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*نسیبه پیرایش
فصل  از  روز  چهارمین  وارد  که  حالی  در 
بودجه  رئیسی  دولت  هنوز  اما  شده ایم  زمستان 
1402 را تقدیم مجلس نکرده است. طبق قانون 
مجلس  به  را  الیحه  این  آذر   1۵ تا  باید  دولت 
تقدیم کند در غیر اینصورت خالف قانون عمل 
بودجه  ارائه  در  تاخیر  که  است. در حالی  کرده 
یادگار دوران احمدی نژاد است، به نظر می رسد 
دولت رئیسی پا جای پای آن گذاشته است. چون 
سال گذشته هم بودجه در بیست و یکمین روز 
آذرماه به مجلس شورای اسالمی ارائه شده بود.
در این باره خبرآنالین نوشت: »جدا از تاخیر در 
اسالمی،  شورای  مجلس  به  بودجه  الیحه  ارائه 
که  چرا  روبروست  ماهوی  بحرانی  با  بودجه 
نیست  برنامه هفتم توسعه روشن  تکلیف  هنوز 
از این رو بودجه در این بخش به دلیل نبود اسناد 

باالدستی برنامه با مشکل روبروست.
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت 
مدرس که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارد، 
دولت  گفت:  خبرآنالین  به  خصوص  این  در 
با  و  می برد  بهره  فرصت  این  از  باید  سیزدهم 
استفاده از همسویی با سایر بخش های حاکمیت 
تالش می کرد مشکالت اقتصادی را حل کند نه 

اینکه مشکلی به مشکالت اضافه کند .
وی با اشاره به ضرورت رعایت شکلی قانون 
عملی  بگیرد،  تصمیمی  هر  دولت  این  گفت: 
می کند و هر کاری بخواهد انجام می دهد و کسی 
نگران قانون نیست چون مجلس نیز از این دولت 
بیایند جواب  بار  باید یک  نمی کند.  بازخواستی 
بدهند چرا قانون را رعایت نکردند و چه کاری 
داشتند که نتوانستند کار مهم تدوین برنامه هفتم 
را پیش ببرند. چرا زودتر به فکر نیفتادند و برنامه 

ششم را تمدید نکردند.
چاپ  پول  هم  دولت  متاسفانه  گفت:  او 
می کند، هم تورم ایجاد می کند و هم جوابگوی 
هیچ نهاد نظارتی نیست. مجلس هم خودش را 
دقیق  پاسخ  دولت  از  که  نمی بیند  جایگاهی  در 

بخواهد و این مشکالت را تشدید می کند.
در  هم  مجلس  نماینده  رشیدی کوچی،  جالل 
از طرف  »من  می گوید:  با خبرآنالین  گفت وگو 
اما از طرف خودم به  مجلس صحبت نمی کنم، 
عنوان یکی از نمایندگان مجلس با شما صحبت 
می کنم. الیحه بودجه طبق هماهنگی ای که انجام 
شده، در یک شنبه هفته آینده قرار است به مجلس 
ارسال شود، اما به نظر می رسد با توجه به برنامه 
هفتم و همزمانی الیحه بودجه با این برنامه، یک 

تداخلی پیش آمده و تقریبا یک ماهی تاخیر در 
ارسال الیحه بودجه به مجلس وجود داشته است. 
اما با توجه به صحبت هایی که شده، فکر می کنم 
مجلس  تقدیم  الیحه  رو  پیش  هفته  یک شنبه 
خواهد شد.« دولت پاسخ روشنی به چرایی تاخیر 
الیحه بودجه و برنامه توسعه هفتم نمی دهد اما 
موضع  این  پیگیر  مجلس  نمایندگان  چرا  اینکه 
نیستند و به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند 

جای سوال دارد؟ 
»نمایندگان  می نویسد:  باره  این  در  خبرآنالین 
مجلس به دلیل پیمان سیاسی راهبردی با رئیسی 
از  بیش  بیعت  دنبال  به  و  انتخابات  از  قبل  که 
گرفت،  رئیسی صورت  با  مجلس  نماینده   200
توان نظارت بر دولت را با استفاده از ابزارهای 
رئیس  از  سوال  یا  استیضاح  همچون  بازدارنده 
عدم  با  وزرا  استیضاح  بارها  و  ندارند  جمهور 
قالیباف  شخص  و  مجلس  نمایندگان  همراهی 
مواجه شده است. اما به نظر می رسد با نزدیک 
شدن به انتخابات مجلس در سال 1402 به مرور، 
نمایندگان مجلس از دولت فاصله گرفته و تالش 
به  فشار  با  را  دهندگان  رای  نظر  جلب  برای 
دولت آغاز کنند. نشانه های این سیاست را می 
اجرایی  برای  رئیسی  به  قالیباف  انتقاد  در  توان 
ارز4200  حذف  در  مجلس  مصوبات  نشدن 
احتمال  از  که  موضوعی  کرد.  مشاهده  تومانی 
آینده                    انتخابات  در  اصولگراها  لوکوموتیو  تغییر 

حکایت دارد.«
در نهایت باید گفت در شرایطی که تامین معیشت 
و مسائل اقتصادی مهم ترین دغدغه این روزهای 
مردم ایران است و در روزهایی که اوضاع سیاسی 
کشور در داخل و خارج چندان مطلوب نیست، 
دولت و حامیانش با تاخیر در ارائه بودجه و برنامه 
تحمیل  بر جامعه  را  توسعه، مشکالت مضاعفی 
می کنند. در شرایطی که دولت باید القل در امور 
جاری خود مطابق قانون عمل کند و مجلس هم 
وظایف نظارتی خود را انجام دهد، به نظر می رسد 
در گیر و دار بازی های سیاسی امور کشور رها شده 

و برنامه ریزی درستی برای آن وجود ندارد.

گفت:  مجلس  تبریزدر  نماینده   پزشکیان 
اما  نوشتیم  قانون  یک  ما  که  اینجاست  مشکل 
می کنیم.  عمل  دیگر  جور  یک  و  دیگر  کار  یک 
اشتباهات ماست که باعث شده جامعه به التهاب 
افتاده است، اگر ما درست عمل می کردیم امکان 

نداشت این اتفاقات رقم بخورد.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس 
برگزاری   روند  خصوص  در  اسالمی  شورای 
دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخیر و اعتراضاتی 
که وجود دارد در بحث حق انتخاب وکیل و یا 
موارد دیگر، گفت: ببینید مشکلی که وجود دارد، 
اجرای قانون است. ما در قانون اساسی داریم که 
حق ندارند کسی را بیش از 24 ساعت بازداشت 
کنند و در بازداشت نگهدارند. یا اینکه متهم حتما 
باید بتواند وکیل داشته باشد و تفهیم اتهام کند. 
کنیم،  عمل  اساسی  قانون  همین  به  اگر  ما  خب 

مردم اینطور عصبانی نمی شوند.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که ما یک قانون 
نوشتیم اما یک کار دیگر و یک جور دیگر عمل 
می کنیم. اشتباهات ماست که باعث شده جامعه به 
التهاب افتاده است، اگر ما درست عمل می کردیم 

امکان نداشت این اتفاقات رقم بخورد.
در  مردم  وقتی  افزود:  تبریز  مردم  نماینده 
مواجه اند،  مشکل  با  زندگی  مختلف  جنبه های 
و  است  مشکل  دچار  سو  یک  از  معیشت شان 
مشکالت  با  دیگر  سوی  از  و  هستند  تنگنا  در 
معضالت  یا  هوا  آلودگی  مانند  بحران هایی  و 
زیست محیطی مواجه اند طبیعی است که نسبت 
نشان  واکنش  اشتباه  و  نادرست  عملکردهای  به 

می دهند.
برخی  تغییر  لزوم  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
رویه ها عنوان کرد: در نتیجه اگر بخواهیم باز هم 

قانون  چارچوب های  از  خارج  و  کنیم  تندروی 
ندهیم،  اطالع  و  کنیم  بازداشت  کنیم،  برخورد 
از  اضافه تر  مثال  یا  و  کنیم  کاری  قانون  خالف 
چنین  اگر  نگهداریم؛  بازداشت  در  قانونی  زمان 
کارهایی انجام دهیم وضعیت را بدتر خواهیم کرد 

که بهتر نمی شود.
به  اشاره  با  همچنین  تبریز  مردم  نماینده 
برخوردها میان برخی معترضان و نیروی انتظامی، 
اتفاق، تصریح کرد: در هیچ  این  با غلط دانستن 
اگر  حتی  نمی زنند،  را  انتظامی  نیروی  دنیا  جای 
نیروی انتظامی بد عمل کند؛ چون نیروی انتظامی 

نباشد امنیت در کشور نیست.
پلیس  و  انتظامی  نیروی  داد:  ادامه  پزشکیان 
اگر  که  است  امنیت عمومی  و  نظم  کننده  تامین 
با  نباید  بر هم می خورد و  انضباط جامعه  نباشد 
نیروی انتظامی برخوردهای این چنینی داشت که 

در این چند وقت شاهد بودیم.
اعتراض  در خیابان  که  کرد: کسانی  تاکید  وی 
می کنند اگر واقعا مدبرانه عمل کنند به هیچ وجه 

نباید با نیروی انتظامی برخورد داشته باشند.

اشتباهات ما جامعه را ملتهب کرده است
یکقانوننوشتیمامایکجوردیگرعملمیکنیم

تاخیر در ارائه الیحه بودجه، 
عدم پاسخگویی و عدم نظارت؟!

که  می گوید  مجلس  نماینده  حیدری  شهریار 
و  می کند  پیدا  ادامه  آینده  در  ای  مذاکرات هسته 
امیدوارم تا قبل از پایان سال به نتیجه برسد. بهترین 
کار این است که مجددا مذاکرات شروع شود اما 
با رعایت اصل برد دو طرف. به نظر من مذاکرات 
تا چند ماه آینده از سر گرفته می شود و به نتیجه ای 
پادمان  مسئله  و  سپاه  برای  هنوز  رسید.  خواهد 
مذاکراتی مانده بود. از این جهت به باور من در 
این دو مشخص خواهد  تکلیف  بعدی  مذاکرات 
شد. ایران به هیچ وجه از منافع ملی که بخش عمده 

آن سپاه است، کوتاه نخواهد آمد.
بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  حیدری  شهریار 
با جوزپ  عبداللهیان  امیر  دیدار حسین  آیا  اینکه 
رئیس  خرازی،  کمال  اظهارات  همچنین  و  بورل 
به معنای تمایل  شورای راهبردی روابط خارجی 
برجام  احیای  مذاکرات  ازسرگیری  برای  ایران 
است، گفت: »مذاکرات هیچ موقع قطع نشده بود 
منتهی با تاخیر انجام شد. تحریم های جدیدی که 
امریکا و اروپا اضافه کردند، باعث شد یک مقدار 
شعاع  تحت  را  برجام  و  مذاکرات  موضوع  اصل 
قرار دهد. ولی مذاکرات در آینده ادامه پیدا می کند 
برسد.«  نتیجه  به  پایان سال  از  قبل  تا  امیدوارم  و 
»در کنار این بحث ها، رژیم صهیونیستی و بخشی 
از کشورهای عربی و امریکا دنبال تضعیف ایران 
به  که  توافق ضعیفی  نهایت یک  در  و  برجام  در 
ضرر ایران باشد، بودند که ایران هم این وضعیت را 
نمی پذیرد. بنابراین بهترین کار این است که مجددا 
دو  برد  اصل  رعایت  با  اما  مذاکرات شروع شود 

طرف، نه اینکه به ضرر یک طرف باشد. به نظر من 
مذاکرات تا چند ماه آینده از سر گرفته می شود و 

به نتیجه ای خواهد رسید.«
در  االن  نیست.  مشخص  »فعال  گفت:  حیدری 
حال مذاکره هستند تا برای اینکه جلسات بعدی 

کجا برگزار شود، تصمیم گیرند.«
نماینده مردم قصر شیرین در مجلس در پاسخ به 
این پرسش که باتوجه به اعتراضات اخیر در ایران، 
آیا طرف مقابل آمادگی بازگشت به میز مذاکرات را 
دارد یا خیر، بیان کرد: »آن ها آمادگی برای مذاکرات 
آن ها  بگیرند.  فاصله  نمی توانند  چون  دارند  را 
دنبال امتیازگیری هستند و گرنه اصل مذاکرات را 
اما اصلی ترین  توافق هستند.  دنبال  دارند و  قبول 
موضوعی که امریکا در توافق رصد می کند، بحث 

امتیازگیری است.«
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  حیدری 
از  بسیاری  اینکه  بر  مبنی  خرازی  صحبت های 
مسائل که در مذاکرات بوده حل شده و االن تنها 
مطرح شده،  مطالب  البته  که  است  پادمان  مسئله 
ایران  عقب نشینی  معنای  به  است  قدیمی  مطالب 
سپاه  حذف  و  ضمانت  دادن  درخواست،  دو  از 
از لیست گروه های تروریستی است، گفت: »این 
هنوز  و  بود  مانده  باقی  مذاکرات  در  موضوعات 
برای سپاه و مسئله پادمان مذاکراتی مانده بود. از 
این جهت به نظر من در مذاکرات بعدی تکلیف 
این دو مشخص خواهد شد. ایران به هیچ وجه از 
کوتاه  است،  سپاه  آن  عمده  بخش  که  ملی  منافع 

نخواهد آمد.«

حرکت»امیرعبداللهیان«
سوژهشد!

ایراد  حال  در  ایران  خارجه  امور  وزیر   
اما  بود،  فرانسوی  زبان  به  خود  سخنرانی 
و  کرد  سخنرانی  عربی  زبان  به  دوباره  سپس 
نشست  در  حاضر  مترجمان  ناراحتی  باعث 
اطمینان  نیز  مترجم ها  به  امیرعبداللهیان  شد. 
اعتماد  پل  اعراب  با  می خواهد  چگونه  ندارد 

بسازد. 
فرارو- طارق الحمید روزنامه نگار سعودی 
االوسط«  »الشرق  روزنامه  سابق  سردبیر  و 
عبداللهیان  امیر  حسین  سخنرانی  نوشت: 
بغداد  نشست  دومین  در  ایران  خارجه  وزیر 
هم  و  منطقه  کشور های  تمام  برای  اردن  در 
اند  بوده  روند  آن  درگیر  که  کسانی  چنین 
گیج  نوعی  دچار  ایران  که  ساخت  مشخص 
شدگی و عدم توان تمرکز برای تفکر پیرامون 

مسائل شده است.
خارجه  امور  وزیر  نوشت:  ادامه  در  وی   
زبان  به  خود  سخنرانی  ایراد  حال  در  ایران 
فرانسوی بود، اما سپس دوباره به زبان عربی 
مترجمان  ناراحتی  باعث  و  کرد  سخنرانی 

حاضر در نشست شد.
در  که:  است  گرفته  نتیجه  الحمید  طارق 
گویی  که  می کرد  رفتار  گونه ای  به  او  واقع، 
مطمئن  داشت  قصد  و  ندارد  اعتماد  آنان  به 
شود که همگان پیام اش را دریافت می کنند.
۴۰درصدیارانهنقدی
آبرفته؛پاسخگوینیاز

۷ماهپیشنیست
در  مطلبی  در  تهران  نماینده  دهنوی  محسن 

صفحه توییتر خود نوشت:
یارانه های نقدی برای سه دهک اول تا 400 
هزار تومان و برای ۶ دهک دیگر تا ۳00 هزار 

تومان به ازای هر نفر در ماه افزایش یافت.
ارز  حذف  از  بعد  و  قبل  قیمت  مابه التفاوت 
کیلوگرم   1.۵ شامل  سبدی  ازای  به  ترجیحی، 
مرغ، 1 کیلوگرم گوشت قرمز، یک شانه تخم 
لبنیات و ۷00 گرم روغن در  مرغ، ۸ کیلوگرم 
انتهای خرداد، 1۸۵ هزار تومان بود که اکنون به 
2۶0 هزار تومان رسیده است. یعنی 40 درصد 

آب رفتن یارانه نقدی!
سبد  برای  مناسبی  جبران کننده  نقدی،  یارانه 
کاال های اساسی بود، اما با گذشت زمان و تورم، 
یارانه مردم آب شده و دیگر پاسخگوی نیاز ۷ 
ماه پیش نیست. به همین دلیل معتقدم دولت باید 
با کاالبرگ الکترونیک یا یارانه نقدِی مبتنی بر 
سبد کاال، طبق مصوبه مجلس از کاهش ارزش 

یارانه مردم جلوگیری کند.«
باقری:

منافعغربیهااقتضا
کند،وجودبشرراهماز

بینمیبرند
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
اسالمی ایران،در دیدار با وزیر خارجه بنگالدش 
"حقوق  نه تنها  کند  اقتضا  غربیها  منافع   : گفت 

بشر"، بلکه "وجود بشر" نیز اهمیتی ندارد.
یاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در سفر به داکا با »عبدالکالم عبدالمومن« 
گفتگو  و  دیدار  بنگالدش  خارجه  امور  وزیر 

کرد.
های  همکاری  بر  طرف  دو  دیدار  این  در 
سازنده در عرصه های دوجانبه همچنین تعامل 
موثر در عرصه سازمان ها و مجامع بین المللی 

تاکید کردند.
اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
در  غربی  قدرتهای  طلبانه  فرصت  رویکرد  به 
بین المللی  از  مفاهیم و موضوعات  سواستفاده 
تصریح کرد: حمایت از حقوق بشر و مبارزه با 
غربی  قدرتهای  خارجی  سیاست  در  تروریسم 
تروریسم  و  بشر  حقوق  بلکه  ندارد،  اصالت 
پیشبرد  برای  کشورها  این  ترفندهای  جمله  از 
سیاستهای زیاده خواهانه آنها است و هر زمان 
منافع نامشروع آنها اقتضا کند، نه تنها حقوق بشر 
بین  از  را  بشر  وجود  بلکه  کنند،  می  نقض  را 

می برند.
خارجه  امور  وزیر  عبدالمومن  دیدار  این  در 
دو  تاریخی  و  دار  ریشه  روابط  به  بنگالدش 
کشور، مشترکات فرهنگی، دینی و تمدنی اشاره 
کرد  و بر لزوم توسعه و تحکیم روابط دو کشور 

در تمامی ابعاد تاکید کرد.

دستگیری39نفر
ازیکشبکهخرابکاری

دراکباتان
با توجه به اطالعات رسیده، بزرگترین شبکه 
متشکل  اکباتان  شهرک  در  تهران  خرابکاری 
امام زمان در  نفر توسط سربازان گمنام  از ۳۹ 

وزارت اطالعات دستگیر شدند.
و  بیگانه  رسانه های  دهی  خط  با  گروه  ن 
مناطق  در  ایران  از  با خارج  ارتباطات هدفمند 
تا  می زدند،  خرابکاری  به  دست  تهران  غرب 
جایی که ابزار فرکانس و شنود از جمله بی سیم 

را در اختیارشان گذاشته بودند.
این  از  برخی  اطالعات  وزارت  اعالم  طبق 
منافقین وصل هستند، برخی  به گروهک  افراد 
جز  هم  نفری  چند  و  داشتند  بهاییت  افکار 

فرقه های نو ظهور می باشند.

زارع پور در رابطه با گله مندی مردم از سرعت 
از  بخشی  داشت:  اظهار  هم  کشور  در  اینترنت 
سرعت کند اینترنت مربوط به فیلتر شکن ها است 
البته در این ایام حمالت بسیار شدیدی را هم که 
اصطالحا به آن منع سرویس گفته می شود داشتیم 
دفع  ارتباطات  وزارت  در  آن ها  از  بسیاری  که 
مردم  کاربری  تجربه  بر  است  ممکن  اما  می شود 

تاثیرگذار باشد.
وزیر ارتباطات در رابطه با وضعیت پیام رسان های 
کار  پیام رسان ها  این  با  رابطه  در  گفت:  داخلی 
ویژه ای در حال انجام است و آن اتصال تمام این 

پیام رسان ها به یکدیگر تا دهه فجر است.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پور  زارع  عیسی    
اطالعات با حضور در برنامه صف اول در رابطه 
پنجره  به  دستگاه ها  اتصال  وضعیت  آخرین  با 
واحد خدمات دولت هوشمند، گفت: طبق آخرین 
گزارش دریافتی از همکاران، بیش از ۹0 درصد از 
دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
ماه  یک  تا  نیز  دستگاه ها  مابقی  و  متصل شده اند 

آینده به این پنجره واحد متصل خواهند شد.
که  بود  این  بر  تکلیف  امسال  داد:  ادامه  وی 
دستگاه ها، یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را 
مردم  به  پنجره واحد خدمات هوشمند  از طریق 
فناوری  عالی  در جلسه شورای  البته  دهند؛  ارائه 
اطالعات مصوب شد که تا آخر امسال، دستگاه ها 
۵0 درصد خدمات پرکاربرد خود را از این طریق 
در  هم  مابقی  درصد   ۵0 و  دهند  ارائه  مردم  به 
خدماتی  تمام  به  مردم  تا  شود  انجام  آینده  سال 
که دستگاه های اجرایی ارائه می کنند از یک طریق 

دسترسی داشته باشند.
ملی  پنجره  به  دستگاه ها  اتصال  نخست  مرحله 
خدمات دولت هوشمند در حال تکمیل است و 
ما در گام بعدی به دنبال افزایش کیفیت خدمات 
ارائه شده در این درگاه هستیم چرا که هم اکنون 
متصل  درگاه  این  به  که  دارد  دستگاه هایی وجود 

شده اند، اما کیفیت خدمات آن ها مناسب نیست.
زارع پور افزود: در گام های بعدی به دنبال آن 
مفاهیم  از  دارد  امکان  که  آن جایی  تا  که  هستیم 
اطالعاتی  از  و  مصنوعی  هوش  هوشمندسازی؛ 
که در اختیار ما به عنوان حاکمیت در بانک های 
است  مختلف  دستگاه های  در  مختلف  اطالعاتی 
استفاده کنیم تا برخی از خدمات را بدون مراجعه 
بدون  حتی  و  مدرک  دریافت  بدون  حضوری، 
ارائه  مردم  به  دستگاه،  سمت  در  انسانی  مداخله 

کنیم.
به  دستگاه ها  نشدن  مرتبط  داشت:  بیان  وی 
شکل گیری  عدم  جدی  موانع  از  یکی  یکدیگر 
تصویب  با  که خوشبختانه  است  هوشمند  دولت 
قانون “داده و اطالعات ملی” در مجلس شورای 
افتاد،  اتفاق  پیش  ماه  دو  حدود  که  اسالمی 
اینکه  برای  خوبی  بسیار  اجرایی  ضمانت های 
اطالعات  گذاری  اشتراک  به  موظف  دستگاه ها 
نظر گرفته شده است و حتی در  خود شوند در 

این باره جرم انگاری صورت گرفته است.
تاکید بر  با  ارتباطات و فناوری اطالعات  وزیر 
اینکه همه دستگاه های مشمول، موظف به اتصال 
هستند،  هوشمند  دولت  خدمات  ملی  پنجره  به 
این  مختلف  سطوح  در  امنیت  کرد:  نشان  خاطر 
دستگاهی  هیچ  لذا  است  شده  بینی  پیش  درگاه 
مستثنی  قانونی  تکلیف  این  از  را  نمی تواند خود 
قائل  باره  این  در  استثنایی  قانون هم هیچ  و  کند 

نشده است.
درخصوص  برنامه  این  ادامه  در  پور  زارع 
سکوهای کسب و کار دیجیتال نیز اظهار داشت: 
را  کارگروهی  دولت  گذشته،  سال  ماه  بهمن  در 
به عنوان “کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال” تشکیل 
داد و تمام اختیارات هیئت دولت در قالب اصل 
قالب اصل  اختیارات ریاست جمهور در  1۳۸ و 
مسئولیت  که  شد  تفویض  کارگروه  این  به   12۷

این کارگروه با بنده است.
کارگروه  این  ایجاد  از  اینکه هدف  بیان  با  وی 
این بود که موانع سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال 
در کشور برداشته شود، گفت: در برخی کشورها 
ملی،  ناخالص  تولید  از  درصد   ۳۵ تا   ۳0 حدود 
مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال است که الیه های 
است   ICT حوزه  سطح  یک  در  دارد؛  مختلف 
)سخت افزار، نرم افزار و صادراتی که می توانیم 
در این حوزه داشته باشیم( و در الیه بعدی بحث 
کارهای  که  است  سکوهایی  یا  پلتفرمی  اقتصاد 

روزمره مردم را انجام می دهند.
افزود:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
که  دارد  دیگری  گسترده  الیه  دیجیتال  اقتصاد 
سایر  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کاربرد 
بخش ها را شامل می شود که در این رابطه می توان 
اشاره  دامپروری هوشمند  و  مفهوم کشاورزی  به 

کرد.
داد:  ادامه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اولین اقدام این بود که پلتفرم های داخلی بتوانند 
قابلیت های خود را ارتقا دهند، سرعت و کیفیت 
آن ها  برای  جدیدی  مزیت های  و  باشند  داشته 
ایجاد کنیم که در پلتفرم های خارجی وجود ندارد.
زارع پور بیان داشت: در آئین نامه حمایت  دولت 
از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت هایی 
برای سکوهای داخلی پیش بینی شده است که در 
مزایایی  و  مالیاتی  معافیت  به  می توان  رابطه  این 
که از استقرار در پارک های علم و فناوری نصیب 

آن ها می شود اشاره کرد.
در  که  کارهایی  و  کسب  کرد:  اظهار  وی 
مواخذه  مورد  می کردند  فعالیت  اینستاگرام 
سازمان امور مالیاتی قرار نمی گرفتند و نیازی به 
مجوز کسب و کار نداشت اما همین که بخواهد 
در یک پلتفرم داخلی فعالیت کند از آنجایی که 
تراکنش دارد همکاران ما در سازمان امور مالیاتی 
این  در  که  رفت  خواهند  آن ها  سراغ  به  حتما 
کارهایی  و  کسب  است  شده  پیش بینی  آئین نامه 
مجموع   2۵ )از  مشمول  های  پلتفرم  در  که 

درخواست دهنده، ۵ سکو مورد تائید قرار گرفتند 
اضافه خواهند  مرور  به  ها  پلتفرم  این  تعداد  که 
تا  کنند  اندازی  راه  را  خود  کار  و  کسب  شد( 
دو  حدودا  تا سقف  مالیاتی  معافیت  از  سال  دو 
خواهند  بهره مند  سال  در  درآمد  تومان  میلیارد 

شد.
پیام  تعدد  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
تهدید  یک  و  فرصت  یک  را  داخلی  رسان های 
این  پیام رسان های داخلی  تعدد  دانست و گفت: 
سلیقه  با  بتوانند  تا  می دهد  افراد  به  را  فرصت 
انتخاب  را  خود  عالقه  مورد  پیام رسان  خود، 
در  افراد  است  این  هم  آن  ضعف  نقطه  و  کند 
باید  شما  و  هستند  فعال  مختلف  پیام رسان های 

در پلتفرم های مختلف به دنبال افراد بگردید.
تا  کردیم  تالش  ما  کرد:  تصریح  پور  زارع 
که  پلتفرمی  تا  شود  ایجاد  پلتفرم ها  بین  رقابتی 
مردم نسبت به آن اقبال بیشتری دارند جای خود 
انجام است  اما کار ویژه ای در حال  پیدا کند  را 
که گمان می کنم تا ده فجر به نتیجه برسد و آن 
به هم  داخلی  پیام رسان های  تمام  که  این است 
متصل خواهند شد به این ترتیب مثال اگر فردی 
از پلتفرم» بله« استفاده می کند می تواند به فردی 

که از پلتفرم »ایتا« استفاده می کند پیام بدهد.
و  است  شدنی  کار  این  کرد:  تصریح  وی 
تالش مان بر این است که تا دهه فجر یا حداکثر 

تا پایان سال این کار انجام شود.
درباره  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
همچنان  نشان  می دهد  که   VPN فروش  میزان 
اجتماعی  شبکه های  و  سکوها  سمت  به  رقبت 
این  ما  آل  ایده  کرد:  اظهار  نیز  است  خارجی 
در حوزه شبکه  ما  داخلی  که ظرفیت های  است 
اجتماعی و پیام رسان آن قدر قوی شود که اگر 
آن  با  بتواند  شد  ایجاد  هم  خارجی  قوی  نسخه 
شفافی  تصمیم  هنوز  که  آنجایی  از  کند؛  رقابت 
مردم  از  نشده است بخشی  اعالم  این حوزه  در 
همچنان از سکوها و شبکه های اجتماعی خارجی 
این  محدودیت  که  امیدوارند  و  می کنند  استفاده 
مردم  از  دیگری  عده  اما  شود  برداشته  پلتفرم ها 
از پلتفرم های داخلی استفاده می کنند و تالش ما 
سکوها  برای  که  مزیت هایی  با  که  است  این  بر 
و شبکه های اجتماعی داخلی ایجاد می کنیم حتی 
اگر محدودیت ها برداشته شد ترجیح دهند که از 

پلتفرم های داخلی استفاده کنند.
برنامه  این  از  دیگری  بخش  در  پور  زارع 
اطالعات  ملی  شبکه  وضعیت  آخرین  درباره 
را  اطالعات  ملی  شبکه  عده ای  داشت:  بیان  نیز 
مترادف با قطع اینترنت می دانند که به هیچ وجه 
اطالعات  ملی  شبکه  بلکه  نیست  چیزی  چنین 
گستره  در  کیفیت  با  و  سرعت  پر  شبکه  یک 
بر  که  است  ایران  اسالمی  جمهوری  جغرافیایی 
روی آن خدمات با کیفیت و پرسرعت به مردم 
داده می شود و اینترنت هم یکی از خدماتی است 

که در این شبکه به مردم عرضه می شود.

وزیرارتباطات:
 سرعت کند اینترنت به خاطر فیلترشکن است، 

و گر نه سرعت ارتقا هم پیدا کرده است

مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف 
به  با وقایع اخیر ۳00 شکایت  ارتباط  گفت: در 
کمیته انضباطی واصل شده و تا به حال ۳۳ حکم 
بدوی صادر شده و هنوز احکام هیئت تجدیدنظر 

صادر نشده است.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  نوبهاری  هادی 
از  تعداد  چه  برای  اخیر  وقایع  با  ارتباط  در 
احکام  دانشگاه  انضباطی  در شورای  دانشجویان 
نهایی  احکام  از  تعداد  چه  و  شده  صادر  بدوی 
شده است، گفت: حدود ۳00 شکایت به کمیته 
است  بررسی  حال  در  که  شده  واصل  انضباطی 
و تا به حال ۳۳ حکم بدوی صادر شده و هنوز 

احکام هیئت تجدیدنظر صادر نشده است.
مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف 
اینکه احکام صادر شده شامل  در گفتگو درباره 
چه مواردی می شود، گفت: بسته به نوع تخلف، 
تذکر  از  شده؛  صادر  مختلفی  احکام  حال  به  تا 
منع  سال  نیم  دو  یا  یک  تا  کتبی  توبیخ  و  کتبی 
تعلیقی  به صورت  برخی  که  تحصیل  از  موقت 
برخی  احتساب سنوات است و  با  برخی  است. 

بدون احتساب سنوات.
بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  نوبهاری 
اینکه رویکرد دانشگاه در برخورد با دانشجویان 
ما  گفت:  چیست؟  اخیر  وقایع  در  معترض 
دانشجوی معترض را از دانشجوی متخلف جدا 
برای  مجوز  صدور  دانشگاه  رویکرد  می دانیم. 
برای  دانشگاه  در  موجود  قانونی  تشکل های 

مناظره،  جلسات  قانونی،  تجمعات  برگزاری 
برنامه های تریبون آزاد و … است تا دانشجویان 
بتوانند در چهارچوب ضوابط و مقررات موجود 
دیگران،  و  خود  به  آسیب  واردکردن  بدون  و 
حرف خود را بزنند و حرف دیگران را بشنوند و 

بنیان فکری خود را رشد دهند.
مقابل  در  دانشگاه  رویکرد  اما  داد:  ادامه  وی 
تجمعات  برگزاری  به  نسبت  که  دانشجویانی 
بندهای  سایر  یا  اقدام  مجوز  بدون  و  غیرقانونی 
و  می کنند  نقض  را  انضباطی  آئین نامه های 
و  خود  هم کالسی های  خود،  برای  را  مشکالتی 
دانشگاه ایجاد می کنند، مواجهه بدون اغماض از 

طریق کمیته انضباطی است.
در  شریف  صنعتی  دانشگاه  مسئول  مقام  این 
پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در صورت 
گفت:  شود،  لغو  صادره  احکام  دانشجو،  تعهد 
اعالم  دانشگاه  رئیسه  هیئت  آذر   12 اطالعیه  در 
فرایند  در  صادره،  بدوی  احکام  که  است  شده 
فضای  در  افراد  پایبندی  تأثیر  تحت  تجدیدنظر، 
اجتماعی  منشور  به  دانشگاه  مجازی  و  حقیقی 
دانشگاه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و بر 

همین اساس عمل خواهد شد.
ماجرای  اینکه  درباره  همچنین  نوبهاری 
آتش سوزی دفتر بسیج و پیگیری دانشگاه به کجا 
رسید؟ گفت: موضوع از طریق نهادهای انتظامی 
و امنیتی در حال بررسی و رسیدگی است و فعاًل 

چیزی قابل اعالم نیست.

حکمبدویبرایدانشجویاندرکمیتهانضباطیصادرشده
ما دانشجوی معترض را

 از دانشجوی متخلف جدا می دانیم

 ایران به هیچ وجه از منافع ملی خود
 که بخش عمده آن سپاه است، کوتاه نخواهد آمد


