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رئیسی: 

سامانه ای برای مشارکت 
مردم در معرفی اعضای 

دولت آماده شد
 پنج نکته درباره قرعه تیم ملی 
در مسیر رسیدن به جام جهانی

مسافران پرواز قطر! 

رویترز:

ایران دسترسی آژانس به 
نطنز را محدود کرده است

 اعتراض در گرمای ۵۰ درجه جنوب
و منتفع شدن پایتخت نشین ها

کارگران پیمانکاری عسلویه؛ 
تشنه جرعه ای عدالت

خروج ترکیه از کنوانسیون بین  المللی منع خشونت 
علیه زنان، واکنش های اعتراضی در پی داشت؛

بایکوت زنان به بهانه 
حفظ بنیاد خانواده!
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 فعال سیاسی اصولگرا: 

 شاهد پایين ترین حد »اعتماد« 
بين مردم و حاکميت هستيم

دسترنج 4

 رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز:

فقط یک نام از فراکسيون کارگری 
مجلس باقی مانده است
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ســخنگوی دولت در رابطه با »طرح صیانــت از فضای مجازی و 
ساماندهی پیام رســان ها« گفت: توصیه من به پیشنهاددهندگان 
این طرح آن اســت که ضمــن توجه بــه واقعیت هــای مرتبط با 
فضای مجــازی و فضای منفی شــکل گرفتــه در افــکار عمومی، 
 هر تصمیمــی در این  خصــوص باید بــا هماهنگــی دولت جدید 

اتخاذ شود.
به گزارش برنــا، علی ربیعــی با اشــاره به این کــه موضوعات 
مربوط بــه فضای مجــازی، موضوع روز بســیاری از کشــورهای 
جهان اســت، گفــت: »بارها تاکید شــده که سیاســت گذاری در 
حوزه فضــای مجــازی و حکومت ســایبری، به خاطــر پیچیده و 
چند وجهی بودنش، اقدامی ســاده نیســت. طرح هایی که مربوط 
به این حوزه باشــد، قطعا ابعــاد مختلفی دارد و اینکــه صرفا با نگاه 
 امنیتی یا جنبه خــاص فرهنگی بــه بررســی آن بپردازیم، قطعا 

بیراهه رفته ایم«.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: »از طرف دیگر، فضای مجازی 
فقط محدود به حوزه اطالع رسانی نیست بلکه در دنیای امروز، بستر 
بزرگی است که کاربردهای متعددی را برای مردم ایجاد کرده است. 
ایجاد مشــاغل، ســرمایه گذاری های جدید، تجارت الکترونیک و 
آموزش مجازی، بخشی از کاربردهای چندگانه  فضای مجازی است. 
به همین خاطر اســت که در زندگی امروز انسان، فضای مجازی در 
حقیقت بخشی از زندگی روزمره اش شده است بنابراین، قطعا هر نوع 
تصمیم گیری در این حوزه نیازمند توجه به همه جوانب و اخذ نظرات 

کارشناسان، خبرگان و عموم جامعه است.«

ربیعی با تاکید بر اینکه »امروزه فضای مجازی بخشــی از حقوق 
مردم است«، افزود: این طرح عالوه بر اینکه می تواند نافی حقوق عامه 
مردم باشــد، اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران را نیز محدود 
کرده و در عوض، با اختیارات گسترده ای که برای نهادهایی نوظهور 
در نظر گرفته، چشم انداز روشنی را پیش رو قرار نمی دهد زیرا در این 

طرح، تناسبی بین مسئولیت و اختیارات، وجود ندارد.  
ســخنگوی دولت با بیان اینکه اثرات و تبعات طرح مورد اشاره، 
بسیار گسترده است و رئیس جمهور منتخب نیز وعده هایی مرتبط 
با فضای مجازی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 1400 
مطرح کرد، گفت: توصیه من به پیشنهاددهندگان این طرح آن است 
که ضمن توجه به واقعیت های مرتبط با فضای مجازی و فضای منفی 
شــکل گرفته در افکار عمومی ، هر تصمیمی در این  خصوص باید با 

هماهنگی دولت جدید اتخاذ شود.

وزارت خزانــه داری آمریــکا از خــروج 

 نــام ۳ ایرانــی از لیســت تحریم های خود 
خبر داد. 

به گزارش ایســنا، توییتر عرب نیوز روز 
جمعه نوشت که وزارت خزانه داری آمریکا 
نام سه ایرانی را فهرســت تحریم های خود 

خارج کرده است.
عرب نیوز همچنین نوشــت سخنگوی 
این وزارت خانه اعالم کرده است که خروج 
این سه ایرانی از لیست تحریم ها، سیاست 

تحریم های دولت آمریــکا در قبال ایران را 
تغییر نخواهد داد.

این سخنگو همچنین اعالم کرد که اقدام 
آمریکا هیچ ارتباطی نیز با مذاکرات بر ســر 

برجام ندارد.
بهــزاد فــردوس، مهــرزاد فــردوس 
و محمدرضــا دزفولیــان نامهــای ســه 
 ایرانی خارج شــده از لیســت تحریم های 

آمریکا است.

خبر

خبر

واکنش دولت به طرح محدودسازی فضای مجازی

 سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی 
و حکومت سایبری ساده نیست

آمریکا نام ۳ ایرانی را از لیست تحریم های خود خارج کرد

وضعیت فوق بحرانی شیوع کرونای دلتا در سیستان و بلوچستان

مسئوالن سرگردان تر از مردم

سياست 2

شهرنوشت 6

 با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، 
یکدست سازی قوا در  کشور نهایی شد؛

مثلث رئیسی، 
قالیباف، اژه ای

در میان ســیل تبریکاتی که به مناسبت 
انتصــاب غالمحســین محســنی اژه ای به 
ریاست قوه قضائیه به سوی رسانه ها و فضای 
مجازی گسیل شــد، یک تصویر قابل تامل 
بود؛ تصویری از ابراهیم رئیســی، محمدباقر 
قالیباف و غالمحسین محسنی اژه ای در کنار 
یکدیگر که در باالی آن نوشته شده »جهاد 
سازندگی به روایت تصویر« و در پایین تصویر 
هم از این سه تن به عنوان »ترکیبی که ایران 

را آباد می کند« یاد شده است. 
غالمحســین محســنی اژه ای در حالی 
که هفته گذشــته اخبار پیرامون ریاستش 

بر قوه قضائیــه را شــایعه می خواند، اکنون 
رئیس قوه قضائیه اســت. حکــم انتصاب او 
روز پنجشــنبه پس از آن منتشر شد که یک 
روز قبل تر یعنی چهارشــنبه گذشــته نامه 
 ابراهیم رئیســی به رهبر انقالب رســانه ای 

شده بود. 
رئیسی در این نامه از رهبر انقالب کسب 
اجازه کرده بود که بر تمهید مقدمات تشکیل 
دولت جدید متمرکز شود و بعد هم خواسته 
بود کــه معظم لــه در صــورت صالحدید 
 در خصوص ریاســت قــوه قضائیــه اتخاذ 

تصمیم فرمایند.

تصاویر هورالعظیم، هویزه و ... هشدار جنگ آب را در ایران جدی تر کرد

بیآبیوبیدادخطربیآیندگی
چرتکه 3
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