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اقرار به انزواي امريكا
روزنامه وطن امروز در يادداش��تي به 
اذعان آنتوني بلينك��ن، وزير خارجه 
امريكا درباره انزواي امريكا در جامعه 
بين الملل پس از خروج اين كشور از برجام اشاره كرد و نوشت: واقعيت 
امر اين است كه اقرار اخير بلينكن، ارزش ذاتي و ثبتي زيادي در حوزه 
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران دارد. وزير خارجه امريكا اذعان 
كرد خروج واشنگتن از برجام منجر به انزواي كاخ سفيد و نه ايران در 
نظام بين الملل شده و از اين رو، چنين اقدامي مصداق يك خطاي بزرگ 
محس��وب مي ش��ود. نبايد فراموش ك��رد بس��ياري از دموكرات هاي 
امريكايي پس از خروج ترامپ از توافق هسته اي، تاكتيك خروج وي از 
اين توافق را صرفاً تقبيح كرده و سخني از عدم انزواي بين المللي ايران 
به ميان نمي آوردند! به عبارت بهتر، دموكرات ها در عين اينكه تاكتيك 
و روش خروج ترامپ از توافق هس��ته اي را مورد عت��اب قرار دادند، در 
انتظار تأثيرگذاري استراتژي فشار حداكثري دولت سابق امريكا در قبال 
كشورمان بودند، حتي افرادي مانند جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي 
دولت فعلي امريكا و ريچارد نفيو، معمار تحريم هاي ضدايراني در دولت 
اوباما، معتقد بودند بايد برخي اضالع و مؤلفه هاي اس��تراتژي فش��ار 
حداكثري دولت ترام��پ را عليه اي��ران حفظ ك��رد. ماحصل چنين 
رويكردي، خلق عبارت »استراتژي فشار هوشمندانه عليه ايران« توسط 
جو بايدن، رئيس جمهور امريكا بود. مخرج مشترك استراتژي دو حزب 
سنتي امريكا عليه كش��ورمان، »اعمال فشارهاي مستمر« بوده است؛ 

يكي به صورت حداكثري و ديگري به صورت هوشمندانه! 
نويسنده وطن امروز تأكيد كرده است: نبايد فراموش كرد اگر واشنگتن 
به حق��وق حقه هس��ته اي ايران، رفع كام��ل تحريم ه��اي ظالمانه و 
ضدايراني كه در مغايرت مستقيم يا غيرمس��تقيم با برجام قرار دارد، 
ارائه تضمين درباره آينده توافق هس��ته اي، راستي آزمايي در پروسه 
بازگش��ت امريكا به برجام، گره نزدن برجام به مسائل غيرهسته اي و 
رعايت دغدغه هاي فني و تأسيس��اتي ايران در ني��روگاه نطنز و ديگر 
موارد تن ندهد، هزينه هاي شكست و انزواي واشنگتن در اين معادله 
به صورت تصاعدي افزايش خواهد يافت. كاخ س��فيد فراموش نكند 
گذشت زمان در اين معادله، به فاكتوري ايجابي به سود اهداف امريكا 
تبديل نخواهد شد و بالعكس، هزينه هاي شكست واشنگتن در پيشبرد 
استراتژي فشار )چه حداكثري و چه هوشمندانه( عليه كشورمان را به 

صورت تصاعدي افزايش خواهد داد!
........................................................................................................................

روز دانشجو از 1332 تا 1400
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به بهانه 
روز دانشجو به استقالل طلبي جريان دانشجويي 
در كشور كه همواره از س��وي نظام استكبار با 
گلوله پاسخ داده شده پرداخت و نوشت: از آذر 1332 تا آذر 1400 جريان 
سلطه، متحدان و عواملش دست از سر دانشگاه برنداشته اند. اگر تا پيش از 
انقالب اسالمي ايران مطالبه دانشگاهيان در دستيابي به استقالل سياسي 
براي خوشامد اربابان امريكايي با گلوله پاسخ داده مي شد، امروز با تحقق 
استقالل سياسي، تالش دانشگاهيان براي استقالل علمي  تقاصي جز گلوله 
از جانب ارباب س��لطه ندارد. عصر جمعه وقتي گلوله هاي بي صداي يك 
س��الح اتوماتيك با كنترل از راه دور در بلوار امام خميني آبسرد سينه و 
پهلوي محسن فخري زاده را ش��كافت، آن روز هم يك غروب پاييزي در 
هفتم آذرماه 1399 بود. روزي كه جامعه دانشگاهي ايران داغدار يكي از 
اساتيد تأثيرگذارش در علوم و فناوري هاي نوين شد. 10سال پيشتر صبح 
دوشنبه هشتم آذر 1389 اين بار بوي دود و آتش در بلوار ارتش تهران خبر 
از حادثه اي تلخ داد؛ مجيد شهرياري استاد و دانشمند برجسته  هسته اي 
ايران نيز پاداش اس��تقالل خواهي اش را با بمب هاي مغناطيسي كه بر در 
اتومبيل سواري اش چسبانده ش��د، گرفت. اردشير حس��ين پور، سعيد 
كاظمي آشتياني، مس��عود عليمحمدي، داريوش رضايي نژاد و مصطفي 
احمدي روشن چهره هاي برجسته دانشگاهي كشور بودند كه همگي به 
جرم توانمندسازي علمي  ايران هدف جوخه هاي  ترور سلطه طلبان شدند. 
براي ايران نه فقط پاييز و آذرماه كه چهار فصل سال، يادآور روز دانشجو و 
درد و داغ دانشگاه است؛ يادآور خون هايي كه به بهاي استقالل طلبي يك 

ملت روي آسفالت خيابان و زمين دانشگاه جاري شد. 
........................................................................................................................

تحول در حكمراني
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود به استقبال 
روز دانش��جو رفت و با اش��اره به حض��ور رئيس 
مجلس ش��وراي اس��المي در جمع دانشجويان 
دانشگاه شهيد بهشتي نوش��ت: همزمان با اين روز و به پاسداشت آن، 
مسئوالن ارشد كشور- خصوصاً سران قوا- با حضور در جمع دانشجويان 

درباره مسائل مختلف كشور صحبت مي كنند. 
دكتر قاليباف، رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با حضور در دانش��گاه 
شهيدبهشتي ساعاتي را در كنار جوانان گذراند. قاليباف در اين نشست 
صميمي به مسائل مختلف ورود و مباحثي جدي را مطرح كرد؛ از مسئله 
مهم »شفافيت« تا مسائل اقتصادي كشور اما در اين بين به موضوع مهم 
»حكمراني« هم ورود كرد. رئيس مجلس درباره تحول در حكمراني، گفت: 
»بحث مربوط به حكمراني، بزرگ ترين چالش امروز كشور است و بارها 
هم اين موضوع را مطرح كردم. ما در حوزه حكمراني كارنامه قابل قبولي 
نداريم و دچار مشكل هستيم.« قاليباف افزود: »بايد حكمراني را در كشور 
اصالح كنيم. اگر ما در حوزه اقتصاد به چالش هاي بزرگي دچار شديم، به 
اين دليل است كه اقتصاد ما دولتي است و اصالح روند حكمراني و اداره 
كشور ضرورت جدي دارد.« ورود صريح رئيس مجلس به اين موضوع در 
چنين جلسه اي نشان دهنده اهميت آن در برنامه ريزي مسئوالن ارشد 
است. هميشه مي گويند اولين قدم در حل مشكالت، شناخت و طرح آن 
است. حاال كه مسئوالني در سطح سران قوا به موضوع حكمراني و نداشتن 
كارنامه مناس��ب در آن اشاره كرده اند، الزم اس��ت بخش هاي مختلف و 

خصوصاً اتاق هاي فكر براي آسيب شناسي مسئله ورود كنند. 
........................................................................................................................

توقعات بجاي مردم از عدليه
روزنامه آفتاب  يزد در سرمقاله ديروز خود به 
رويكرد تحول��ي در قوه قضائيه ك��ه با ورود 
رئيسي آغاز ش��د و با حضور محسني اژه اي 
تداوم يافته است، پرداخت و نوشت: بايد اذعان نمود در اين چند ماهه به 
اندازه چندين سال و حتي چندين دهه توقعات بجاي مردمي از دستگاه 
قضايي بيشتر شده است. وقتي رئيس دستگاه قضا در تريبون هاي رسمي 
از وجود برخي فسادها و برخورد با آنها در دستگاه قضا سخن مي گويند 
مفهوم آن اين است كه اين دستگاه سالم و مقتدر نبايد هويتش توسط 
برخي قضات و كاركنان فاسد خدش��ه دار شود و مردم بدون لكنت زبان 
مطالبه گر باشند. خوشبختانه اين مطالبه گري در اين دوره تحول و تعالي 
توسط رياست قوه قضائيه بحق ايجاد شده و اينجاست كه رياست عدليه 
را بايد در درجه اول همكارانشان در قوه قضائيه و سپس رسانه ها و مردم 
همراهي كنند چراكه با پش��توانه مردمي است كه قوه قضائيه همچنان 
مقتدر خواهد ماند. ديگر زمان آن نيست كه برخي قضات به هر نحوي 
رأي صادر كنند، رأي هر قاضي با ايجاد كرسي هاي نقد رأي كه ايجاد شده 
توسط قوه قضائيه و حقوقدانان دلسوز نظام و مردم در ديد افكار عمومي 
قرار مي گيرد. حال كه انتظارات و توقعات باال رفته است دقت در صدور 
آرای قضايي خواست اصلي مردم است و البته راهي نيز بايد باز شود تا اگر 
در ساليان گذش��ته فردي احتمال دهد در صدور رأي ظلمي بر او رفته 
است به اعاده او رسيدگي يا رفع شبهه شود. همه مردم قوه قضائيه را حافظ 

ناموس، مال و جان خود مي دانند.

88498443سرويس  سياسي

شمخاني در ديدار وزير خارجه سوريه:
امريكا دنبال احياي داعش است

وزي�ر خارج�ه س�وريه ب�ا اش�اره ب�ه ظرفيت ه�اي گس�ترده 
اقتص�ادي قابل تب�ادل مي�ان دو كش�ور و اس�تقبال م�ردم اين 
كش�ور از كااله�اي باكيفي�ت ايراني خواس�تار افزاي�ش حضور 
ش�ركت هاي دولت�ي و خصوص�ي ايران�ي در بازار س�وريه ش�د. 
فيصل مقداد، وزير خارجه جمهوري عربي سوريه كه به صورت رسمي 
به تهران سفر كرده است، صبح ديروز با دريابان علي شمخاني، نماينده 
مقام معظم رهبري و دبير ش��وراي عالي امنيت ملي كشورمان ديدار و 
پيرامون آخرين تحوالت منطقه و مناسبات دوجانبه با وي گفت وگو كرد. 
دريابان شمخاني در اين ديدار با تبيين شرايط حاكم بر منطقه گفت: 
امريكا از فروپاشي داعش در سوريه و عراق و پيروزي جبهه مقاومت كه 
موجب افزايش ق��درت راهبردي اين جبهه ش��ده، عصباني و به دنبال 
بحران آفريني هاي جديد است. توطئه ايجاد بحران امنيتي در سوريه يك 
طرح امريكايي- صهيونيستي است كه نسبت به پيامدهاي خطرناك آن 

كه مي تواند امنيت كل منطقه را دچار آسيب كند، هشدار مي دهيم. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با بيان اينكه اشغالگري از سوي 
هر كشوري در سوريه موجب استمرار ناامني و گسترش دامنه خشونت 
خواهد شد، خاطر نشان كرد: سرنوشت هرگونه تجاوز و اشغالگري در 

تاريخ جز عقب نشيني و شكست خفت بار چيز ديگري نبوده است. 
نماينده مقام معظم رهبري تجاوز مستمر رژيم صهيونيستي به خاك 
سوريه را محكوم كرد و افزود: اين حمالت در استمرار تجاوزات وحشيانه 
اين رژيم به فلسطين و لبنان است كه مقاومت و ستيز قهرآميز، تنها راه 

دفع غده  سرطاني صهيونيسم از منطقه است. 
شمخاني با اشاره به روابط راهبردي ايران و سوريه در حوزه هاي سياسي 
و امنيتي، تسري آن به س��اير بخش ها به ويژه حوزه اقتصادي را مورد 

تأكيد قرار داد و آمادگي كامل كشورمان را در اين زمينه اعالم كرد. 
   حضور نظامي امريكا در سوريه مصداق تجاوز است

فيصل مقداد، وزير خارجه سوريه نيز در اين مالقات با تشكر از حمايت هاي 
همه جانبه ته��ران از مردم و دولت س��وريه اظهار داش��ت: با شكس��ت 
جبهه متحد تروريسم و ايجاد ثبات نس��بي در سوريه فصل جديدي در 
همكاري هاي دو كشور با اولويت مناسبات اقتصادي آغاز شده است. وي 
حضور نظامي غيرقانوني امريكا در سوريه را ناقض اصل حاكميت و تجاوز 
به تماميت ارضي اين كش��ور عنوان كرد و افزود: امريكا به دنبال احياي 
هسته هاي تروريستي براي جلوگيري از ايجاد ثبات پايدار در سوريه است. 
فيصل مقداد تداوم شرارت رژيم صهيونيستي در منطقه و تجاوز نظامي 
مكرر به سوريه را مصداق واقعي تروريسم دولتي ذكر كرد و اظهار داشت: 
تروريسم، تجاوز نظامي و تحريم هاي ظالمانه نمي تواند خللي در اراده ملت 
سوريه براي مقاومت در برابر زورگويي و زياده خواهي دشمنان به وجود 
آورد. وي با اشاره به ظرفيت هاي گسترده اقتصادي قابل تبادل ميان دو 
كشور و استقبال مردم سوريه از كاالهاي با كيفيت ايراني خواستار افزايش 

حضور شركت هاي دولتي و خصوصي ايراني در بازار سوريه شد. 
........................................................................................................................

دريادار تنگسيري: 
 بر اساس اصل »ما مي توانيم«

كارهاي ناممكن، ممكن مي شود
با تالش افس�ران جوان و متخصص و تخصصي كردن آموزش ها و 
ش�عار »ما مي توانيم« صرفه جويي قابل توجهي بر اساس رعايت 
اصل» اقتص�اد مقاومتي« در نيروي دريايي س�پاه صورت گرفت. 
مراسم رونمايي از ماش��ين آالت سنگين و نيمه س��نگين مهندسي و 
پشتيباني رزم باز سازي شده در ندسا با حضور دريادار پاسدار عليرضا 
تنگس��يري، فرمانده نيروي دريايي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
انجام شد. در اين مراسم 91 دستگاه خودروي سنگين و نيمه سنگين 
بازسازي شده شامل كشنده  ها و ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين 
در كالس هاي متفاوت مهندس��ي رزم و پدافند غيرعامل كه توس��ط 
مهندسان و كارگران زبردس��ت، مؤمن و انقالبي بازس��ازي شده اند، 

رونمايي و به چرخه خودرويي اين نيرو اضافه شد. 
دريادار تنگسيري در اين مراس��م با مثبت ارزيابي كردن اين كار جهادي، 
اظهار داشت: نيروي دريايي سپاه با توجه به مأموريت ذاتي در حوزه خليج 
فارس و تنگه حس��اس هرمز براي انتقال و ترابري تجهيزات مهندس��ي 
و رزمي عملياتي، نيازمند انواع ماش��ين آالت س��نگين و نيمه سنگين در 
مناطق صعب العبور، جزاير و سواحل بنادر جنوبي است تا در زمينه عمران، 
آبادسازي، محروميت زدايي، فعال سازي اس��كله ها، اليروبي حوضچه ها، 
ساخت ديوار ها و كانال هاي دفاعي و سازه هاي ديگر مورد استفاده قرار دهد. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه با بيان اينكه بر اس��اس اصل »ما مي توانيم« 
تمام كارهاي ناممكن و سخت، ممكن وآسان مي شود، افزود: بازسازي اين 
ماشين آالت و كشنده ها، درگذشته توسط مجموعه هاي خارج از سپاه و با 
هزينه هاي زيادي انجام مي شد ولي امروز به حمداهلل با تالش افسران جوان 
و متخصص و تخصصي كردن آموزش ها در مهندسي نيروي دريايي سپاه و 
استفاده از اصل » ما مي توانيم« و با نگاه به ظرفيت و توان داخلي، اين موضوع 
را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داديم و امروز به توفيق الهي، بازسازي تمام 
ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين در گروه مهندسي شهداي خليج فارس 
نيروي دريايي سپاه انجام مي شود و همكاران ما توانسته اند صرفه جويي قابل 

توجهي بر اساس رعايت اصل» اقتصاد مقاومتي« انجام دهند. 
........................................................................................................................

دبير ستاد حقوق بشر:
فساد در كشور سيستماتيك نيست

اميدوارم به دنبال راهبرد مبارزه با فساد برويم، زيرا راهبرد مقدم بر 
برنامه است و بايد همه بدانند فساد در كشور سيستماتيك نيست. 
به گزارش ايس��نا، كاظم غريب آبادي در همايش »بزرگداشت روز جهاني 
مبارزه با فساد« در ارتباط با ظرفيت كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد، 
گفت: اين كنوانسيون ش��ايد از معدود كنوانس��يون هاي بين المللي باشد 
كه كمترين مش��كل را با مفاد آن داريم و تمام مفاد را يا در قوانين داخلي 
خود گنجانديم يا به دنبال آن هستيم. وي افزود: يكي از ظرفيت هاي اين 
كنوانسيون كه تا االن بهره اي از آن نبرديم، استرداد مجرمان است. كشورها 
در اين بحث بر اساس معاهدات دوجانبه عمل مي كنند اما اين كنوانسيون 
مقرر مي كند اگر بين كشورها در زمينه جرائم اين كنوانسيون معاهده خاصي 
وجود ندارد، كشورها مي توانند اين كنوانسيون را مبناي كار خود قرار دهند 
كه اين موضوع بسيار مهم است. دبير ستاد حقوق بشر ادامه داد: 180كشور 
اين كنوانسيون را تصويب كردند و جهانشمول است. از طرفي ما هم كشوري 
هس��تيم كه كمترين معاهدات دو جانبه با كش��ورها را در زمينه استرداد 
مجرمان به دليل پيچيدگي هايش داريم و اين كنوانس��يون مي تواند به ما 
بسيار كمك كند. توصيه من به همكارانم در قوه قضائيه اين است كه از اين به 

بعد در باب استرداد مجرمان از مفاد اين كنوانسيون استفاده كنيم. 
غريب آبادي ب��ا بيان اينك��ه نكته مهم ديگ��ر، بحث جرم ان��گاري در اين 
كنوانسيون است، گفت: برخي از مفاد اين كنوانسيون را در قوانين داخلي 
جرم انگاري نكرديم و توصيه ام به مجلس اين است كه عناويني را كه هنوز 
جرم ان��گاري نكرده ايم در نظر بگيري��م. وي ادامه داد: يك��ي از فصل هاي 
كنوانسيون، همكاري كشورهاي مختلف در زمينه مبارزه با فساد است كه 
كشورهاي غربي همواره مخالف آن بوده اند و كشورهايي مثل ايران هميشه 
از آن دفاع مي كردند. ما از جمله كشورهايي هستيم كه متأسفانه برخي از 
مجرمان اقتصادي از آن متواري شدند و به كشورهاي اروپايي گريختند و 
به همين دليل كشورهاي اروپايي چندان تمايلي براي همكاري با ما ندارند. 
دبير ستاد حقوق بشر با بيان اينكه يكي ديگر از ظرفيت هاي اين كنوانسيون 
استرداد اموال است، گفت: حتي اگر نتوانيم استرداد مجرمان را دنبال كنيم 

بحث استرداد اموال بسيار مهم است و كشورها بايد آن را دنبال كنند. 

رئيس مجلس شوراي اس�المي با بيان اينكه 
زيرساخت هاي شبكه ملي اطالعات مهم ترين 
موض�وع كش�ور اس�ت، ايج�اد ش�بكه ملي 
اطالعات را از نان ش�ب نيز واجب تر دانست. 
محمدباقر قاليباف، در جلسه علني روز گذشته 
مجلس كه به بررس��ي عملكرد وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات بر اساس گزارش كميسيون 
صنايع و معادن اختصاص داشت، اظهار داشت: 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات وظايف و 
مسئوليت هاي بسيار س��نگيني را بردوش دارد. 
اين وزارتخانه مس��ئوليت هاي مهم��ي در حوزه 
زيرس��اختي دارد. چال��ش اصلي كش��ور بحث 
حكمراني است و الزم است در حكمراني تحولي 
ايجاد ش��ود كه منش��أ آن در وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات است. 
وي گفت: متأس��فانه دولت قبل��ي در اين بخش 
عقب ماندگي هاي جدي داشت و اميدواريم وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات ك��ه در زمان رأي 
اعتماد وعده داده بود در اين حوزه تحوالتي ايجاد 
مي كند، بتواند اين وعده را محقق كند. همچنين 
رئيس مجلس خطاب به وزير ارتباطات گفت: باب 

پروژه هاي ديجيتالي نيمه تمام را ببنديد. 
قاليباف در اين خصوص به تعيين تكليف نشدن 
پروژه كارت ملي هوشمند و پرونده الكترونيك 
س��المت اش��اره كرد و گفت: يك��ي از دردهاي 
بي درمان در كشور ما پروژه هاي نيمه تمام است 

كه متأسفانه در حوزه ديجيتال نيز در سال هاي 
اخير ايجاد شده اس��ت. هوشمندسازي و ايجاد 
دولت الكترونيك، پايه و اساس تحول حكمراني 
اس��ت. اگر به دنبال ايجاد عدال��ت اجتماعي و 
اقتصادي، مبارزه با فساد و شفاف سازي هستيم، 

بايد در اين راستا گام هاي اساسي برداريم. 
   شبكه ملي اطالعات واجب تر از نان شب

رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
زيرساخت هاي ش��بكه ملي اطالعات مهم ترين 
موضوع كشور اس��ت، اظهار داشت: ايجاد شبكه 
ملي اطالعات از نان ش��ب واجب تر اس��ت، وزير 
قول داده است ش��بكه ملي اطالعات را تكميل 
و هر سال گزارش��ي از عملكرد خود براي تحقق 
اين هدف ارائه كند. توجه به ني��روي كار جواِن 
دانشمند در عرصه فناوري بس��يار مهم است و 
بايد بسترهاي الزم براي فعاليت جوانان در اين 
حوزه به وجود آيد، وگرنه اين جوانان را از دست 
خواهي��م داد. قاليباف اف��زود: در تحقق اقتصاد 
ديجيتال عملكردمان زير 5درصد است. با توجه 
به نيروي جوان و دانش��مند اي��ن عملكرد قابل 
پذيرش نيست. در شرايط كرونايي دغدغه جدي 
ما كسب و كارهاي خرد در بستر اينترنت است و 
بايد در اين بخش توسعه و حمايت از زيرساخت ها 

به صورت مداوم انجام شود. 
رئي��س مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به 
جوسازي ها عليه مجلس در خصوص طرح حمايت 

از كاربران در فضاي مجازي گفت: عده اي اعالم 
كردند مجلس به دنبال تعطيلي پلت فرم هاست، 
در حالي  كه مجلس به دنبال حمايت از مشاغل 
خرد در اين حوزه است، زيرا معيشت مردم به اين 
مشاغل گره خورده است. وي گفت: خدمات فني 
و مهندس��ي در حوزه ICT يكي از فرصت هاي 
مهم اقتصادي اس��ت ك��ه بايد م��ورد توجه قرار 
گيرد. يكي از درده��اي بي درمان ما در كش��ور 
كه در برنامه هفتم توس��عه بايد مورد توجه قرار 
گيرد، پروژه هاي نيمه تمام اس��ت. متأسفانه در 
حوزه مس��ائل هوشمندس��ازي نيز در سال هاي 
اخير پروژه هاي نيمه تمام وجود دارد اما در عرصه 
ديجيتال پروژه نيمه تمام در اي��ن حوزه ها معنا 
ن��دارد. پروژه نيمه تم��ام يعني »هزين��ه كن اما 

نتيجه نگير«. 
قاليباف با بيان اينكه الكترونيكي كردن اطالعات 
امري مهم اس��ت، گفت: ارز 4هزارو200توماني 
بدون محدوديت ب��راي واردات دارو و تجهيزات 
پزشكي اختصاص يافته است اما پروژه الكترونيكي 
كردن اطالعات سالمت افراد با اغماض 20درصد 
پيشرفت داشته و دولت بايد در اين مسير گام هاي 

اساسي بردارد. 
   رئيسي بعد از ۱۱سال جلسه شوراي عالي 

فضايي را تشكيل داد
در خالل جلس��ه روز گذش��ته مجلس شوراي 
اس��المي همچنين جمع��ي از نمايندگان نقطه 

نظرات خود را درب��اره عملكرد وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات بي��ان كردن��د. عزت اهلل 
اكبري تاالرپشتي در اين باره گفت: دولت گذشته 
در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات بسيار بد 
عمل ك��رد. دولت روحاني كل زيرس��اخت هاي 
ارتباطي كش��ور را متالش��ي كرد و باعث ش��د 

نخبگان حوزه فضايي كشور پراكنده شوند. 
لطف اهلل س��ياهكلي نيز با بيان اينكه بسياري از 
كشورهاي  دنيا در عرضه هوافضا سرمايه گذاري 
كرده اند، گفت: دنيا به س��مت آسانس��ورهاي 
فضايي حركت كرده است و با اين شرايط جهان 
در سال 2030 يا 2050 جهان ديگري خواهد 
بود. ما در طليعه فضاي مجازي هستيم و هنوز 
فضاي مجازي را در حد رسانه تعريف مي كنيم، 
در حالي كه فض��اي مجازي يك��ي از ابزارهاي 
مهم عدالت گستري است و اهميت زيادي دارد. 
وي اظهار داشت: بش��ر نقش اساسي در فضاي 
مجازي دارد، بنابراين ما بايد به جوانان و نخبگان 
خود توج��ه كنيم و نگذاريم آنه��ا در پيچ و خم 
اتاق هاي اداري بمانند و از ما آزرده خاطر شوند. از 
رئيس جمهور و وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
به جهت آنكه پس از 11سال جلسه شوراي عالي 
فضايي را تشكيل دادند، تشكر مي كنم. اگر شبكه 
ملي اطالعات با بخش خصوصي تقسيم كار كند، 

قطعاً اين كار هر چه زودتر محقق مي شود. 
در جلس��ه روز گذش��ته مجل��س همچني��ن 
حجت االسالم سيدكاظم موس��وي با بيان اينكه 
شاهد توزيع متناسب امكانات در كشور در عرصه 
ارتباطات و فناوري اطالعات نيستيم، گفت: سهم 
ما از اقتص��اد ديجيتال در ح��ال حاضر 3درصد 
است كه مطابق اس��ناد باالدستي بايد 10درصد 
باش��د، بنابراين ما در اين زمين��ه عقب ماندگي 
جدي داريم. 43درصد روس��تاها فاقد اينترنت 
ثابت هستند و در اس��تان هاي محروم مردم در 
زمينه اينترنت و همچنين ش��بكه ش��اد مشكل 

جدي دارند. 
   دولت س�ابق توجهي به زيرساخت هاي 

ارتباطات نكرد
نماينده ديگري ك��ه در اين باره ب��ه اظهار نظر 
پرداخت، حجت االسالم موسوي الرگاني بود كه 
با اشاره به اينكه آينده كش��ور بستگي به تحول 
ديجيتال دارد، اظهار داش��ت: در دولت س��ابق 
به اين زيرس��اخت ها توجه نشد، در حالي كه در 
برنامه ششم توسعه برنامه هاي خوبي براي وزارت 
اطالعات و فناوري ارتباط��ات در اين عرصه در 
نظر گرفته شده بود اما اجراي اين قوانين مغفول 
مانده است. همچنين مصطفي طاهري، نماينده 
مردم زنجان در اين باره گف��ت: كثرت حمالت 
سايبري يكي ديگر از مشكالت است كه متولي 
اصلي براي رفع اين مش��كل بايد در نظر گرفته 
شود و الزم است اختياراتي از سوي رئيس جمهور 
به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در جهت 

يكپارچه كردن ICT داده شود. 
در نهاي��ت سيدمحس��ن دهنوي گف��ت: وزير 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات پيش��نهاد داد 
در مجل��س حضور ياب��د تا درب��اره موضوعات 
اي��ن وزارتخانه با مجلس همفكري ش��ود، اين 
در حالي اس��ت كه پرايد 180ميلي��ون تومان 
ش��ده اما از وزير صمت خبري نيست. در حوزه 
مخابرات ثابت به خوبي س��رمايه گذاري نشده 
و ش��اهد كم كاري در اين زمينه هستيم، براي 
مثال فقط 28درصد روس��تاهاي سيس��تان و 
بلوچس��تان تحت پوش��ش اينترنت است. وي 
تصريح كرد: دولت روحاني در يك توافق پشت 
پرده كاماًل بي س��ر و صدا صنع��ت فضايي را به 
تعطيلي كشاند اما رئيسي جلسه شوراي عالي 
فضايي را تشكيل داد. جمهوري اسالمي ايران 
بايد به ريل قبلي خود در عرصه فضايي بازگردد 
و ما بايد شاهد رشد و توس��عه كشور در عرصه 

صنعت فضايي باشيم.

قاليباف در صحن مجلس:

شبكه ملي اطالعات از نان شب واجب تر است

گزارش 2

بی عمل�ی و انفع�ال مجلس يازده�م اتهامی 
است كه يك جريان سياس�ی همواره به اين 
مجلس وارد كرده اس�ت، حال آنكه واقعيات 
ميدانی خالف اين القائات را نش�ان می دهد. 
به گزارش تس��نيم، نمايندگان مجلس يازدهم از 
آغاز به كار اين دوره مصوبات و اقدامات مختلفي در 
حوزه نظارتي و تقنيني داشته اند. در اين گزارش 

10مصوبه مهم مجلس را مي خوانيد:
1- قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته در 
بورس يا فرابورس از طريق صرف سهام با سلب حق 
تقدم: سال گذشته وقتي دولت اليحه را به مجلس 
ارائه كرد، مجلس اين اليح��ه را در زمان كوتاهي 
تصويب و براي اجرا ابالغ كرد. اين قانون مي تواند 
به عمق بخشي، هدايت و حفظ نقدينگي بورس و 
اموال مردم كمك كند كه تاكنون اجرا نشده است. 
2- قانون ماليات بر خانه هاي خالي: اين قانون به 
دنبال آن اس��ت كه اجازه ندهد برخي افراد و گاه 
حتي شركت هاي دولتي با دپوي خانه هاي خالي، 
باعث رشد قيمت ها شوند. انتظار مي رفت دولت 
گذشته آن را اجرا كند اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون 
در دست اجراس��ت. با آغاز ماليات ستاني از بيش 
از يك ميليون و 200هزار واحد مس��كوني خالي 
اين قان��ون مي تواند جلوي س��وداگري در بخش 

مسكن را بگيرد. 

3- طرح تقويت امنيت غذايي كشور و رفع موانع 
توليدات كش��اورزي: اين طرح مهم باعث اصالح 
بخشي از س��اختار و وظايف و نابس��اماني حوزه 
كشاورزي مي شود و به اختالفات بين وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت صمت كه لطمات بسياري به 
توليدكنندگان بخش كشاورزي وارد كرده است 
پايان مي دهد، واگذاري توليت حوزه كشاورزي به 

وزارت كشاورزي نقطه قوت طرح است. 
4- جهش توليد مسكن: اين طرح با هدفگذاري 
توليد ساالنه يك ميليون مس��كن و مانع زدايي از 
صدها هزار كس��ب و كار به دنبال كاهش هزينه 
توليد مسكن، تأمين مالي و پوشش ريسك قيمت 
مصال��ح، ش��فافيت و جلوگيري از فس��اد، ايجاد 
ساختارهاي جديد براي توليد مسكن و توجه به 
مسائل فرهنگي و ايمني در ساخت مسكن است. 

5- اصالح س��اختار بانك مرك��زي: اين طرح كه 
در مجالس گذش��ته هم مطرح ب��ود اما به نتيجه 
نمي رسيد، پس از حدود 50سال بنا دارد ساختار 
بانك مرك��زي را با ه��دف تأمين اس��تقالل اين 
نهاد و مديريت جريان پولي و بانكي اصالح كند. 
كليات آن در صحن مجلس تصويب شده و »ثبات 
سطح عمومي قيمت ها و كنترل تورم«، »ثبات و 

سالمت شبكه بانكي«، »حمايت از رشد اقتصادي 
و اشتغال« و »حفظ ارزش پول ملي« چهار هدف 

اصلي اين طرح است. 
۶- تس��هيل صدور مجوز برخي كس��ب و كارها: 
اين مصوبه مهم موجب شكستن انحصار و حذف 
امضاهاي طاليي، تعارض منافع، محدوديت هاي 
جغرافيايي و محدوديت تعداد ايجاد كسب و كارها 
مي شود تا فضاي كاماًل رقابتي براي همه كسب و 
كارها ايجاد شود. با اين طرح هر شخصي مي تواند 
با ثبت درخواست خود در درگاه ملي كسب و كار 

بعد از سه روز مجوز الزم را كسب كند. 
۷- اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها: در شرايطي 
كه امري��كا از برجام خارج ش��ده ب��ود ولي ما به 
تعهدات خود در اين تواف��ق عمل مي كرديم اما 
هيچ منفعتي از آن نداشتيم. قانون اقدام راهبردي 
مجلس براي لغو تحريم ها به اين جاده يك طرفه 
كه نفع آن فقط به طرف مقابل مي رسيد، پايان 
داد و باعث باز ش��دن قفل هاي صنعت هسته اي 
ش��د و ظرفيت هاي الزم جهت مذاكرات را براي 

تيم مذاكره كننده فراهم كرد. 
8- حمايت از خانواده: ه��دف اصلي مجلس در اين 
قانون، در اولويت قرار دادن منافع خانواده ها و مادران 

در هم��ه امور اس��ت. مجلس در طرح بس��يار مهم 
حمايت از خانواده تالش كرده است با توجه به منابع 
موجود در كشور، خواست خانواده ها را محقق كند 
و آنها را در اولويت قرار ده��د. در مواردي همچون 
تسهيالت آموزشي، شغلي، موارد مربوط به تسهيالت 
بانكي، بحث خوابگاه هاي متأهلي، تسهيالت مسكن 

و خدمات اجتماعي در اولويت قرار گرفته است. 
9- اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده: اين قانون 
با ايجاد امكان شناسايي ش��ركت هاي كاغذي و 
معامالت صوري و نيز جايگزين ش��دن سامانه به 
جاي مميز به دنبال حمايت واقعي از توليد داخلي 
است. در اين قانون كه از چند روز ديگر اجرا خواهد 
شد، نحوه محاس��به ماليات بر ارزش افزوده طال 
تغيير كرده است و ماليات فقط به اجرت آن تعلق 

خواهد گرفت نه وزن طال. 
10- رتبه بن��دي معلمان: نماين��دگان مجلس 
براي تصويب ط��رح رتبه بن��دي معلمان اتفاق 
نظر دارند و اين طرح از معدود مصوباتي بود كه 
بيشتر از 200رأي كس��ب كرد. مجلس وظيفه 
خ��ود مي داند كن��ار معلمان باش��د و اعتقاد بر 
اين است س��تون و اس��اس آموزش و پرورش، 
ساختمان مدرسه نيست بلكه معلمان هستند و 
بايد منزلت و معيشت آنها به نحو مطلوب تأمين 

شود و مهارت آنها افزايش يابد.

10 مصوبه مهم مجلس يازدهم

   گزارش  یک

مجلس پرچمدار شفافيت است و قطعًا طرح شفافيت نمايندگان در 
دستور كار مجلس قرار مي گيرد. 

به گزارش مهر، سيدنظام الدين موسوي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي در حاشيه جلس��ه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي در 
جمع خبرنگاران، گفت: صبح امروز مجلس جلسه غيرعلني براي موضوع 
شفافيت برگزار كرد. رئيس مجلس شوراي اسالمي و تعدادي از نمايندگان 
مجلس به دنبال آن هستند كه به زودي موضوع ش��فافيت در دستور كار 
مجلس قرار گيرد و بر اين اساس در جلسه غيرعلني امروز نمايندگان موافق 

و مخالف با اين موضوع نقطه نظرات خود را مطرح كردند. 
سخنگوي هيئت رئيس��ه مجلس تأكيد كرد: مجلس در حال حاضر جزو 
شفاف ترين نهادها و شايد شفاف ترين نهاد باشد چراكه مذاكرات و جلسات 
مجلس به صورت علني پخش مي شود، بنابراين برخي نمايندگان معتقدند 
موضوع شفافيت صرفاً محدود به مجلس نيست و بايد ساير دستگاه هاي 

كشور هم شفافيت را در دستور كار خود قرار دهند، حتي مجلس در موضوع 
حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي كامالً شفاف عمل كرده و جلسات 

كميسيون مشترك بررسي اين طرح كاماًل شفاف و روشن است. 
وي اظهار داشت: در جلسه غيرعلني بحث شد كه حتماً موضوع شفافيت 
بعد از تصويب در مجلس بايد به ديگر نهادها و دس��تگاه ها تعميم پيدا 
كند و الزم است طرح جامع تري وجود داشته باشد تا ساير دستگاه ها و 
نهادها هم شفاف باشند. مجلس كاماًل موافق و پيگير موضوع شفافيت 
است و خود را پرچمدار اين موضوع مي داند و قطعاً مسئله شفافيت در 

دستور كار مجلس قرار مي گيرد. 
موسوي تصريح كرد: از سوي ديگر معتقديم شفافيت بايد جامع باشد و 
طرح جامعي در اين زمينه در دستور كار قرار گيرد. كميسيون داخلي 
مجلس در حال بررسي طرح شفافيت است و حتماً اين موضوع در دستور 

كار مجلس شوراي اسالمي قرار مي گيرد.

سخنگوي هيئت رئيسه: مجلسي ها پرچمدار شفافيت هستند
نمای  نزدیک


