
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

چرتکه 3

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره تغییر نظام 
قیمت گذاری خودرو

 شاخص بورس
 سبز می شود

سياست 2

سعید حجاریان: 

ترکيب استانداران 
نشانه ترس  است

سه شنبه 11 آبان   1400  /   26 ربیع االول 1443  / 2 نوامبر   2021 قیمت  2000  تومان  /    شماره  924

سران غرب پیشنهادهای تازه ای برای تهران دارند

 ورود معادله برجام 
 به یک  فاز جدید

شهرنوشت 6

سياست 2

 رئیس جدید سازمان بهزیستی بر رفتارهای متملقانه
  این روزها، برگی دیگر افزود؛

نمایش مبتذل 
خدمتگزاری

روز یکشنبه علی محمد قادری با حکم وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس جدید سازمان 
بهزیستی کشور شــد؛ اما آنچه در این انتصاب 
بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفت؛ رفتار این 
رئیس تازه منصوب بود. قادری در اقدامی عجیب 
در مراسم معارفه خود، حکم ریاستی که از حجت 
عبدالملکی دریافت کرد را روی سرش گذاشت. 
انتشــار این تصویر در شــبکه های اجتماعی 
بازتاب گســترده ای به همراه داشت. بسیاری 

این رفتار را متملقانه و خــاف رفتار حرفه ای 
سازمانی قلمداد کردند و با نمایشی خواندن، آن 
را عاملی در خدشه  دار کردن هر چه بیشتر اعتماد 
عمومی نسبت به مدیریت کشور دانستند.علی 
محمد قادری، رئیس جدید سازمان بهزیستی، 
اما پس از پایان مراسم معارفه اش در گفت و گو با 
خبرنگار صدا و سیما، نشان داد که چنان در بند 
رفتار حرفه ای ســازمانی نیست و اولویت های 

دیگری در ذهن دارد.
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نایب رئیس کانون وکالی دادگســتری مرکز 
تاکید کرد: با توسل به شیوه های کیفری نمی توانیم 
به آن هدف اصلی که صیانت فرهنگی و اجتماعی از 
آسیب های ناشی از استفاده گسترده از فضای مجازی 
است، دست پیدا کنیم. اگر فیلترینگ را مجرمانه 
تلقی کنند، فقط بار دادگســتری افزوده می شود و 
پرونده های متعدد و زیادی وقت قضات و دادسراها 

را خواهد گرفت.
کارن روحانــی در گفت وگو با ایلنا، درخصوص 
طرح صیانت از حقوق کاربــران در فضای مجازی،  
اظهار کرد: هر قانونی در بستر عینیت های موجود 
و اجتماعی خود شکل می گیرد و قانون نمی تواند از 
ضرورت های عینی جامعه فاصله داشته باشد. امروز 
استفاده از فضای مجازی و اطالعات مندرج در آن به 
نحوی در زندگی مردم دخالت پیدا کرده که هر نوع 
محدودیت در آن می تواند موجب محدود شــدن 
دایره امور تجاری و عمومی مردم باشد. ضمن اینکه 
قواعد و مقررات معموال در این موارد جنبه حمایتی 
دارد نه جنبه تحدیدی یعنی تالش می کند که از حق 

مردم بر دسترسی به اطالعات حمایت کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات سال ۸۸، افزود: در سال 
۸۸ سطح استفاده از فضای مجازی نسبت به امروز 

کمتر بود و مردم به آن وابسته نبودند. هرچه جلوتر 
می رویم وابســتگی مردم به فضای مجازی بیشتر 
می شود؛ خصوصاً اینکه اتفاقات ناشی از بیماری کرونا 
و تعطیلی هــا و روی آوردن به تجارت های مجازی 
و اساساً دورکاری و فضاهای آموزشی مجازی این 
وابستگی را افزایش داد؛ بنابراین قانون گذار باید در 
راستای بسط دسترسی افراد به این فضا و نظام مند 
کردن آن گام بردارد.وی بیــان کرد: طبعاً اقدامات 
محدودکننده خیلی پاسخگو نیست و به جای این 

بایستی ما از فرهنگ سازی اســتفاده کنیم اینکه 
ما برای حل هر موضوعی بــه قوانین کیفری رو ی 
بیاوریم و بخواهیم از طریق اعمال مجازات و تنبیه، 
بازدارندگــی ایجاد کنیم صحیح نیســت. ما باید 
فرهنگ ایجاد کنیم.روحانــی اظهار کرد: بگذاریم 
که این توانمندی ها و رویکردها به طور طبیعی رشد 

کند یعنی با ایجاد فرهنگ دسترســی عمومی به 
پیام رسان های داخلی و پلتفرم های داخلی و نرم افزار 
داخلی با گسترش و ایجاد فضای رقابتی میدان دهیم 
تا در داخل، برنامه نویس ها و نرم افزار نویس های ما به 
سمت رقابت بروند.وی با بیان اینکه ما باید بستر را 
برای رقابت پلتفرم های داخلی فراهم کنیم، گفت: 
با قانونگــذاری نمی توان این کار را کــرد. االن اگر 
فیلترینگ را ممنوع کنیم، بالاثر است زیرا بسیاری 
از نرم افزارهای فیلترینگ در بستر فضای مجازی به 

طور رایگان موجود هستند.
نایب رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز ادامه 
داد: اگر فیلترینگ را مجرمانه تلقی کنند، فقط بار 
دادگستری افزوده می شود و پرونده های متعددی 
وقت قضات و دادســراها را خواهد گرفت. قطعاً با 
تصویب این قانون بازدارندگی ایجاد نخواهد شد و 
تنها مردم درگیر دعاوی می شوند اما اگر همین کار با 
فرهنگ سازی و ایجاد بستر فرهنگی مناسب صورت 

بگیرد، قطعاً جواب می دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: به نظر من با توسل به 
شیوه های کیفری نمی توانیم به آن هدف اصلی که 
صیانت فرهنگی و اجتماعی از آســیب های ناشی 
از استفاده گســترده از فضای مجازی است، دست 

پیدا کنیم.

تیــم فوتبــال پرســپولیس با 
عملکردی بسیار ضعیف و بی برنامه 
در دیدار مقابل آلومینیوم شکســت 
خورد تا برای دومین فصل متوالی در 

اراک بازنده شود.
به گزارش ایرنا، دیروز دوشــنبه 
و در هفته ســوم لیگ برتــر فوتبال 
باشــگاه های ایــران، آلومینیوم در 
ورزشــگاه امام خمینی)ره( میزبان 
پرســپولیس مدافع عنوان قهرمانی 
بود و ســزاوارانه صاحب برتری یک 
بر صفر شــد تا مزد بازی شجاعانه و 
حساب شــده خود را بگیرد.بازی با 
حمالت پرســپولیس آغاز شد و این 
تیم با حرکات از جناح چپ ســعی 

بر ایجاد موقعیت گلزنی داشــتند.
همچنیــن بازیکنــان آلومینیوم 
هم بســیار باانگیزه نشــان داده و در 
ضدحمالت، خط دفاعی پرسپولیس 
را با مشکل مواجه کردند.در ادامه نیمه 
نخست، اشتباهات متعدد بازیکنان در 
میانه میدان موجب شد تا موقعیتی 
روی دروازه ها ایجاد نشــود.عملکرد 
ضعیف پرســپولیس موجب شد تا 
»یحیی گل محمــدی« در ابتدای 
نیمه دوم، تغییراتی در ترکیب تیمش 

ایجاد کرده و »سعید آقایی« و »حامد 
پاکدل«  را جانشین »عیسی آل کثیر« 
و »مهدی عبدی« کنــد.در ابتدای 
نیمه، ارسال »میالد فخرالدینی« در 
آستانه ورود به دروازه پرسپولیس با 
واکنش مناســب »حامد لک« دفع 
شد.تیم تحت هدایت گل محمدی در 
این دیدار حرفی برای گفتن نداشت و 
حتی نمی توانست به محوطه جریمه 
میزبان نزدیک شــود.عملکرد عالی 
آلومینیوم ادامه داشت و در دقیقه ۶۸ 

نقی زاده در بین مدافعان پرسپولیس 
صاحب توپ شــد و دروازه میهمان 
را گشــود.در ادامه هم پرسپولیس 
هیچ برنامه ای برای رسیدن به دروازه 
میزبان نداشت و نتوانست موقعیت 
خوبی ایجاد کند تا نخستین شکست 
فصل را تجربــه کــرده و ۶ امتیازی 
بماند و آلومینیوم هم هفت امتیازی 
شد.پرسپولیس فصل گذشته نیز در 
اراک مقابل آلومینیوم مغلوب شده 
بود.در حالی که تمامــی دیدارهای 
لیگ برتر همچون دو فصل گذشته 
بدون تماشاگر برگزار می شود، حدود 
۱۵۰ نفر در ورزشگاه حضور داشتند و 

تیم آلومینیوم را تشویق می کردند.

گفت وگو

فوتبال

نایب رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز :

 فیلترینگ را مجرمانه تلقی کنند، فقط بار دادگستری افزوده می شود 

لیگ برتر فوتبال؛

پرسپولیس بازهم در اراک باخت

یک کارشناس در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

 راهکار دولت 
 برای گره نزدن اقتصاد
 به تحریم مشخص نیست


