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ســند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی و همچنین سند چشم انداز فضای مجازی 
در افق ۱۴۱۰ در جلسه شورای عالی فضای مجازی 
به ریاست رییس جمهوری به تصویب نهایی رسید. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی، مقرر شد کلیه ســکوها و ارائه دهندگان 
محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال، 
نســبت به صیانت از داده ها، رده بندی و تفکیک 
محتوا و خدمات ویــژه هر رده ســنی از خدمات 

عمومی اقدام کنند.
به موجب این مصوبه همچنیــن وزارتخانه ها 
مکلف شدند به شــکل غیرانحصاری در رابطه با 
سکوها و خدمات صیانت شــده برای خردساالن 
اطالع رســانی کنند. موضوع دیگر جلسه دیروز 
شــورای عالی فضای مجازی بررســی و تصویب 

ســند چشــم انداز فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ 
بود که براساس این چشــم انداز مقرر شد فضای 
مجازی، پیشــران پیشــرفت ســایر حوزه های 
 کشــور باشــد و متکی بر ظرفیت های درون زای 

کشور توسعه یابد.
بر مبنای این سند چشم انداز، جمهوری اسالمی 
ایران تا سال ۱۴۱۰ به جایگاه قدرت برتر سایبری در 
تراز جهانی و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی 
در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا خواهد رسید 
و همچنین تالش خواهد کرد ســلطه بیگانگان 
بر فضای مجازی کشــور را نفی کرده و حکمرانی 

کشورهای سلطه گر بر شبکه جهانی را رفع کند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه 
همه مقدمات و زمینه سازی های فنی و زیرساختی 
برای برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ماه فراهم است، 
گفت: در این دور از انتخابــات بیش از ۵۹ میلیون 

واجد شرایط رای دهی داریم. 
به گزارش ایسنا، سید اسماعیل موسوی با بیان 
این موضوع که ستاد انتخابات کشور آماده برگزاری 
هر چه باشکوه تر انتخابات ۲۸ خرداد ماه سال جاری 
است، اظهار کرد: در کشور ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار 
و ۳۰۷ نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این 
تعداد ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هــزار و ۳۸ نفر مرد و ۲۹ 
میلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۶۹ نفــر زن و یک میلیون 
و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر رای اولی هســتند و امید بر 
این است که با حضور این افراد مشارکت حداکثری 
در کشور داشته باشیم. سخنگوی ستاد انتخابات 
کشــور در خصوص افزایش تعداد صندوق های 
رای در این دور از انتخابات به خاطر تداوم بیماری 
کرونا در کشور گفت: امسال شرایط کشور به لحاظ 
بیماری کرونا خاص و ویژه است و برای همین، ستاد 
انتخابات کشور افزایش تعداد شعبه های اخذ رای 
را به عنوان مکانیسمی برای جلوگیری از تجمع و 

شلوغی رای دهنده در شعبه های اخذ رای در دستور 
کار قرار داده است. در کنار افزایش شعبه های اخذ 
رای، شعبه های سیار هم برای اخذ رای از بیماران 
کرونایی در نظر گرفته شده است. سخنگوی ستاد 
انتخابات کشــور درباره تعرفه های ارسال شده به 
اســتان ها و تفاوت تعرفه های چهار انتخابات نیز 
گفت: تعرفه های انتخابات هر یک از چهار انتخابات 
)ریاست جمهوری، شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
میاندوره ای مجلس شورای اسالمی و میاندوره ای 
مجلس خبرگان رهبری( بر اساس تعداد افراد مورد 

نیاز طراحی و چاپ شده است.
موسوی با تشــریح اهمیت انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: در واقع برای انتخابات ریاســت 
جمهوری که نیاز به انتخاب یک نفر است، در تعرفه 
آن فقط جای نوشتن اسم یک نفر در نظر گرفته شده 
است، اما در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان 
رهبری که برای تهران ۳ نفر و ســایر استان ها یک 

نفر است، تعرفه متناسب با آن طراحی شده است.
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور گفت: برای 
انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی نیز 
برای هر کدام از حوزه های انتخابیه یک نفر انتخاب 

خواهد شد که تعرفه آن نیز متناسب با آن یک نفر 
تعریف شده است. موســوی در بخش دیگری از 
صحبت هایش خاطر نشان کرد: طبق قانون برای 
شوراهای شهر و روســتا، تعرفه ها به خاطر تعداد 
اعضای شورای اسالمی شــهر و روستاها متفاوت 
خواهد بود. وی در این خصوص گفت: متناسب با 
جمعیت شهرها و روستاها، شوراهای سه نفره، پنج 
نفره، هفت نفره، نه نفره، یازده نفره، ســیزده نفره، 
پانزده نفره و در نهایت در شهر تهران ۲۱ نفره داریم، 
بنابراین اندازه تعرفه ها متناسب با اعضای شورای 
شهرها و روستاها متفاوت خواهد بود و آن جایی که 
اسم نامزدها نوشته می شود، تعدادشان متناسب با 

اعضای اصلی آن شورا است.

 یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان این که 
شعارهای نامزدها به کشور لطمه می زند و باورهای 
مردم را سست می کند، گفت: نزدیک ۳۰ سال است 
که از این بحث ها می کنند، چند سال است که مقابل 
FATF می ایســتند و یا برجام را دســتاورد بدی 
می دانند، تا حدی هم چــوب الی چرخ دولت دوم 
روحانی گذاشت و امروز میآیند و می گویند این کار 

درست بوده است!
علی محمد نمازی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
درباره وعده هــای انتخاباتی برخــی از کاندیدای 
ریاســت جمهوری مانند صحبت های محســن 
رضایی درخصوص »FATF« و تصویب آن گفت: 
رفتارهایی از این دســت را درگذشــته در کشور 
مشاهده کرده ایم مانند تغییر معانی کلمات که یکی از 
کارهای اهل قدرت و اقتدارگراهاست و آن  ها واژه ها، 
کلمات و جمالت با معنای دیگری مطرح می کنند. 

این عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
سازندگی یادآور شــد: نمونه اش فروش تراکم در 
تهران بود که یک زمانی جرم اعالم شــد و شهردار 
وقت به خاطر اینکه در آن دوره تراکم فروخته بود به 
اصطالح محاکمه و زندانی شد، اما شهردار اصولگرای 
بعدی بسیار بیشتر از آن زمان تراکم فروخت و معلوم 
شد این کار جرم  نبوده است، بدی اش این بود که چرا 

کسی غیر از خودشان انجام می داده است.
وی ادامــه داد: امروز مشــاهده می کنیم آقای 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
که دستورکارها را تنظیم، مذاکرات را ثبت و ضبط و 
 FATF با دستور موارد را ابالغ می کند، قول تصویب
را می دهد! و یا دیگری از یک حق شهروندی دیگری 
صحبت می کند؛ معلوم اســت که از نظر دوستان، 
معانی بسته به زمان و مکان تغییر می کند و برداشت 

دیگری از آن جمله و یا کلمه انجام دارند. 
این فعال سیاســی اصالح طلــب تاکید کرد: 
معتقدم این رفتارها از ویژگی انتخابات بدون کارکرد 
حزبی است؛ چراکه کاندیداها می توانند به راحتی 
موضع عوض کنند و خالف گذشته ای که داشتند، 

صحبت کنند.
وی ادامــه داد: هنگامی که کارکــرد حزبی بر 
انتخابات کشوری حاکم باشد، آن حزب مواضعش را 

از سال ها قبل روشن کرده است و در زمان انتخابات 
نمی آید موضع مشــخص کند؛ مردم با دیدگاه ها 
و مواضع و برنامه هایش آشــنایی دارند و لذا تغییر 

موضع، مسیر و برنامه به این سادگی نخواهد بود.
نمازی تاکید کرد: هنگامی که در کشــور نظام 
انتخاباتی حزبی نیست، کاندیداها به جای برنامه از 
شعار استفاده می کنند و با نگاه کردن به شرایط مردم، 
شعار موردنظرشان را مطرح می کنند و به سؤاالت 

جوابی نمی دهند.
وی ادامه داد: یکی از کاندیدا گفته بود برجام را 
احیا می کند در صورتی که همین کاندیدا مواضعش 
با برجام مشخصا ضدیت دارد و در رابطه آمریکا هم 
رویشان نمی شــود چیزی بگویند. اعتقادم بر این 
اســت اگر کاندیداهای شــاخص این جریان رأی 
 FATF بیاورد، هم موانع برجام رفع می شود و هم
تصویب می شود و هم رابطه با کشورهای ممنوعه 
برقرار می گردد. این فعال سیاســی اصالح طلب 
خاطرنشان کرد: هنگامی حزب وجود نداشته باشد 
و کسب قدرت از هر طریقی مطرح می شود ، انسان 
مجبور می شود هر کاری برای به دست آوردن آنچه 

که می خواهد، انجام دهد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت 
احمدی نژاد گفت: در مجلس ششــم من مبتکر 
هدفمند کردن یارانه ها بودم و بعد تصویب کردیم 
و دولت مکلف شد از ابتدای سال ۸۴ قیمت بنزین و 
گازوئیل را باال ببرد و محل درآمدها را صرف اموری 
از جمله پرداخت نقدی یارانه و یا حمایت از اقشار 
آسیب پذیر کند اما هنگامی که مجلس هفتم روی 
کار آمد، برعکس ماده ۳ برنامه چهارم عمل کردند؛ 
آمدند قیمت ۱۶ قلم کاال را ثابت نگه داشــتند و در 
حالیکه در دولت آقای خاتمی مانع از این کار شدند 

و  هنگامی که دولت  احمدی نژاد آمد  با تاخیر یارانه 
نقدی دادند و جالب است که  بخشی از رأی ایشان هم 
به دلیل پرداخت یارانه نقدی بود دیگر در حالی که 
این مصوبه مجلس ششم و دولت آقای خاتمی بودند 

کارشکنی کردند و نگذاشتند اجرا شود.
وی تاکید کرد: مطالبات مادی مردم، معیشت و 
بیکاری جوانان معضل بسیار بزرگی است و راهکاری 
هم غیر از احیای برجام و تنش زدایی در سیاســت 
خارجی و بهبود روابط با دیگر کشورها نمانده است، 
باید این کار را انجام دهند . این فعال سیاسی تاکید 
کرد:  افرادی که تا دیروز یک موضع داشتند امروز به 
دلیل این ناچارند شعار بدهند که نظر رای دهندگان 
را جلب کنند و برایشان هم زیاد مهم نیست که خالف 
مواضع گذشته شان است. وی ادامه داد: سوال من این 
است؛ اگر آقای رضایی رئیس جمهور شد و مانعی بر 
سراهش دید و نتوانســت این کار را انجام دهد چه 
می کند؟ ایشــان دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بوده اند ، در آنجا آدم های پخته و نخبه هستند 
و صالح ندانستند FATF  را تصویب کنند. آقای 
رضایی چه قدرتی دارد که بیاید مجمع تشخیص 
را وادار کند این مسئله را تصویب کند از همین جا 
معلوم می شود که این یک شعار است، آقای رضایی 
آیا والیت دارد بر اعضای مجمــع که آن ها مجبور 

شوند خالف رأی خودشان اقدام کنند .
نمازی با بیان این که کاندیداها باید درباره قول ها  
و برنامه هایی صحبت کنند که در اختیارشان است، 
گفت: امروز تصویب FATF به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کشیده شده، آقای رضایی دبیر آنجا 
بوده است و رأی هم نداشته، اگر رئیس جمهور شود 
یک رأی دارد این که بقیه چه کاری انجام خواهند 
داد یک بحث دیگری است اما اگر آن زمان بقیه راه 
بیایند و آن را تصویب کنند، آیا به معنی آن نیست که 
خودشان زیر سوال می روند؟ مردم نمی پرسند که 
چرا با دولت قبلی کنار نیامدند و آن را کنار گذاشتند و 
مصلحت را تشخیص این طرح را نداد که دولت بتواند 
تبادالت پولی و بانکی خودش را انجام دهد! امروز  بر 
کسی پوشیده نیســت عدم تصویب FATF مانع 
بسیار بزرگی بر سر راه ما برای رسیدن به توافقات 

مالی با دیگر کشورها ایجاد کرده است.

خبر

خبر

گفتوگو

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی

سند چشم انداز فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ به تصويب نهايی رسيد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور :

بيش از ۵۹ ميليون نفر واجد شرايط رای دادن هستند

نمازی در گفت وگو با ایلنا: 

 مخالفان برجام امروز وعده احيای آن را می دهند 

مزایده بر سر رای آورترین وعده انتخاباتی

 سوپرمن های ادعايی، 
برنامه ای برای کارگران ندارند

سياست 2

دسترنج 4

موحدی کرمانی هم نامزدها را تهدید به رد صالحیت کرد؛

رقابت های انتخاباتی 
یر تیغ نظارت ز

حال برخی از نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری، حــال همان دربــاری یونانی در 
داستان های اساطیری یونان باستان است که 
وقتی جایش را با پادشاه عوض کرد و مشغول 
عیش و عشرت در ضیافت شاهانه بود، دید که 
شمشیر تیزی درست باالی سرش با تار مویی 

از دم اسب آویزان است!
آن شمشیر اساطیری که به نام داموکلس 
معروف شده اســت، قرن هاســت که خود 
را وارد ادبیات سیاســی و اقتصادی کرده و 
معرف تهدیدی همیشــگی و بــزرگ بعد از 
کســب یک توفیق اســت و کارکردش هم 
وارد آوردن فشــار و در نهایت تسلیم کردن 

 رقیب و وادار کردن او به عقب نشــینی است. 
درست مانند کاندیداهایی که با هزار ان قلت 
باالخره از سد شورای نگهبان عبور کردند و 
وارد ضیافت انتخابات شدند؛ اما هرازگاهی 
سر که بلند می کنند آن شمشیر داموکلس 
را باالی ســر خود می بیننــد. در تازه ترین 
نمونه امــام جمعــه موقت تهــران برخی 
 نامزدها را اشــارت به آن شمشیر خطرناک 

کرده است!
به رئیسی اهانت و جسارت کردند

آیت اهلل موحدی کرمانــی در گفت وگو با 
یکی از خبرگزاری ها، نامزدها را تهدید به رد 

صالحیت کرده است...

فردا ثبت نام مسکن ملی در ٢۴۰ شهر کلید می خورد

موج جدید تورم با دولتی سازی مسکن
چرتکه 3


