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روی موج کوتاه

جلســه با وزرای دولت جزء اولین 
برنامه هــای مجلس نوپــای یازدهم 
است که با جدیت از ابتدا در دستور کار 
بهارستان قرار گرفت و در همین مدت 
کوتاهی هم کــه از عمــر این مجلس 
می گذرد، تعداد قابل توجهی از وزرای 
دولت خود را به بهارستان رسانده اند و 
چالش پاسخگویی به مجلس اصولگرا 

را آزموده اند.
دیــروز نیــز نوبت جهرمــی، وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعــات بود؛ 
وزارتخانه ای که جلسه دیروز نشان داد 
مجلس دل پُری از آن دارد. از قماربازی 
آنالین تا فضــای آلوده اینســتاگرام و 
اینترنــت ملی همگــی محملی برای 
گالیه هــای تند نماینــدگان از فضای 

مجازی و انتقاداتشان به وزیر جوان بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
در صدر همین گالیه ها، بر اهمیت شبکه 
ملی اطالعات تاکید کــرد و گفت: این 
هم نیاز همه مردم در شــئون مختلف 
زندگی است و از سوی دیگر امنیت ملی، 
عمومی، اجتماعی و اخالقی ما در گرو 

شبکه ملی اطالعات است.
او با اشاره به اشــکاالت شبکه ملی 
اطالعات، ادامه داد: ما عدم تناســب در 
رشد ترافیک داخلی و خارجی را داریم و 
آنقدر که رشد ترافیک در بخش خارجی 
است، در حوزه داخلی نتوانستیم کنترل 
کنیم لذا نیازمند سیاست های تعدیلی 
و راهبردی هســتیم که در اختیار این 
وزارتخانه است. قالیباف افزود: جنس و 
شکل ترافیک هم مهم است. در ارسال 

یک پیام ســاده بین دو شــهروند ابتدا 
این پیام به خارج می رود و بعد به داخل 

بازمی گردد که ضعف جدی است. 
چراهای پُرشمار

عالوه بر او مجتبی رضاخواه، نماینده 
تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
نیز به همین موضوع اشاره کرد و گفت: 
وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
می گوید ۵۰ درصد شبکه ملی اطالعات 
محقق شده اســت، اما مسئولین مرکز 
فضای مجازی میزان تحقــق آن را ۳۰ 

درصد عنوان می کنند.
او با طرح این سوال که اجرای دولت 
الکترونیک به کجا رسید، افزود: چرا با 
تبادل ابتدایی اطالعات بین بانک مرکزی 
و وزارت صمت از تخصیص نابجای ارز 
دولتی جلوگیری نشده و مسئله  قاچاق 
ترافیک دیتای کشور چرا اتفاق می افتد؟ 
در حالی کــه مردم بــرای ذره ذره آنها 
پول به اپراتورها پرداخت می کنند. چرا 
کسب و کارهای اینترنتی تا این حد به 
پلت فرم های خارجی وابسته هستند؟ تا 
جایی که در آبان ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل 

فیلترینگ آسیب زیادی دیدند.
رضاخواه بــه موارد متعــدد نفوذ و 
دسترســی به داده ها نیز اشــاره کرد و 
درباره آن گفت: درز اطالعات ۴۲ میلیون 
کاربر ایرانی تلگرام، انتشــار اطالعات 
گروهی از صیادان و ماهیگیران، اطالعات 
برخی کاربران شــرکت رجا، کاربران 
مخابرات، انتشار نامه های اداری شرکت 
هواپیمایی هما، اطالعات پورتال پروازی 
هواپیمایــی ماهان، انتشــار اطالعات 

کاربران سازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم، مشتریان بیمه ایران و ۵.۵ میلیون 

مشترک رایتل از جمله اینهاست.
وی با طرح این سوال که وعده ایجاد 
یک میلیون شغل به کجا رسید، اظهار 
کرد: چرا قماربازی آنالین مجاز اســت 
و تراکنش هــای مالی بــرای آن اتفاق 

می افتد.
وزارت ارتباطات حق راه اندازی 

تلویزیون اینترنتی ندارد
موضــوع دیگری که مطرح شــد، 
ســالمت اخالقی فضای مجازی بود. 
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون 
امنیت ملی در همین ارتباط از جهرمی 
پرسید: آقای وزیر ارتباطات آیا شما اجازه 
می دهید فرزندان خودتان در ســنین 
پایین به فضای مجازی خارجی به ویژه 
اینستاگرام دسترسی داشته باشند؟ آیا 
شما محتوای غیراخالقی این شبکه ها را 

رصد می کنید؟
او به موضوع تلویزیون های اینترنتی 
نیز اشاره کرد و گفت: خردادماه امسال 
طرحی تحت عنوان »هــر ایرانی یک 
تلویزیون اینترنتی« از ســوی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد، 
این در حالی اســت که بر اساس قانون 
اساســی نظارت بر عملکرد رسانه های 
فراگیر برعهده سازمان صدا و سیما است 
و وزارت ارتباطات وظیفه تعیین مقررات 

در این حوزه را ندارد.
آصفری ادامه داد: وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات حــق ورود به مقوله 
مذکور را ندارد و راه انــدازی تلویزیون 

اینترنتی از سوی این وزارتخانه مخالف 
با قانون اساسی است.

کودتای فرهنگی علیه آرمان های 
امام راحل

نماینده مردم اراک با اشاره به اینکه در 
حال حاضر بیش از هزار سرور خارجی در 
کشور فعال هستند و بخش بسیار زیادی 
از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار 
این سرویس ها اســت، اظهار کرد: آیا 
این مسئله را نمی توان به نوعی کودتای 
فرهنگی علیه آرمان هــای امام راحل و 

شهدا تلقی کرد؟
قالیباف نیز به موضوع سالمت فضای 
مجازی اشاره کرد و گفت: امروز ما این 
لجام گسیختگی را می بینیم این ضعف 
مدیریت و بدون سیاست گذاری بودن 
در کشور مشابهی در شرق و غرب ندارد 
و حس می کنید حالت لجام گسیخته و 

رها شده ای وجود دارد.
او همچنیــن با بیان اینکه شــبکه 

ارتباطی ما متکی به حوزه موبایل است، 
افزود: ما در شبکه ثابت فیبر نوری بسیار 
ضعیف عمل می کنیم فیبــر نوری از 
۷۰ کیلومتر به ۲۰۰۰ کیلومتر رسیده، 
اما سیاست مشخصی نیســت. این از 
وظایف روشن وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اســت و نیاز به پول دولت هم 
ندارد. بخش خصوصــی می تواند این 
کار را انجام دهد و اپراتورها هم داوطلب 
هستند، چرا منازل و مدارس نباید فیبر 
نوری داشته باشند که با توسعه شبکه 

داخلی آسیب پذیری، کاهش یابد.
اینستاگرام به دلیل سیاست های 

ما قطب شده است 
در پاســخ بــه انتقــادات تنــد 
بهارستانی ها، وزیر جوان نیز سعی کرد 
پاســخ هایی درخور از آســتین بیرون 
بکشد. او ابتدا در واکنش به تمایل برخی 
نمایندگان برای فیلتر اینستاگرام گفت: 
اگر اینستاگرام صفحه سردار دل های ما 
را می بندد، اون دولت تروریستی است؛ 
تروریست های در کت و شلوار هستند. 
شکی در این نیســت. اما اگر سردار ما را 
در بغداد ترور کردند مــا بغداد را خالی 

می کنیم؟
وزیر ارتباطات ادامــه داد: آیا عرصه 
رســانه بین المللی و حضــور اثرگذار و 
جریان سازی که مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب اســت را نباید ببینیم. این بُعد 
دیگری از ماجراســت و کســی موافق 

بی دینی نیست.
جهرمــی تاکید کرد: با بســتن که 
مسئله ای حل نمی شود، باید کار کرد. 
ما عمل می کنیم و بقیه هم باید پشتیبانی 
کنند. اگر اینستاگرام تبدیل به قطب شده 
به دلیل سیاست های ماست و برای اینکه 
همه پلتفرم ها از دسترس خارج هستند.

 چرایی راه اندازی 
تلویزیون های اینترنتی

او در پاسخ درباره شبکه ملی اطالعات 
نیز تصریح کرد: فضای مجازی و شبکه 
ملی اطالعات، سه الیه شامل الیه محتوا، 
خدمات و زیرساخت است که تمام این 
الیه ها باید به موازات هم رشــد کنند و 

پیش بروند.
آذری جهرمی با بیان اینکه وظیفه 
وزارت ارتباطــات صرفا رشــد و تهیه 
زیرساخت برای شــبکه ملی اطالعات 
اســت، اضافه کرد: اگر حمل و نقل وارد 
شــبکه ملی اطالعات شــده، وظیفه 
پاسخگویی درباره عملکرد آن با وزارت 
ارتباطات نیســت، اگر جرم و جنایتی 
در فضای مجــازی رخ می دهد وظیفه 
رسیدگی آن با وزارت ارتباطات نیست. 

سواالت نمایندگان و دغدغه هایی که 
دارند همگی درست است اما باید آن را 

از مسئوالن دیگری بپرسند.
وی اظهار داشت: انتقاد دیگری که 
به درستی مطرح شــد، درباره »نسبت 
ترافیکی« است. این نسبت ترافیکی از 
کجا به دســت می آید؟ از جریان تبادل 
و مصرف داده. اگر این اتفاق به درستی 
پیش نرفته به دلیــل عدم تولید محتوا 
و گــردش آن روی پلتفرم هــا اســت. 
راه اندازی تلویزیون هــای اینترنتی به 

همین دلیل بوده است.
معضلی به نام خصوصی سازی و 

مخابرات ایران
آذری جهرمی گفت: من از قالیباف 
)رییس مجلس( خواهش می کنم که به 
بحث فیبرنوری و مسئله خصوصی سازی 
ورود و آن را حل کننــد. این طرح را دو 
مرتبه به مجلس آوردم که با کندی پیش 
رفته است. وی اشاره کرد: مانع بزرگ، 
مخابرات ایران است که از انحصار ذاتی 
خود نمی گذرد تا توسعه شبکه به خوبی 
پیش برود. اکنــون کانال زیرزمینی در 
خصوصی ســازی واگذار شــده است، 
چطور چنین چیزی ممکن است؟ من 
بیش از دو سال است این مورد را پیگیری 

می کنم اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه انحصار 
شــبکه های اجتماعی دغدغه به جا و 
درستی است، افزود: تمام دغدغه هایی 
که در حوزه فرهنگ، ســبک زندگی، 
دین و کودکان مطرح شــد درســت 
و به جاســت، اما با دســت روی دست 
گذاشتن و بستن شبکه های اجتماعی 
این مسئله حل نمی شــود. او در نهایت 
تاکید کرد: من باید به  عنوان مســئول 
پیش بروم و شــما نیز پشتیبانی کنید. 
این ساماندهی به  تنهایی اتفاق نمی افتد. 
نباید با محدودسازی و بستن شبکه های 

اجتماعی از این مهم گذشت. 

آذری جهرمی با سپر و کالهخود به بهارستان رفت! 

گالیه های تند مجلس اصولگرا  از وزیر جوان

خبر

عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه منتخبان 
مجلس یازدهم گفت: بر اساس استعالمات محلی 
و میدانی که صورت گرفته است، تقریباً همه موارد 
مورد اعتراض تعــدادی از نمایندگان مجلس 

درباره اعتبارنامه تاجگردون برای ما محرز شد.
حجت االســالم جواد نیک بین در این باره 
افزود: ما بــا بیــش از ۶۰ نفر از افــرادی که با 
آقای تاجگردون مرتبــط بودند در محل حوزه 
انتخابیه، تهران، شــیراز و فارس و گچساران از 

نزدیک گفت وگو کرده و یا تلفنی و با شیوه های 
دیگر با آنها صحبت کردیم و بــه نتایج خوبی 
رسیدیم، البته خوب از این جهت که به واقعیت 
نزدیک تر شدیم و کمیسیون تحقیق به زودی 
یک اقدام انقالبی در خور شأن مجلس یازدهم 

انجام خواهد داد.
وی توضیــح داد: یکــی از مــواردی که در 
تحقیقات میدانی انجام دادیم و همچنین طبق 
استعالمات صورت گرفته نسبت به سوءاستفاده 

از نام دکتری در تمامــی فعالیت های منتخب 
گچســاران بود. طبق تحقیقات صورت گرفته 
مؤسســه ای که آقای تاجگردون از آنجا مدرک 
دکتری گرفته را پیدا نکردیم، حال شاید وجود 
داشته باشد، اما گشــتیم و آن را ندیدیم و پیدا 

هم نکردیم!
نیک بین ادامه داد: طبق استعالمات صورت 
گرفته، پوســترها و بنرهایی که در محل ستاد 
آقای تاجگردون درج شده بود، همگی با عنوان 

دکتر نصب شــده و در تبلیــغ انتخاباتی خود 
نیز تیراندازی ها به صورت ممتد انجام شــده 
است که متأسفانه ایشان در دفاع می گوید در 
تبلیغات همــه کاندیداها ایــن اتفاقات افتاده 

است و می افتد!
وی با اشــاره بــه دیگر دالیــل معترضان 
برای اعتبارنامــه غالمرضا تاجگردون منتخب 
مردم گچساران در مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد:  طبق اســتعالمات صورت 
گرفته که به صورت میدانی انجام شــده است، 
وجود دخالت های بســیار زیاد سیســتمی و 
همچنین دخالت در ادارات و نصب عوامل خود 
در دســتگاه های مختلف هم در شیراز و هم در 

گچساران به شدت وجود داشته و در تهران هم 
این موارد از سوی او دیده شده است.  

به گفته وی سه شــنبه بعدازظهر، قرار است 
مستندات ارائه شده در کمیسیون تحقیق بدون 

حضور معترضان و تاجگردون، بررسی شود. 

در پی استعالمات کمیسیون تحقیق؛

اعتبارنامه تاجگردون به مرز »رد شدن« نزدیک شد
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 همزمان با وقوع خورشیدگرفتگی 
صورت گرفت؛

تعطیلی 20 دقیقه ای مجلس 
برای اقامه نماز آیات

در جریان جلســه علنــی دیــروز مجلس، 
محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را به عهده 
داشت همزمان با وقوع کسوف، جلسه علنی را به 
مدت ۲۰ دقیقه و برای خواندن نماز آیات توسط 
نمایندگان تعطیل کرد. بدین ترتیب نمایندگان 
صحن مجلس را موقتا ترک کرده و در حالی که 
ماسک روی صورت داشــتند، نماز آیات را اقامه 
کردند. خورشــید گرفتگی یکم تیرمــاه ۹۹ از 
ساعت ۹ و ۵ دقیقه صبح شــروع شد و تا ساعت 
۱۱ و ۳۸ دقیقه در اغلب نقاط کشور ادامه داشت.

    
 نفوذ ویروس مرگبار 

به مجلس یازدهم
فارس نوشت: محمدمهدی زاهدی، نماینده 
مردم کرمــان در مجلس شــورای اســالمی با 
تشــخیص ابتال به بیمــاری کرونــا در یکی از 
بیمارستان های تهران بستری شد. گفته شده که 

حال عمومی وی مساعد است.
    

بیانیه مجلس در واکنش به قطعنامه اخیر 
شورای حکام:

دولت اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را معلق کند

علی کریمی فیروزجای در جلسه علنی دیروز 
مجلس شــورای اســالمی بیانیه ۲۳۷ نماینده 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی در 
محکومیت قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی را قرائت کــرد. در این 
بیانیه قطعنامه اخیر شورای حکام نشانه ای دیگر 
از وجود تبعیض ساختاری در آژانس بین المللی 
دانسته شــده و آمده اســت: »مجلس شورای 
اســالمی از دولت می خواهد اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را متوقــف و نظارت ها را معلق 

کند.« 
    

روسای کمیسیون های تخصصی مجلس 
مشخص شدند

ذوالنوری دوباره رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی شد

انتخابات هیأت رئیســه کمیســیون های 
تخصصی مجلس شورای اســالمی برگزار شد 
و روسای کمیسیون ها مشــخص شدند. بر این 
اســاس »عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی« رئیس 
کمیســیون صنایــع و معــادن، »محمدصالح 
جوکار« رییــس کمیســیون شــوراها و امور 
داخلی، »محمدرضــا پورابراهیمــی« رییس 
کمیسیون اقتصادی، »حمیدرضا حاجی بابایی« 
رییس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس و »محمدرضا رضایــی کوچی« رییس 
کمیســیون عمران مجلس شــدند. همچنین 
علیرضا منادی سفیدان، فریدون عباسی دوانی، 
ســیدجواد ســاداتی نژاد، مهدی عیسی زاده و 
مجتبی ذوالنوری به ترتیب به عنوان روســای 
کمیســیون های آموزش، انرژی، کشــاورزی، 
اجتماعی و کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی انتخاب شــدند. و حسینعلی شهریاری 

نیز رئیس کمیسیون  بهداشت شد. 
    

سفیر ایران در ونزوئال: 
کشتی ایرانی عازم کاراکاس، 

حامل مواد غذایی است
به گزارش ایســنا، حجت اهلل سلطانی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در ونزوئال در گفت وگو 
با شبکه لبنانی المیادین اعالم کرد که ششمین 
کشــتی جمهوری اســالمی ایران که به سوی 
ونزوئال درحال حرکت است، حامل مواد غذایی 
است. گفتنی است، جمهوری اسالمی ایران پیش 
از این پنج نفتکش حامل سوخت به ونروئال ارسال 

کرده است.
    

استقبال امارات از قطعنامه 
شورای حکام درباره ایران

امارات متحده عربــی از تصویب قطعنامه 
اخیر درباره ایران در شــورای حــکام آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی اســتقبال کرده و 
وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه ای این 
قطعنامه را گامی مهم و جدی در محدود کردن 
توسعه فناوری هســته ای ایران برای اهداف 
غیر صلح آمیــز خواند که کامــال هماهنگ با 
خواسته های امارات و دیگر کشورهای منطقه 
اســت. امارات همچنین از نقش مهم آژانس 
در بازرسی و نظارت بر برنامه هسته ای ایران، 
حرفه ای گری و شفافیت باالی نشان داده شده 

از سوی بازرسان آن قدردانی کرد.

جهرمی در واکنش به تمایل 
برخی نمایندگان برای فیلتر 
اینستاگرام گفت: اگر سردار 

ما را در بغداد ترور کردند 
ما بغداد را خالی می کنیم؟ 
با بستن که مسئله ای حل 

نمی شود، باید کار کرد. اگر 
اینستاگرام تبدیل به قطب 

شده، برای این است همه 
پلتفرم ها از دسترس خارج 

هستند

وزیر ارتباطات: مانع 
بزرگ در موضوع فیبر 
نوری، مخابرات ایران 

است که از انحصار ذاتی 
خود نمی گذرد تا توسعه 

شبکه به خوبی پیش برود. 
اکنون کانال زیرزمینی در 

خصوصی سازی واگذار 
شده است، چطور چنین 

چیزی ممکن است؟

رئیس مجلس گفت: ما مخالف دیپلماســی و مذاکره 
نیســتیم اما عقیده داریم مذاکره با آمریــکا مطلقا مضر و 
ممنوع است و مذاکره با کشــورهای اروپایی باید با حداثر 

بی اعتمادی انجام شود.
محمدباقر قالیباف در جلســه دیروز مجلس شــورای 
اسالمی در واکنش به قطعنامه شــورای حکام اظهار کرد: 
ملت ایران  راه مقاومت فعال را برگزیده؛ این مطالبه قاطع 
ملت و مورد اجماع مسئوالن اســت و مسیری جز این در 

ماه های آینده وجود نخواهد داشت.

وی ادامــه داد: مذاکره بــا آژانس باید بــا اطمینان از 
استقالل آنها از قدرت های سلطه گر صورت گیرد و مذاکره 
با بقیه کشــورها نیز باید بر حسب این شاخص طرح ریزی 
شــود که در صحنه های حســاس چقــدر از حقوق ملت 
حمایت می کنند. عالوه بر اینکه ما اعتقــاد داریم هر نوع 
مذاکره باید از موضع قدرت و با اتکا به اراده مستحکم ملت 
ایران و توانمندی دستگاه های مسئول و نهادهای انقالبی 

صورت گیرد.
قالیباف همچنین گفت: متاســفانه اروپایی ها به جای 

آنکه قدردان صبر ایران در پیگیری عدم اجرای تعهداتشان 
باشند به فرافکنی و فرار به جلو روی آورده اند و کشورها را 
به رأی علیه ایران در شورای حکام وا داشته اند؛ غافل از آنکه 

ایران از مرحله تهدید عبور کرده است.
او افزود: آیا اتحاد ملت ایران در زیر تابوت شهید سرافراز 

سردار سلیمانی را ندیدند که باز هم فکر می کنند ما در تله 
قطعنامه ها گرفتار می شویم؟ ملتی که کشتی هایش را تا 
آمریکای جنوبی، بیخ گوش شما با پرچم برافراشته اعزام 

می کند البته معطل قطعنامه های بی معنا نخواهد ماند.
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: اروپایی ها با پیگیری 
خواسته های آمریکا در پیشبرد قطعنامه  در روز جمعه نشان 
دادند در کینه ورزی علیه ایران دست کمی از آمریکا ندارند. 
قالیباف در بخش پایانــی صحبت های خود با قدردانی 
از روسیه و چین گفت: ما همینطور از حسن رفتار روسیه 
و چین در قبال این قطعنامه تقدیر می کنیم و به بعضی از 
کشورهای همسایه که گرفتار شــیطنت غربی ها شده اند 
یادآوری می کنیم که همســایگان ابدی هستند و منفعت 

همکاری با اروپا و آمریکا زودگذر.

قالیباف: 

مذاکره با آمریکا مطلقا ممنوع است


