

افکارعمومی کنند.
اخبار  بعضاً  امروز  بیان داشت:  اژه ای  محسنی   
کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده  
قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف 
مردم  در  غلط   ذهنیت  ایجاد  و  فضاسازی  ایجاد 
منتشر می شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه 
رصد  با  کرده  عمل  تر  پیش  که  همانطور  قضائیه 
ذیربط،  قضایی  مقامات  هماهنگی  با  و  به روزتر 
پیرامون این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و 
اطالع رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان 

ایجاد نشود.

عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای با تاکید بر 
اینکه قصد اداره کنندگان اینستاگرام و واتساپ این بود که در کشور اغتشاش شود و ناامنی و نا آرامی 
و کشت و کشتار راه بیفتد، اظهار کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی معتقدم که اگر این دو نرم افزار 
متنبه شده باشند و بخواهند به کشور بیایند و به صورت قانونی در کشور ما فعالیت کنند، ابتدا باید 
تمام خسارات را پرداخت کنند؛ چراکه آنها در اتفاقات اخیر هم مشارکت و هم معاونت داشتند و باید 

طبق قوانین بین المللی خسارت بدهند.
مهدی باقری در گفت وگو با ایسنا درباره زمان پایان محدودیت های دسترسی به اینترنت با تاکید 
بر اینکه محدودیت دسترسی به برخی نرم افزارها، هرچه بوده ادامه خواهد یافت مگر اینکه اتفاق 
جدیدی بیفتد، گفت: مردم محدودیتی برای استفاده از اینترنت ندارند اما محدودیت هایی که برای 

نرم افزارهای اینستاگرام و واتساپ که متعلق به آمریکا هستند، اعمال شده که طبیعی هم است.
وی ادامه داد: دو بستر اینستاگرام و واتساپ که نگاه شان نیز براندازانه بود، به عمد فراهم شد تا 
در کشور اغتشاش باشد و از مردم شهید بدهیم؛ در این زمینه تشویق کردند و عالئم آن نیز مشهود 
است و نیاز به سند ندارد؛ در این شرایط کدام عاقلی در کدام حکومتی می پذیرد که فضا را به دو نرم 

افزار که برنامه شان براندازی و کشتار است، بدهد؟
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای اظهار کرد: ما با استفاده از نرم افزار 
به عنوان نرم افزار مشکلی نداریم بلکه درباره قصد اداره کنندگان آن حرف داریم؛ آنها قصدشان 
این بود که در کشور اغتشاش شود و ناامنی و ناآرامی و کشت و کشتار راه بیفتد؛ ما با این موضوع 
مخالفیم، اگرنه که چنانچه از واتساپ و اینستاگرام به درستی استفاده می شد و آنها قصد ناامن کردن 
کشور را نداشتند، ما با استفاده از آنها مشکل نداشتیم؛ من خودم از واتساپ و اینستاگرام استفاده 
می کردم اما طبیعی است وقتی که می بینیم در حال به آشوب کشاندن کشورمان هستند، باید با 
محدودیت هایی مواجه شوند. باقری با بیان اینکه »نمی توانیم اجازه دهیم مجموعه ای با برنامه ریزی 
هدفمند در کشور ما کشت و کشتار راه بیندازد« تاکید کرد: اداره کنندگان این دو نرم افزار ]به دلیل 
عملکردشان در ایران[ نه تنها به هیچ عنوان پشیمان نیستند و هیچ گاه ابراز ندامت و پشیمانی نکردند 

بلکه به کارشان افتخار نیز می کنند.
مهلت ۱۰ روزه مرکز ملی فضای مجازی به مالک اینستاگرام و واتساپ

وی گفت: به نظر من به عنوان یک شهروند ایرانی اگر این دو نرم افزار متنبه شده باشند و بخواهند 
به کشور بیایند و به صورت قانونی در کشور ما فعالیت کنند، ابتدا باید تمام خسارات را پرداخت 
کنند؛ چراکه آنها در اتفاقات اخیر هم مشارکت و هم معاونت داشتند و باید طبق قوانین بین المللی 
خسارت بدهند؛ موضوعی که خیلی ها به آن توجه ندارند، اتفاقات اقتصادی و گردش مالی بسیار 
هنگفتی است که واتساپ و اینستاگرام دارند؛ آنها از فضای ایران کلی درآمد کسب کرده اند. بنابراین 

نشانه اینکه آنها می خواهند در کشور ما درست کار کنند این است که  خسارت بدهند.

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی مطرح کرد

ع و قانون به وظیفه خود عمل کنند قضات طبق شر
رئیس قوه قضائیه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه ای مرتکب جرائم سنگین شده اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.

اینستاگرام و واتساپ ابتدا باید خسارت پرداخت کنند!عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای:

رئیس قوه قضائیه 
با تاکید بر اینکه 
»نباید یک حکم 

قطعی، بدون 
وجه و بدون 

اطالع در اجرای 
احکام ها بماند«، 

بیان داشت: 
دادستان ها توجه 

داشته باشند 
تا در اجرای 

احکامی که صادر 
و قطعی شده، 

بدون وجه، تأخیر 
ایجاد نشود
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