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اخبار

توصیه رهبر انقالب به آذری جهرمی درخصوص شبکه
ملی اطالعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره توصیه رهبر معظم انقالب
اسالمی به وی درخصوص شبکه ملی اطالعات توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت« ،محمدجواد آذری جهرمی» امروز -سه
شنبه -درباره جایگاه شبکه ملی اطالعات از منظر مقام معظم رهبری

اظهار داشت :بنده در ابتدای حضور خود در دولت به عنوان وزیر ،محضر
رهبر معظم انقالب شرفیاب شدم.
وی افزود :یکی از سوالهایی که در آن جلسه از رهبر معظم انقالب
مطرح کردم این بود که با توجه به اینکه مراجع مختلف ،دیدگاههای
متفاوت فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی به شبکه ملی اطالعات دارند
و هر کدام به دنبال تعریف خود از این مسئله هستند ،تکلیف این کلید
واژه چیست و ما باید بر چه اساس عمل کنیم؟
آذری جهرمی ادامه داد :فرمایش مقام معظم رهبری این بود که شورای
عالی فضای مجازی برای همین موضوع تشکیل شده و شما باید به
مصوبات شورای عالی فضای مجازی مستمسک شوید و پاسخ همه را به
استناد آن مصوبات بدهید.

الریجانی:

بانکهای ملی ،صادرات ،ملت ،صنعت و رفاه عملکرد
خوبی در واگذاری داراییهای خود داشتهاند

سیاسی
جهانگیری در جلسه شورای عالی عتف:

وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی به  30درصد رسید
معاون اول رییس جمهوری گفت :با تالش های
انجام شده در سال های اخیر میزان وابستگی بودجه به
درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت ،اگر زمانی
بودجه دولت  80تا  90درصد به نفت وابسته بود ،این
وابستگی امروز به  30درصد رسید.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس
جمهوری« ،اسحاق جهانگیری» امروز -سه شنبه -در
جلسه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) که
به ریاست وی برگزار شد ،به تحریم ها و آثار آن بر بودجه
کشور اشاره کرد و افزود :با تالش هایی که طی سال های
اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد :اگر زمانی بودجه دولت  80تا  90درصد
به نفت وابسته بود ،این وابستگی امروز به  30درصد
رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه
های اجرایی صرفه جویی شود ،منابع بیشتری می تواند
در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار
گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظام
یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور
تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت :همه ساله
کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های
مختلف اجرایی انجام می شود اما به دلیل فقدان نظام
هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و
فناوری ،آثار و برونداد این پژوهش ها در شاخص های
اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم
نمی خورد.
جهانگیری یادآور شد :حتی گاهی ممکن است در برخی
موضوعات دهها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام
شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و
پژوهش ،این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی الزم
را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین
پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ،بودجه ریزی و
ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و
این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد.
وی خاطرنشان کرد :اصل این پیشنهاد خوب است اما
با توجه به نظرات اعضای جلسه ،الزم است مجددا در

جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم
مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه
های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات
آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد :در این بازنگری و
بررسی مجدد باید قانونمند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر
قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض
با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد
بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی
دستگاه ها مهیا سازد.
جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای  6برنامه
توسعه در کشور ،هنوز در بخش پژوهش در ابتدای
مسیر قرار داریم ،خاطرنشان کرد :باید تالش کنیم بودجه

مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت
هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء
بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.
وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق
باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند ،اظهار
داشت :الزمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی
و بخش خصوصی ،ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود
را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه
داشته باشند.
در این جلسه که «برومند» وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری ،رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها ،رییس دانشگاه تهران ،رییس دانشگاه آزاد
اسالمی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های
اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند ،دبیرکل شورای عالی

عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ
برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ،گزارشی از پیشنهاد ایجاد
نظام هماهنگ برنامه ریزی ،بودجه ریزی و ارزیابی
عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این
پیشنهاد را نیز مطرح کرد.
وی همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای
پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ،بودجه
ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه
زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث
و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه ،مقرر شد این
پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف
مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال
نظارت دستگاه های ذیربط ،در جلسه آتی مطرح و
تصویب نهایی شود.

کواکبیان در نطق میان دستور:

ت که طبق گزارش
رییس مجلس شورای مجلس شورای اسالمی گف 
کمیسیون ویژه بانک های ملی ،صادرات ،ملت ،صنعت و معدن و رفاه
در واگذاری اموال و دارایی های خود نسبت به سایر بانکها بهتر عمل
کردهاند.
ب ه گزارشایسنا ،علی الریجانی بعد از گزارش کمیسیون ویژه حمایت
از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل " "۴۴در خصوص
اجرای قانون "رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در حوزه
بازارهای مالی اظهار کرد :از گزارش کمیسیون ویژه تشکر میکنم .این گونه
گزارشات میتوانند در سرمایهگذاری و رونق تولید کشور تاثیرگذار باشند.
وی ادام ه داد :مجلس شورای اسالمی با این گونه گزارشهای نظارتی باعث
میشود که بخشهای اجرایی جدی تر عمل کنند .طبق این گزارش بانکهای
ملی ،صادرات ،ملت ،صنعت و معدن و رفاه در واگذاری اموال و داراییهای
خود بهتر از دیگران عمل کردهاند .رییس مجلس شورای اسالمی در بخش
دیگری از صحبتهای خود با اشاره به این که گزارش کمیسیون ویژه نشان
دهنده ضعفهای موجود در حوزه اجرای قانون است ،خاطرنشان کرد:
ما ضمن قدردانی از معاونت نظارت ،مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات
از دستگاه اجرایی این درخواست را داریم که در این موضوع ورود کند.
کمیسیون ویژه هم با عنایت به این گزارش پیگیری های الزم را انجام دهد
و پنج ماه دیگر گزارش دیگری در خصوص چگونگی رفع اشکاالت ارائه کند.

بادامچیان در نامهای به وزیر کشور:

هزینه انتخابات شورایاری محالت را به مناطق سیلزده
اختصاص دهید

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در نامهای به وزیر کشور خواستار پرداخت
هزینه برگزاری انتخابات شورایاری محالت به بازسازی مناطق سیلزده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در
نامهای خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار پرداخت هزینه
برگزاری انتخابات شورایاری محالت به بازسازی مناطق سیلزده شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
سالم علیکم
نظر به خسارات عظیم ناشی از سیل اخیر و زیاندیدگی جمع کثیری از
هموطنان عزیزمان که حتی رئیسجمهور محترم از مقام معظم رهبری،
تقاضای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نمودند و از سوی دیگر
همانگونه که اطالع دارید وفق قانون بودجه و نیز برنامه ششم توسعه،
درصدی از اعتبارات دستگاههای اجرایی اختصاص به خسارات سیل و
حوادث غیر مترقبه دارد؛ پیشنهاد میشود:
برگزاری انتخابات شورایاریهای محالت به وقت دیگری موکول شود و
هزینه برگزاری این انتخابات جهت تأمین نیازهای فوری و زیربنایی مناطق
سیل زده کشور اختصاص یابد.
با مسئلت مزید توفیقات
اسداللهبادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی

آقای روحانی! از شما پذیرفته نیست که بگوئید اختیاری ندارم
نماینده مردم تهران در مجلس گفت :آقای رئیسجمهور! امروز از شما
پذیرفته نیست که بگوئید چندان اختیاری ندارم بلکه باید بدون هیچگونه
تعللی وعدههایتان را محقق کنید.
به گزارش خبرنگار مهر ،مصطفی کواکبیان در جلسه علنی امروز مجلس
شورای اسالمی در نطق میان دستور خود اظهار داشت :هرگونه تنش زایی در
روابط ایران و همسایگان خلیج فارس نه خواست مسئوالن نظام و نه ملت
شریف ایران است و شک نکنید که برخی میخواهند با ناامن جلوه دادن خلیج
فارس و رفت و آمد کشتیهای نفتی ،زمینه را برای دخالت نظامی قدرتهای
مستکبر جهان فراهم سازند.
وی تاکید کرد :هرچند آمریکا بداند که ممکن است شروع جنگ با آنها باشد،
اما قطعا ًپایان جنگ هرگز با آنان نخواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس متذکر شد :جای
بسی تأسف است که برخی رسانههای داخلی به جای همراهی با وزیر امور
خارجه در ماجرای خرابکاریهای کشتی بندر فجیره ،با ذوق زدگی آن را تیتر
یک خود میسازند.
کواکبیان در ادامه با اشاره به مشکالت معیشتی کشور خطاب به رئیس
جمهور گفت :آقای روحانی امروز از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان
اختیاری ندارم ،چرا که شما امروز رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید
و ریاست دهها شورای جورواجور را هم در اختیار دارید و این مسئله نشان

دهنده اختیارات گسترده شما است.
وی افزود :اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و
نظر مقام معظم رهبری برسد ،در عمل و در طول این چندین سال مشخص
شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان
تصمیم میگیرند و بر این اساس جای هیچگونه تعلل و درنگی برای تحقق

وعدههایتان وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد :آقای روحانی! شما شورای
اقتصادی سران قوا را هم در اختیار دارید و برخالف نظر عدهای که شما را به
کنارهگیری دعوت میکنند ،از شما میخواهم که محکم بایستید و به وظایف و
اختیارات خود با جدیت بیشتر و همچنین با هماهنگی کابینه و تیم اقتصادی
دولت عمل کنید.
وی اظهار داشت :از بانک مرکزی و همه دستگاههای اجرایی میخواهم که
لیست اسامی دریافت کنندگان ارز به نرخ  ۴,۲۰۰تومان را منتشر سازند و
میزان واردات و نحوه و نرخ توزیع آن مشخص شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد :آیا درست
است که  ۳۰میلیارد دالر ارز به خارج از کشور منتقل شده است اما چندان
خبری از کاالها و نرخ ارز دولتی نیست؟
کواکبیان تصریح کرد :از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بانک مرکزی
میخواهم که لیست دریافت ارز برای کاغذ نشر و مطبوعات را هرچه سریعتر
اعالم کنند تا مشخص شود که چگونه کاغذ از  ۲,۲۰۰تومان امروز به  ۱۵هزار
تومان رسیده است.
نماینده مردم تهران با تاکید بر ضرورت شفافیت اقتصادی خاطرنشان
کرد :امروز مشکل اصلی اقتصاد کشور ،فساد است نه تحریمهای
خارجی.

ابتکار:

الیحه منع خشونت علیه زنان ،در خانواده و جامعه فضای سالم ایجاد می کند
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با تایید این
خبر که الیحه منع خشونت علیه زنان در دستور کار قوه
قضاییه قرار گرفته است و به زودی به صحن علنی مجلس
فرستاده می شود ،گفت :این الیحه به دنبال حمایت و
تحکیم بنیان خانواده و برقراری یک فضای سالم در داخل
خانواده و جامعه است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا ،شایعترین نوع
خشونت علیه زنان ،خشونت اعمال شده توسط شریک
زندگی ،پدر یا برادر و به عبارتی نزدیکانی است که چیزی
جز امنیت و آرامش از آنان توقع نمی رود؛ رفتارهای خشم
آلودی که در جمع یا در خفا رخ می دهد و با تهدید ،سلب
مطلق اختیار یا آزادی همراه است که در مواردی با خیانت
و قتل خاتمه می یابد.
فرود آمدن این تازیانه های خشونت بر جسم و روح
برخی از زنان و سکوت آنان از سر ناتوانی و ناآگاهی،
ضرورت ورود قانون به این میدان نبرد یکجانبه و تدوین
الیحه منع خشونت علیه زنان را دو چندان کرده است.
این الیحه که روند بررسی آن در دولت دهم متوقف شده
بود ،در دولت های یازدهم و دوازدهم بر ریل بررسی و
تدوین قرار گرفت و اکنون برای بررسی نهایی ،در اختیار
قوه قضاییه قرار گرفته تا پس از تایید ،وارد صحن علنی
مجلس شود.
موضوعی که معصومه ابتکار در گفت و گوی اختصاصی
با خبرنگار ایرنا ،آن را تایید کرد و گفت :معاونت امور زنان
و خانواده در نخستین نشست نوروزی که بعد از انتصاب
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در سمت
رییس جدید قوه قضاییه ،در این قوه برگزار شد ،به طور
مفصل و مبسوط در ارتباط با الیحه و ضرورت تسریع آن
و این موضوع که این الیحه ،برای همه اقشار جامعه در هر
سطحی ضروری است ،تاکید کرده است.
وی ادامه داد :ایشان از ما فرصتی خواستند جهت

بررسی اولیه این الیحه و عنوان داشتند که در اولین
فرصت حتما رسیدگی و تعیین تکلیف می کنند.
ابتکار افزود :حتی مقام معظم رهبری بر موضوع
خشونت علیه زنان توجه داشته و بر ضرورت نگاه قانونی
ن رو نشست هایی با معاونان
به آن تاکید کرده اند ،از ای 
قوه و قضات و دادستان ها در ارتباط با این الیحه برگزار
کردیم و تایید آنان را هم گرفتیم .حال اینکه چرا بررسی آن
اینقدر طول کشید برای ما هم سوال برانگیز است و انتظار
داریم رییس جدید قوه آن را تسریع بخشد.
وی خاطرنشان کرد :این الیحه به دنبال حمایت و
تحکیم بنیان خانواده ،رفع خشونت و برقراری یک فضای
سالم در داخل خانواده و جامعه است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره
پیگیری های مجدد و مصرانه این معاونت در تسریع روند
بررسی الیحه اظهار داشت :در این فاصله ،در ارتباط با
زنان زندانی موافقتنامه ای را با دکتر محمد باقر الفت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
امضا کردیم مبنی بر استفاده از دستبندهای الکترونیک
به عنوان جایگزین حبس برای زنان زندانی که شامل زنانی
می شود که مجازاتشان در حدی است که بتوانند از رای
باز استفاده کنند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در پاسخ
به این پرسش که تا چه حد نسبت به تصویب این الیحه
خوش بین هستید؟ گفت :رییس پیشین قوه قضاییه هم
برای بررسی الیحه منع خشونت علیه زنان تالش کردند
اما دیدگاه های مختلفی همچنان حاکم و مانع بود اما
خوشبختانه بسیاری موانع برداشته شده و امیدواریم
حجت االسالم رییسی که خود در قوه کار اجرایی کرده اند
و مسایل و مشکالت را به خوبی درک می کنند و نگاهشان
به مسائل روشن است ،تسریع و کمک کنند تا هر چه
زودتر این الیحه به دولت برگردد تا جهت تصویب به

صحن علنی مجلس فرستاد شود.
ابتکار درباره احتمال تغییر در بخش هایی از این الیحه
هم خاطرنشان کرد :ممکن است در بخش هایی از الیحه
مخصوصا در بخش هایی که به فرایند قضایی برمی گردد،
اصالحاتی انجام دهند اما تا جایی که اطالع دارم تغییر
اصولی یا خیلی جدی نیست.
وی درباره دلیل مخالفت های پیشین هم گفت :بیشتر
مخالفت ها مربوط به بحث حبس مجرم بود که تاکید
داشتند حبس کارایی ندارد و در این مورد باید راه های
دیگری برای جایگزینی مجازات دیده شود .معاونت امور
زنان و خانواده هم عنوان کرد که مجازات باید بازدارنده
باشد و بازدارندگی مهم است تا شخص خاطی جرمش را
تکرار نکند .بنابراین با هر نوع مجازات جایگزین حبس که
بازدارنده است موافق هستیم چنانچه همین االن هم برخی
قضات با مجازات جایگزین ،حبس زدایی می کنند.

ابتکار درباره این موضوع که با تصویب این الیحه
احتمال کاهش خشونت می رود یا خیر ،هم گفت :لوایح
دو نقش را برعهده دارند؛ یکی نقش فرهنگی است که
آموزش دهنده و تعیین کننده پارامترهای جامعه هستند
و مشخص می کنند اگر فردی قبال نمی دانست حرکاتش
جرم تلقی می شود ،حاال متوجه می شود .نقش دیگر،
بحث قضایی و بازدارندگی است که امیدواریم با اطالع
رسانی خبری و فرهنگی هر دو نقش برجسته شود.
حال باید دید با وجود اخبار و حوادثی از خشونت های
خانگی پدران و برادران علیه دختر خانواده و همسرآزاری
و خشونت های اجتماعی علیه زنان که هر روز نقشی
بر روزنامه ها و شبکه های اجتماعی دارد ،آیا الیحه منع
خشونت علیه زنان به سرانجامی نیک خواهد رسید؟ آیا
طلسم این الیحه با وجود دست اندازهای پیش رو ،خواهد
شکست تا دیگر شاهد خشونت علیه زنان نباشیم؟

