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نشست فراکسیونزنان مجلس شورای اسالمیباحضوروزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری به منظور بررسی نحوه اجرای قانون برنامه ششم
توسعه در این وزارتخانه برگزار شد.
ارتقایکیفیتغذایدانشگاههابایدمتناسبباشاندانشجودر
دستورکار قرار گیرد
فریده اوالدقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی در بیان
عللبرگزاریایننشستگفت:مهمترینرویکردفراکسیونزنانمجلس
شورای اسالمی نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه ششم توسعه است که
وزرا طی گزارشی برشی از عملکرد خود را در این خصوص ارائه میدهند،
همچنین این فراکسیون بر ضرورت اجرای مواد  101و  102این قانون
مبنی بر عدالت جنسیتی تاکید دارد.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :نکته مهم در مورد دســتاورد این وزارتخانه
پیرامون فعال سازی شــرکتهای دانش بنیان اســت ،همچنین در
بازدیدهایی که از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات از استانها داشتیم،
به این نتیجه رسیدیم که تعداد زیادی پروژههای نیمه تمام در بخش
آموزش عالی وجود دارد ،همچنین مطالباتی در این بخش وجود داشته
که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد :بیتردید این پروژهها ملی هستند و میتوان با اجرای آنها
استانها را به قطب علمی کشور تبدیل کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،یادآور شــد :توجه به وضعیت سلف
سرویس و غذای دانشگاهها متناسب با شان دانشجویان ،تسهیل روند ارائه
تسهیالتواموتقاضامحورکردنرسالهدانشجوییدرتحصیالتتکمیلی
از دیگر مواردی است که فراکسیون زنان از وزیر علوم میخواهد به آنها
توجه ویژهای داشته باشد ،همچنین تقاضا داریم کرسیهای آزاداندیشی
دانشگاهها فعال شوند ،از سوی دیگر الزم است این وزارتخانه گزارشی از
مامور کردن دانشگاهها ارائه دهد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی ،اظهار کرد :یکی دیگر از
اقدامات درخور تحسین وزارت علوم ارتقا دادن شاخصهای پژوهشی
کشور براساس اســتانداردهای جهانی است ،همچنین اقدامات خوبی
در زمینه تعامل با شرکتهای دانش بنیان انجام داده که رتبه کشور را از
 120به  65رسانده است.
ارتقای دانشگاه تربیت بدنی گامی در جهت تامین سالمت جامعه است
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اســامی ،ادامه داد :در مورد
پردیس دانشگاه ،تضاد فرهنگی اجازه نمیدهد که در برخی مناطق کشور
بر اساس آمایش استانی تصمیمگیری شود ،بنابراین انتظار داریم حداقل
برای حوزه انتخابیهام همان مدل هیات امنایی برای دانشگاهها اجرا شود.
نقل و انتقال دانشجویان دختر تسهیل شود
در ادامه معصومه آقاپور علیشاهی گفت :به تازگی بازدیدی از خوابگاه
دخترانه دانشگاه تبریز داشتم که نشــان میداد ورزش دانشجویان از
شرایط نامناسبی برخوردار اســت ،ضمن اینکه در این خوابگاه کانون
موسیقی وجود دارد که مجوز فعالسازی آن باید از سوی وزیر علوم صادر
شود ،بنابراین درخواست میکنیم در جهت تحقق این امر اقدام شود.
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد:
پیشنهاد میکنم همچون طرحی که در دانشگاه شبستر اجرا کردیم،
اجازه دهید در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم نیز اتاق بازرگانی یا
اصناف ایجاد شود که حداقل ماهی یکبار واحدهای صنفی در آن تشکیل
جلسه دهند و دانشگاهیان شنونده مشکالت آنها باشند.
وزارت علوم به مطالبات دانشجویان توجه کند
در ادامه طیبه سیاوشــی گفت :از طرف کمیته دانشجویی فراکسیون
امید بازدیدی از خوابگاههای دانشجویی تهران داشتیم که متوجه شدیم

آنچه درنشست فراکسیون زنان مجلس با وزیر علوم گذشت

بیتوجهی وزارت علوم به انتخاب
معاونان زن جای سوال دارد

تعدادیازدانشجویانبامشکالتصنفیمواجههستندکهممکناستبه
سمت مطالبات سیاسی برود ،بنابراین نیاز است که در این خصوص اقدام
جدی صورت بگیرد ،ضمن اینکه میتوان گفت صحبتهای دانشجویان
با مقامات اداری متفاوت است که نیاز است بیشتر با هم صحبت کنند و
مطالباتشان به گونهای ارزیابی شود که به سمت مطالبات سیاسی نرود.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی ،در پایان از وزیر علوم خواست که به یکی دیگر از مشکالت
دانشجویان در خصوص ورود مسئوالن دانشگاهها به حریم خصوصی آنها
رسیدگی کند.
چرا استفاده از مدیران زن در سطح کالن محقق نشد؟
در ادامه سیده فاطمه ذوالقدر گفت :بعد از نشستی که با رئیس جمهور در
مورد انتخاب وزرای جدید داشتیم ،درخواست کرده بودیم که حداقل یک
وزیر خانم داشته باشیم که محقق نشد ،بنابراین در شرایط کنونی انتظار
داریم که حداقل از ظرفیت مدیران توانمند خانم برای معاونتهای اصلی
این وزارتخانه یا به عنوان روسای دانشگاهها در سراسر ایران استفاده شود.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی ،یادآورشد :اغلب تذکرهای ما به وزیر علوم بدون جواب
باقی میماند ،کما اینکه در مورد وضعیت سهمیه در دانشگاه آزاد تذکر
داده بودیم که بیجواب باقی ماند.
بیتوجهی وزارت علوم به انتخاب معاونان زن جای سوال دارد
در ادامه پروانه مافی با انتقاد از بیتوجهی وزارت علوم به انتخاب معاونان
زن گفت :یکی از وزارتخانههایی که بیش از همه نیروی خانم توانمند و
تحصیلکرده دارد ،وزارت علوم است ،اما به شــدت در آن برای انتخاب
مدیران زن در سطح کالن مدیریتی حالت انقباضی وجود دارد که این

مصری در تذکر شفاهی مطرح کرد:

نابودی بیش از ۲۰هزار تن برنج در شرکت بازرگانی دولتی

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس
شورای اســامی گفت :مقدار زیادی برنج
وارداتی متاسفانه در حال فاسد شدن است
که مقصر اصلی این اتفاق دولت است.
عبدالرضــا مصری در نشســت علنی امروز
(ســه شــنبه  4دی ماه) مجلس شــورای
اسالمی در تذکر شفاهی خود گفت :از قبل
اعالم کرده بودیم که بیــش از  20هزار تن
برنج در شــرکت بازرگانی دولتی در حال از
بین رفتن اســت که  4500تن در یک انبار
بوده است.
نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :این برنج های فاسد شده
هم اکنون در حال رنگ شدن هستند که به
عنوان غذای دام مصرف می شود ،متاسفانه

این برنج ها به دست مردم نرسید و همه آنها
فاسد شــدند ،آیا این برنج ها نباید به دست
مردم می رسید؟ که امروزه می بینیم حتی
 500تن از این برنج هــا حتی مصرف دامی
نیــز ندارند که درحال حاضــر رنگ آمیزی
هستند تا تبدیل به الکل شوند.
وی تصریــح کرد :از قوه قضائیــه تقاضا می
شــود که این وضعیت را پیگیری کند ،زیرا
دولت مقصر اصلی اســت ،همچنین رئیس
جهاد کشــاورزی و وزیر محترم به تذکرات
هیچ توجهی نکردند.
صادرات دام ممنوع شده است ولی برخی از
نور چشمی ها حواله دریافت می کنند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :صادرات دام ممنوع شــده است
ولی برخی از نور چشــمی ها حواله دریافت
می کنند و در اســتان های لرستان ،ایالم و
کرمانشــاه با این حواله ها از دامداران مواد
مورد نظر خود را تامین می کنند ،در حالی
که هیچ اطالعی از دام و دامداری ندارند.
مصری گفت :سردرگمی ایثارگران ،خانواده
شهدا ،جانبازان و رزمندگان را از بین ببرید
و هزینه درمان آنهــا را تامین کنید ،در این
خصوص بنیاد شــهید مســئول است و باید
هزینه ها را پرداخت کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای
اســامی در خاتمه بیان کرد :رزمندگان
معســر ماهی  500هزار تومان حقوق می
گیرند در حالی که درآمــد کافی ندارند،
بنابراین بایــد به وضعیت آنها رســیدگی
شود.

جای سوال است.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شــورای اســامی ،تصریح کرد :هماکنون نگاه مردم این است که
نمایندگان زن تا چه اندازه توانستهاند جایگاه زنان را در جامعه ارتقا
دهند ،چرا هیچ اتفاق جدی از ســوی دســتگاههای اجرایی در این
خصوص نمیافتد؟
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی ،خطاب به وزیر علوم تاکید
کرد :دست شما در وزارت علوم باز است ،بنابراین انتظار میرود با استفاده
از ظرفیت زنان توانمند فعال در هیات علمی به این مطالبه عمومی پاسخ
دهید.
دانشجویان خارجی با چه معیاری در دانشگاه بینالمللی امام
خمینی(ره)جذب میشوند؟
در ادامه ســیده حمیده زرآبادی گفت :هماکنون بحــث درآمدزایی
دانشگاهها مطرح است که در عمل بر اساس افزایش شهریه دانشجویان
تحقق پیدا کرده که نارضایتی این قشر را به همراه داشته است که این
موضوع هم جایگاه علم را تنزل میدهد و هم مشکالتی را به همراه دارد.
نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره
به وضعیت دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در شهر قزوین اظهار
کرد :در این دانشگاه چند مدل دانشجو جذب میشود که یکی از طریق
بورسیهبوده،یکیهمدانشجویانیهستندکهشهریهمیپردازند،امابدون
کنکور وارد دانشگاه میشوند ،یکی هم دانشجویانی هستند که شهریه
پرداخت نمیکنند ،بنابراین معیار مشخصی برای جذب دانشجو در این
دانشگاه وجود ندارد.
وی تاکید کرد :فعالیت تشکلهای دانشجویی از دیگر مواردی است که

همیشه گالیههایی پیرامون آن وجود دارد که میتوان گفت برخوردها در
این زمینه تبعیضآمیز است ،از سوی دیگر موضوعات صنفی دانشجویان
باید پیگیری شود.
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :یکی
دیگر از مشکالتی که در شهر قزوین با آن مواجه هستیم ،این است که
در دفترچه کنکور برای دانشگاههای این شهر رشتهای تحت عنوان نفت
وجود دارد که فارغالتحصیالن آن مدرک معدن دریافت میکنند.
وزارت علوم؛ مبالغی را برای ارتقای کیفیت غذای دانشجویان اختصاص
خواهد داد
وزارت علوم 500موسسه غیرانتفاعی را تعطیل کرد
وی یادآورشــد :یکی دیگر از مواردی که باید بدان اشاره کنم ،رتبه اول
کشــور در زمینه رشد علمی بوده اســت که قرار بود در سال  1404به
این رتبه دست پیدا کنیم ،اما سرعت نسبی ما رشد چشمگیری داشته
و از 2سال گذشــته ایران را در جایگاه اول قرار داده و بعد از آن چین و
روسیه قرار دارند ،که این امر باعث ارتقای جایگاه ایران در سطح مجامع
بینالمللی شده است.
غالمی افزود :در مورد کاربردی کردن دانشگاهها از چند ماه قبل ظرفیت
آییننامه ارتقا را مورد بازنگری قــرار دادیم ،همچنین قرارداد با بخش
صنعت ،همکاری با وزارت صنعت ،معدن و تجــارت ،افزایش مهارت
دانشجویان ،قرارداد با وزارت نفت ،قرارداد با صنایع دفاع ،قرارداد با سازمان
حفاظت محیط زیست برای اجرای کنسرسیون علمی از دیگر اقدامات
وزارت علوم بوده است.
وی گفت :در این دوره  2010نفر از اساتید و محققان خارجی برای انجام
پروژههای علمی مشترک از دانشگاههای ایران بازدید کردند ،همچنین
 1400استاد ایرانی بدین منظور از دانشگاههای خارجی بازدید داشتند.
غالمی خاطرنشــان کــرد 152 :پــروژه تحقیقاتی مشــترک با
دانشگا هها و پژوهشگا ههای معتبر دنیا که تامین اعتبارات آن به
صورت  50-50صورت گرفته است ،از ســوی دیگر وزارت علوم
در زمینه تامین ارز وقتی بحث ارز نیمایی قطعی نشــده بود ،کل
موجودی سازمان دانشجویان را برای ایجاد فرصت مطالعاتی در
زمینه خرید ارز  4200تومانی هزینه کــرد تا بتوان از این طریق
دانشــجویان را معرفی کرد ،ضمن اینکه باید به این نکته اشــاره
کنم که ســال گذشــته  100درصد اعتبارات تعیین شده برای
وزارت علوم تخصیص یافت.
غالمیعنوانکرد:درزمینهفعالیتدانشگاههایعلمیکاربردیانحرافات
جدی وجود داشت و هر دستگاهی در کنار خود یکی از این دانشگاهها را
ایجاد کرده بود و به ماشین تولید مدرک تبدیل شده بودند که این شروع
غلطی بود که هزینهای را بر دولت و بیتالمال تحمیل میکرد ،چرا که
فارغالتحصیالن آنها به جمعیت فاقد شــغل اضافه میشدند ،بنابراین
تغییراتی در این بخش ایجاد کردیم.
وی بیان کرد :در مورد درآمدسازی دانشگاهها باید آنها یا تحقیق یا تدریس
کنند ،ضمناینکه انجام فعالیتهای پژوهشی هم باید مشتری داشته
باشد،بنابرایندراینشرایطانتظارمیرودنمایندگانمجلسکمککنند
تا بخشهای صنعتی وارد دانشگاهها شده و مشکالت خود را مطرح کرده و
پروژههای خود را از این طریق پیگیری کنند.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،تاکید کرد :از طریق شرکتهای دانش
بنیان  42هزار اشتغال پایدار ایجاد کردیم ،همچنین مطالبات اساتید
بازنشسته را تا پایان ســال  96پرداخت کردیم ،از سوی دیگر از آقای
نوبخت مبالغی را برای تامین و ارتقای کیفیت غذای دانشجویان گرفتیم،
ضمن اینکه باید اشاره کنم امسال  30درصد به تعداد افرادی که از غذای
دانشجویی استفاده میکنند ،اضافه شده است.

حسن روحانی در صحن علنی مجلس هنگام ارائه الیحه بودجه سال:۹۸

تابانکهاسالمنشوند،اقتصادسالمنمیشود

رییــس جمهــور در صحن علنی
مجلسهنگامارائهالیحهبودجهسال ۹۸گفت:
تا بانکها سالم نشوند ،اقتصاد سالم نمیشود.
حسن روحانی گفت :طبق آمار طی ۸ماه سال
جاری  ۳۱میلیــون و  ۵۰۰هزار دالر صادرات
نفتی داشتیم که نسبت به ســال قبلتر ۱۴
درصد رشد داشته و در بخش واردات حدود۱۲
درصد کاهش داشتهایم.
وی ادامه داد :بنابراین تراز ما مثبت اســت که
نزدیک به یک میلیارد ســنجیده میشــود.
ولی زمانی کاهــش واردات در حوزه کاالهای
واسطهای است که باید نسبت به تصمیم گیری
شود.
روحانی گفت :ما تصمیــم گرفتیم که تمام

واردکنندگان میتوانند مواد اولیه را در مناطق
آزاد وارد و انبــار کنند .این تصمیم را به خاطر
تولید اتخاذ کردیم .همچنین تصمیم گرفتیم
برای کاالهای ضروری ،تســهیالتی را فراهم
کنیم.
به گفته روحانی ،بحث مهم دیگر بحث اشتغال
است .سازمان برنامه و بودجه مکلف شد که با
همه دستگاه های اجرایی بتواند طی توافقی
برای اشتغال سال آینده حرکت بهتری داشته
باشد .همین طور وزیر مسکن و راه و شهرسازی
قول داده است که در  ۲ســال آینده بیش از
 ۴۰۰هزار واحد مسکونی برای بافت فرسوده و
بیش از ۵۰۰هزار واحد مسکونی برای نوسازی
اقدام کند.

روحانی در خصوص گردشــگری نیز گفت:
در بخش گردشــگری تالش داریم تا جاذبه
گردشگریرابیشترکنیموانشااهللبابخشهای
مربوطه به ویژه در حوزه اشتغال تالش خواهیم
کرد .در حوزه آب تــاش زیادی برای کاهش
مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی دنبال
خواهیم کرد و در سال آینده اقدامات مهمی
انجام خواهد گرفت.
روحانی ادامه داد :در بخش کشت گلخانه ای تا
اول دولت یازدهم  ۸هزار هکتار کشت گلخانه
ای داشتیم ولی حاال این میزان به بیش از ۱۵
هزار هکتار رسیده است.
روحانی با تاکید بر این که «ما آب را شــیرین
خواهیم کرد» گفــت :آخرین نکته ما محیط
زیست است .این مساله مهمی است و نسبت به
آنبرایسالآیندهاقداماتویژهخواهیمکرد.ما
آب را شیرین خواهیم کرد و به بخش خصوصی
منتقل خواهیم کرد .موضوع آب بسیار مهم و
حیاتی است و همه مناطق حساس هستند و
دولت باید به آن توجه کند .در محیط زیست
بودجه آن را در نظر گرفتیم.
وی تاکید کرد :طبق دســتورات مقام معظم
رهبری اصالحاتی در بودجه لحاظ کردیم.
به گفته روحانی :بودجه عمرانی هم  ۶۲هزار
میلیارد خواهد بــود و امیدواریم تا بهمن ماه
بودجه را از مجلس دریافت کرده و در اسفند
بودجه را برای سال آینده اجرایی کنیم.
رییس جمهور تاکیــد کرد :در ســال آینده
انتخابات مجلس شورای اسالمی هم در پیش
خواهیم داشت که انشااهلل در دهه پنجم انقالب
اســامی ســال مبارکی را در پیش خواهیم
داشت.

تازه ها
رئیسکمیسیونفرهنگیمجلس:

فیلتر،راهحلمشکالتفضای
مجازینیست

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید
بر اینکه توئیتر باید رفع فیلتر شود ،گفت :فیلتر راه حل و
راهکار حل مشکالت فضای مجازی نیست بلکه به عنوان
ابزار کنترلی موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
احمد مازنی با تاکید بر اینکه فیلتر راه حل و راهکار حل
مشکالت فضای مجازی نیســت ،گفت :به عنوان ابزار
کنترلی موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
در مجلس شورای اسالمی افزود :بارها گفتم و باز تاکید
می کنم که نمی توان برق و آب و همچنین خیابان ها را
برای همیشه قطع و مسدود کرد اما در هنگام اعالم خطر
و بروز مشکل ،چاره ای جز قطع آب و برق و مسدود کردن
خیابانهانیست.
فیلترینگ فضای مجازی کاربرد موقت دارد
ویباتاکیدبراینکهفیلترینگفضایمجازیکاربردموقت
دارد ،تصریح کرد :دانش و تحول در حوزه فضای مجازی با
چنان سرعتی پیش می رود که ما به هیچ وجه نمی توانیم
جلودار آن باشیم چه برسد به اینکه بخواهیم آن را فیلتر
وتعطیلکرد.
فضای مجازی خود را بر ما تحمیل کرده است
اصرار برای فیلترینگ فضای مجازی راه به جایی نخواهد
برد و راه حل رفع مشــکالت فضای مجازی و ســایبری
استفاده درست ،تولید محتوای مناسب و وضع قوانین و
مقرراتی برای پیشگیری از تهدیدها و آسیب های ناشی
از آن است
این نماینده مردم در مجلــس دهم ،با بیان اینکه فضای
مجازی خــود را بر ما تحمیل کرده اســت ،گفت :اصرار
برای فیلترینگ فضای مجازی راه به جایی نخواهد برد و
راه حل رفع مشکالت فضای مجازی و سایبری استفاده
درست ،تولید محتوای مناسب و وضع قوانین و مقرراتی
برای پیشگیری از تهدیدها و آسیب های ناشی از آن است.
مازنی با تاکید بر اینکه فضای مجازی فرصتی اســت که
باید از آن اســتفاده کرد ،ادامه داد :بنده به عنوان رئیس
کمیسیون فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی
تاکنون هیچ گزارش رسمی حاکی از موفقیت فیلترینگ
فضایمجازیمشاهدهنکردممگراینکهگزارشیداشتیماز
اینکه بسیاری از حمالت سایبری به نام ایران تمام می شود
درحالیکهحمالتازجانبکشورهایسازندهفیلترشکن
ها بوده بنابراین آثار منفی فیلترینگ بیش از بیش از آثار
مثبتآناست.رئیسکمیسیونفرهنگیمجلسشورای
اسالمی،افزود:ماچهموافقفیلترینگفضایمجازیباشیم
چه نباشیم به هیچ وجه امکان کنترل آن وجود ندارد البته
هیچ کشوری نیز در این زمینه موفق نشده است .وی ادامه
داد :باید در شــورای عالی فضای مجازی بر روی موضوع
فیلترینگ بحث های بیشتری انجام شود از سویی کمیته
فضای مجازی را در کمیسیون فرهنگی تشکیل دادیم و
باید منسجم تر ،قوی تر و علمی تر با این مساله برخورد
کنیم تا بتوان تهدیدهای آن را تبدیل به فرصت کرد و از
فرصت ها حداکثر بهره برداری را برای رشد و توسعه کشور
داشتهباشیم.
مازنی با یادآوری اینکه فیلتر فضای مجازی باید به صورت
موقت باشد و چارچوب هایی برای آن تعریف شود ،ادامه
داد :به عنوان مثال در برخی موارد می توان نگاه جریمه
ای داشــت به گونه ای که برای استفاده های نامشروع و
غیرقانونی جرائمی پیش بینی شــود اما مسدود کردن
راهکار و راه حل مناسبی نیست.
این نماینده مــردم در مجلس دهم ،یادآور شــد :برخی
مقامات برای استفاده از اینترنت ،فضای مجازی و شبکه
های ماهواره ای مجوزهایی دارند اما برای مردم این موضوع
قابل قبول نیست در واقع اگر فضای مجازی بد است باید
برای همه باشد اگر خوب است باید برای همه باشد البته
می توان برای استفاده شرط سنی گذاشت اما اینکه برای
تمامی مردم ممنوعیت ایجاد کرد و مقامات از این ظرفیت
استفادهکنندقابلقبولنیست.
توئیتربایدرفعفیلترشود
رئیسکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمی،باتاکید
براینکه ارزش ها باید بر جامعه حاکم شود و راه حل ایجاد
محدودیت نیست ،گفت :محدودیت ها باید در چارچوب
قانون و با رعایت حقوق شــهروندی باشد؛ هنر ما نباید
محدودیت و مسدودکردن باشد بلکه باید بتوان نرم های
قانونی مناسب را ارائه کرد تا مردم در فضایی که امنیت
داشته باشند ،جاسوسی در آن نباشــد و آزادی ،نشاط،
حجاب و ارزش هایشان تامین شود و محفوظ باشد حضور
داشته باشند و احساس امنیتکنند.

