
 جهرمی: 

زیرساخت ها را برای حضور در انقالب صنعتی چهار آماده کنیم

جمالی:
هیات نظارت در جلسه با شورای نگهبان ادعاهای صادقی درباره  تایید صالحیت ها را بررسی می کند

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به بررسی شکایت 
شورای نگهبان از محمود صادقی نماینده تهران درباره  ادعاهایش پیرامون 
روند تایید صالحیت در شورای نگهبان گفت که قرار است جلسه مشترکی 
برای شفاف شدن موضوع با صادقی و کدخدایی در هیات نظارت گذاشته 

شود.
به گزارش ایسنا، محمد جواد جمالی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه 
علنی امروز )سه شنبه( مجلس در توضیح جلسه صبح امروز هیات نظارت بر رفتار 
نمایندگان گفت: با توجه به شکایت شورای نگهبان از آقای صادقی درباره وجود 
ضابطینی امروز از آقای صادقی برای ارائه توضیحات دعوت کردیم. ایشان اعالم 
کرد که یک سری شهود دارد که اگر جایی الزم باشد آنها را اعالم می کند اما به 
ما معرفی نکرد. وی افزود:  در نهایت قرار شد که جلسه مشترکی بین آقای صادقی 
و کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برای شفاف شدن موضوع و تصمیم گیری 
برگزار شود. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به بررسی شکایت 
کامران نماینده اصفهان از تاجگردون نماینده گچساران گفت: آقای تاجگردون به 
دلیل شکایت آقای کامران در جلسه امروز هیات نظارت حضور یافت. موضوع اول 

را ایشان به عنوان رئیس کمیسیون برنامه پاسخ داد. شکایت آقای کامران پیرامون 
انحرافات در بودجه و عملکرد کمیسیون برنامه بود. توضیح آقای تاجگردون این بود 
که اگر دو سوم نمایندگان به مصوبه ای رای دهند قانونی است و کمیسیون مقصر 

نیست. در این باره هیات نظارت به همین نتیجه رسید.
وی افزود: شکایت دیگر آقای کامران از هیات رئیسه مجلس و کمیسیون برنامه 
بود مبنی بر این که چرا تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس مورد بررسی قرار 
نمی گیرد. توضیحات آقای تاج گردون این بود که تقاضای تحقیق و تفحص از 
مجلس ششم تا مجلس دهم بود که این کاری سخت است. البته ما جلساتی 
گذاشتیم تا دوره ها و موارد را محدودتر کنند که آقای کامران قبول نکرد و این 

محقق نشد. در نهایت تقریبا هیات نظارت نظر آقای تاج گردون را پذیرفت.
ناظر به جلسه  را  جمالی موضوع دیگر مطرح شده در جلسه هیات نظارت 
استیضاح ربیعی وزیر سابق تعاون عنوان و اظهار کرد: پسران آقای ربیعی شکایتی 
درباره ی ادعاهای مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان در جلسه استیضاح داشتند. 
این موضوع با حضور نماینده مطروحه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد ادعای 

مطرح شده از سوی مراجع ذی ربط مورد استعالم قرار گیرد.
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وام های بی اثر
»وام ازدواج« ۱۵ میلیونی چه گرهی از مشکالت جوانان باز می کند؟
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البی یهود به دنبال حمایت مالی آمریکا
از پاکسازی نژادی در کرانه باختری است

طبق یک گزارش آمریکایی

افشاگری جهانگیری بر علیه دستگاههای موازی دولت
در مراسم رونمایی از ۱۰ دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهی صورت گرفت

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: نیروهای جهاد دانشگاهی، روحیه ما 
نمی توانیم را شکست دادند.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز )سه شنبه( - ۲7 آذر ماه 
- طی سخنانی در مراسم رونمایی از ۱۰ دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهی 
که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، با بیان اینکه دانش، اصل اقتدار 
هر کشوری است و کشورهایی که همچون ایران، سابقه تاریخی و تمدنی 

دارند، باید به این موضوع توجه کنند، گفت: هیچ مسیری سریع تر از توسعه 
علمی، ما را به هدف نمی رساند؛ بنابراین باید ملزومات توسعه کامل از جمله 
نظری و عملی را در کشور فراهم کنیم. وی با اشاره به اینکه کشور باید به 
سمت توسعه علمی و پایدار برود، تاکید کرد: باید اراده ای شکل بگیرد و این 
اراده در همه دستگاه های دولتی و خصوصی محقق شود که با سرعت به 
سمت توسعه کشور از مسیر توسعه علمی برویم و نظام یکپارچه آموزش و 

پرورش در کشور را باید به وجود بیاوریم تا با یکپارچگی، هر بخش، بخش 
دیگری را تکمیل کند. معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: نقش فناوری 
در توسعه کشورها از جمله ایران در دهه های گذشته پررنگ تر شده و می 
تواند تحول اساسی در روند توسعه کشور به وجود بیاورد که یکی از مسائل 

مربوط به توسعه که در این روند تغییر کرده، منابع انسانی است.
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صفحه ۲

رفع مشکالت اقتصادی کشور در بودجه 98 لحاظ شودمهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در سال آینده
 نمایندگان مجلس؛به دنبال توافق اخیر اوپک پالس برای کاهش تولید بررسی شد

 رئیس سازمان خصوصی سازی
عنوان  کرد

تاجگردون موارد اصالحی بودجه ۹۸ را 
تشریح کرد

ناگفته های صریح 
درباره واگذاری 

سرخابی ها

یارانه و بنزین
در سال آینده 
تغییری نمی کند
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 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به رشد 
و  جهان  در  اطالعات  و  ارتباطات  فناوری  پرشتاب 
جریان این توسعه در کشور، گفت: هدف ما باید آماده 
سازی زیرساخت ها برای حضور در انقالب صنعتی 

چهارم باشد که از حوزه آی سی تی فراتر است.
ایرنا، محمدجواد آذری  به گزارش خبرنگار گروه علمی 
جهرمی روز سه شنبه در آیین گشایش نهمین سمپوزیوم 
بین المللی مخابرات در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، با بیان این که این حوزه دستاوردهای مهمی برای 
کشور دارد، اظهار داشت: اگر امروز درباره هوش مصنوعی 
صحبت می کنیم در واقع دستاورد همین بخش است. ما 
محصولی مانند ترجمان داریم که از سوی دانشمندان ایرانی 

از طریق هوش مصنوعی توانسته ارتقا یابد.
وی ادامه داد: در حوزه های مختلف مانند ای او تی در 
عرصه کشاورزی توسعه خوبی شکل گرفته و باید تجاری 
سازی شود تا مردم نتیجه را ببینند. در حوزه شهر هوشمند 
بسیاری از مولفه های شهر تهران به سمت شهر هوشمند می 
رود. حال که این موارد از قالب تئوری بیرون می آید و به 
حوزه ای تبدیل می شود که در حال جاری شدن در کشور 

ماست، باید در خصوص آن زمینه سازی شود.
به گفته جهرمی، اگر از هم اکنون زیرساخت های مورد 
نیاز فایو جی را آماده نکنیم نمی توانیم از آن استفاده کنیم. 
باید از االن برای آن روز آماده باشیم. استفاده از ماشین های 
هوشمند نیاز به مقررات شهر هوشمند دارد آیا ما آمادگی اش 
را داریم؟ هدف ما باید آماده سازی زیرساخت ها برای حضور 
در انقالب صنعتی چهار باشد که از حوزه ارتباطات فراتر است.

»رشد شبکه مجازی آثار فرهنگی و اجتماعی دارد. راحت 
ترین کار این است که بگوییم توسعه فناوری ارتباطات را 
متوقف کنیم که این آثار پیش نیاید. ما باید در کنار توسعه 

آی سی تی فرهنگ را نیز غنی کنیم تا با کاریکاتور توسعه 
رو به رو نشویم.« آذری جهرمی با بیان اینکه زمان بسیار 
کوتاهی برای مواجهه با انقالب صنعتی چهارم داریم و باید در 
این فرصت کوتاه از حداکثر توانمندی داخلی و هم افزایی در 
کشور استفاده کنیم، افزود: آماده شدن برای انقالب صنعتی 
چهارم فراتر از حوزه آی سی تی است. وی توضیح داد: برای 
مثال بخش ارتباطات، وظیفه ای در حوزه فرهنگی، صیانت 
از کودک و فضای مجازی، سواد رسانه ای و رسانه های نوین 
انجام  اما کسانی که مسئولیت دارند وظیفه شان را  ندارد. 
ندادند و درنتیجه ناگزیر به ورود به این حوزه ها شده ایم که 
اتفاقا این افراد زبان انتقادشان باز است. هرچند که یک نفر کار 

کند و همه طلب کنند، کار سختی نیست.
وی همچنین گفت: تحول دیجیتال یک اتفاق بسیار بزرگ 
است و باید برای آن آماده بود. یک تغییر ناگهانی بزرگ. این 
تغییر ناگهانی مولفه حاکمیت کشورها را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. یکی از اهداف مهم این است که ما چطور مولفه 
ها را آماده کنیم. خیلی از کشورها خصوصا امریکا عالقمند 
هستند که در توسعه فناوری یک جانبه گرایی را پیش ببرند 
امروز نمی پذیرد. اگر سکوت کنیم مشکالتی  که جامعه 
خواهیم داشت. موضعی که حتی اروپا نیز در خصوص آن به 
زبان در آمده است. روسای جمهور اروپایی نیز به دنبال یافتن 

راه حلی برای معضل یک جانبه گرایی هستند.
۹۵درصد سازمان ها برای تحول دیجیتال اماده 

نیستند
وزیر ارتباطات ادامه داد: پژوهشگاه فناوری ارتباطات برای 
آماده سازی شرایط توسعه آی سی تی و هوشمندسازی شهر 
گزارش های سفارش شده ای را تهیه کرده و به دستگاه 
ها رسانده است. گزارشی که دکتر خوانساری به دست من 
رساندند، واقعا ناراحت کننده بود و نشان می داد که ۹۵ 

درصد از سازمان ها شرایط حضور در این عرصه را ندارند 
و تقریبا چیزی از آن نمی دانند. او در ادامه گفت: شبکه 
ملی اطالعات مفهوم توسعه فضای مجازی از دیدگاه انقالب 
اسالمی است که مجموعه ای از پروژه ها را ایجاد خواهد 
کرد. تحول دیجیتال یک فرآیند است نه یک پروژه. فناوری 
اطالعات به تنهایی مانند چسبی است که قطعات را به یکدیگر 
متصل می کند. باید قطعه ای وجود داشته باشد تا فناوری آن 
ها را در کنار هم بچسباند. »چالش ما این است که مدیریت 
اداری و شهری ما با مفهوم هوشمندی آشنا شوند. ما باید داده 
را بدهیم، به صورت هوشمندانه آنالیز و بعد آن را پیاده سازی 
کنیم. کار بزرگی را در پیش داریم. ما فناوری را پیش می بریم 
اما یکی از وظایف ما در کنار توسعه تکنولوژی باید افزایش 
آگاهی دستگاه ها باشد. همانطور که در ذهن افراد نهادینه 
شده بود که نامه اتوماسیون همان دولت الکترونیک است باید 

آن ها را با مفهوم دولت دیجیتال آشنا کنیم.«
به گفته جهرمی، اقدام اول این است که از ظرفیت های 
بین بخشی برای تحول دیجیتال دعوت شود تا تجربیات شان 
را بگویند و دوم این که با توجه به پیمان های منطقه ای که 
در حال پیشبرد آن در کشورهایی مانند روسیه و جمهوری 
آذربایجان هستیم، باید از ظرفیت تجربی آن ها بهره برداری 

کرده و در کشور خودمان استفاده کنیم.
شنبه  سه  روز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه 
نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات IST2018 را با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و جمعی از متخصصین و 
صاحبنظران دانشگاه ها برگزار کرد. بیگ دیتا، ۵G، امنیت 
اطالعات، اینترنت اشیا، رایانش ابری و بالک چین، اقتصاد 
ICT مدیریت شبکه، ارتباطات کوانتومی، ارتباطات ماهواره 
جمله  از  آموزشی  کارگاه   13 برگزاری  و  ای،رگوالتوری 

محورهای این سمپوزیوم سه روزه است.


