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 با حضور در وزارت ارتباطات؛

روحانی از نمایشگاه کسب و کارهای آینده بازدید کرد
رییس جمهوری با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از نمایشگاه 

کسب و کارهای آینده بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم و المسلمین »حسن روحانی« 
در این بازدید که صبح امروز - دوشنبه- انجام شد، با توضیحات محمد جواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و متخصصان و مدیران این عرصه در 
جریان چگونگی حوزه های گوناگون این کسب و کارها، استار تاپ های فعال ایرانی 
در این حوزه ها و روند برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در راستای توسعه این 

مشاغل قرار گرفت.
نمایشگاه کسب و کارهای آینده با توجه به ضرورت طرح موضوعات ملموس از 
کاربرد فناوری های روز دنیا، سناریو چیدمان حوزه های موضوعی از شهر هوشمند 
و نقشه و با طرح فناوری های مالی، کسب و کارهای فضا پایه، گردشگری هوشمند، 
صنایع خالق در بخش کاربردهای فناوری شروع و در ادامه با ارائه فناوری های 
هوش مصنوعی و تحلیل داده، رایانش ابری، اینترنت اشیا و رمز ارزها و زنجیره بلوک 

به پایان می رسد.
رییس دولت دوازدهم پس از این بازدید، نشستی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات خواهد داشت.
روحانی پیش از این با حضور و بازدید از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی 
)14 آبان 97(، راه و شهرسازی )19 آذرماه( ، نیرو )10 دی ماه( و جهاد کشارزی 
)17 دی ماه(، سیاست ها، اولویت ها و انتظارات دولت دوازدهم از این وزارتخانه ها 

را تشریح کرد.
همچنین در نشست رییس جمهوری با وزیران و معاونان و مدیران ارشد این 
وزارتخانه، هر یک از مسئوالن ذیربط گزارش هایی از برنامه ها و اقدامات انجام شده، 
دستاوردها و نتایج، طرح های در دست اجرا و مشکالت و موانع پیش رو به رییس 

جمهوری ارائه دادند.

طرح تشکیل سازمان ملی جوانان اعالم وصول شد

 طرح تشکیل سازمان ملی جوانان در جلسه علنی امروز - دوشنبه- 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس در 
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی گفت: طرح انتزاع امور جوانان از وزارت 

ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان اعالم وصول شد.
حاجی دلیگانی: لیست بدهی ها و مطالبات دولت به مجلس ارائه شود

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر امروز در تذکری گفت: رییس 
جمهوری باید هنگام ارائه الیحه بودجه 98 به مجلس لیست بدهی ها و مطالبات 
دولت را همراه با این الیحه ارائه می کرد اما این کار انجام نشده است، سرانجام این 

موضوع چه می شود.
علی الریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: در گذشته 
نیز تاکید داشتیم این موضوع پیگیری شود و گزارشی از آن را به مجلس ارائه دهند.

وی از غالمرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه خواست این موضوع 
را پیگیری کند. 

مرتضی مبلغ:

ساز و کار مناسب اجرایی برای طرح استانی شدن 
انتخابات در نظر گرفته شود

معاون سیاسی وزیر کشور در دوران اصالحات، گفت: برای محقق شدن 
اهداف طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی باید ساز و کار 

اجرایی برای آن در نظر گرفته شود.
مرتضی مبلغ در گفت وگو  با ایسنا، در بیان نقاط قوت و ضعف طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: استانی شدن انتخابات وقتی مفید است 
که ساز و کار قانونی طراحی شده برای آن با اهدافی که برای استانی شدن انتخابات 

در نظر گرفته شده تطابق داشته باشد.
وی ادامه داد: زمانیکه می گوییم  می خواهیم انتخابات را استانی کنیم و باید در 
این راستا  وجه ملی اقدام ها و رویکردهای نمایندگان تقویت شود و مجلس به شان 
شایسته تر قانون گذاری خودش بپردازد؛ طبیعی است که باید  بتوانیم ساز و کار 

مناسب اجرایی شدن آن ایده ها را هم پیدا کنیم.
این فعال سیاسی گفت: ساز و کار اجرایی شدن استانی شدن انتخابات نیز  این 
است که از محلی شدن انتخابات فاصله بگیریم. اگر مثال یک استان هشت  نماینده 
دارد این هشت نماینده به صورت استانی انتخاب شوند یا اگر حتی بیست نماینده 
دارد، آن ها هم به صورت استانی انتخاب شوند. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم 
حرکتی بینا بینی انجام دهیم؛ یعنی هم شهرستانی و هم استانی شدن را درنظر 
بگیریم، معلوم نیست  نتیجه به دست آمده فایده ای داشته باشد یا خیر. مبلغ تشریح 
کرد: در حال حاضر نمایندگان این طرح را طوری پیش می برند که یک پای 
انتخابات در شهرستان است؛ در این میان ساز و کارهای جدیدی هم که در شرایط 
متفاوت ایجاد می شود، می تواند در فضای کل استان مطلوب باشد. مطلوب بودن به 

این معنی است که احزاب می توانند لیست استانی داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان برای طرح استانی شدن انتخابات 
ساز و کار جدی فراهم کرد، گفت: من فکر می کنم  حزبی شدن انتخابات یکی از 
راه حل هایی است که باید دنبال شود؛ چراکه در انتخابات یک خالء بسیار اساسی و 
مبنایی وجود دارد و آن  عدم وجود  نسبت قانونی یا ارگانی انتخابات با احزاب است.

مشکالت  موضوع  این  گفت:  اصالحات  دوران  در  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
متعددی در سامان سیاسی کشور بوجود آورده است؛ از جمله این که مشکالت 
محلی را هم دامن زده است و مجلس را از رسیدگی به اهداف اساسی خود دور کرده 

است، البته آسیب های دیگری هم دارد که در جای خود قابل بحث است .
وی همچنین یادآور شد: تصور کنید که قانون انتخابات ما حزبی شود به این معنی 
که حزب سهمیه قابل توجه و نسبتا بزرگی از نمایندگان را در اثر لیست های 
انتخاباتی احزاب داشته باشد؛ چون احزاب امری  پایدار و دائمی هستند، نیروهایی که 
معرفی می کنند شایسته و ارزشمند هستند. در این صورت است که  نگاه مردم به 

جای انتخاب افراد به سمت انتخاب سیستم های شایسته می رود.
مبلغ اظهار کرد: با حزبی شدن انتخابات احزاب هم سعی می کنند شایستگی 
بیشتری از خود را به منصه ظهور بگذارند؛ بنابراین یک رویکرد ملی تر و سازنده تر 
پیش گرفته می شود. در این صورت است که هم جنبه منطقه ای و هم جنبه ملی 

در انتخابات تامین می شود.

اخبار
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 شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان: همدلی ارکان نظام برای دور کردن تهدیدها ضروری است
اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان بر ضرورت همدلی همه ارکان نظام برای دور کردن تهدیدها از کشور، تالش برای تقویت وحدت ملی و کاهش فشارهای اقتصادی تاکید کردند. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هفتمین جلسه دور 
جدید شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. اعضای این شورا با ابراز نگرانی نسبت به فشارهای اقتصادی بر مردم بر ضرورت کاهش این فشارها تاکید کردند. در این جلسه همچنین ضمن بررسی و مرور مهم 

ترین تحوالت روز کشور و مسائل بین الملل بر ضرورت همدلی همه ارکان نظام برای دور کردن تهدیدها از کشور و تالش برای تقویت وحدت ملی تاکید کردند. 

انتقاد روحانی از محدودیت در فضای مجازی:

در ایران رسانه آزاد نداریم

محسنی اژه ای:

مرتضوی در زندان است و به کاری مشغول نشده است

وزارت  مدیران  جمع  در  بهمن  اول  دوشنبه  روز  روحانی 
ارتباطات و فناوری اطالعات ایران گفت: "فکر می کنیم تحت 
فرمان ماست که وقتی بگوییم فیلتر، فیلتر می شود. خب با 
فیلترشکن چه می کنید؟" او با انتقاد از محدودیت ها در فضای 
مجازی و فیلترینگ گفت "انباشته شدن همه چیز در فضای 
مجازی به این دلیل است که رسانه آزاد نداریم، فقط رسانه 

دولتی داریم."
فرارو- رئیس جمهور ارتباطات و فناوری اطالعات را نماد تحول 
جوامع در حوزه تکنولوژی دانست و با بیان اینکه مقاومت در برابر 
کرد:  تاکید  است،  قدیمی  رویکردی  نوین،  تحوالت  و  ها  فناوری 
شناخت درست و فرهنگ سازی، تنها راه مدیریت و پیشگیری از 

مشکالت فناوری است.
حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه "مبارزه با خواست عموم 
مردم، شرعی و قانونی نیست"، اظهارداشت: فناوری های نوین منافع 
زیاد و خطرات محدودی دارد و ما نمی توانیم زندگی مردم را از 

تحوالت فناوری و ارتباطی جدا کنیم.
زمانی که وزارتخانه ارتباطات فقط متولی پست، تلگراف و تلفن 
بود، حکومت ها چندان نسبت به آن احساس دردسر نمی کردند اما 
با اختراع رادیو از آنجا که مردم دیگر می توانستند از فواصل دور و 
کشورهای دیگر که تحت حاکمیت حکومت کشور خودشان نبود، 
پیام بگیرند، دردسر حکومت ها شروع شد و گویا اولین بار در ایران 
این پهلوی اول بوده است که دستور اعمال فیلترینگ برای رادیو به 
عنوان نوظهورترین رسانه عصر خودش را صادر کرده بود.پیشرفت و 
تکامل رسانه ها، با این دست مخالفت ها متوقف نشد و به عنوان مثال 
در جریان مبارزات انقالبی ملت ایران شاهد استفاده گسترده از ضبط 
صوت و نوارهای کاست بودیم. این فناوری اطالعات و ابزار ارتباطات و 
انتقال اطالعات بود که پیام انقالب ملت ایران را خیلی راحت و سریع 
منتقل می کرد.عادت انسان ها در استفاده از یک امکان و وسیله گاهی 
به طور طبیعی تبدیل به حق می شود که هر نوع مخالفت با آن اقدامی 
نادرست از سوی استفاده کنندگان به حساب می آید و از سوی دیگر 
نیز عده ای همواره با هر پدیده جدیدی مخالفت و مقابله می کنند و 
این دو خصیصه اجتماعی، عرصه ارتباطات و تجهیزات ارتباطاتی را نیز 
شامل شده و شاهد هستیم که همچنان عده ای با پدیده هایی جدید 
بویژه در زمینه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی مخالفت می کنند.

درست است که هر پدیده جدیدی ممکن است در کنار فواید زیادش 
خطراتی نیز داشته باشد اما این معقول نیست که در برابر احتمال 
بروز یک آسیب یا خطر، استفاده از ابزار یا امکانی که فواید زیادی 
دارد را به طور کلی کنار بگذاریم و از سوی دیگر اینگونه نیست که 
همه عالم گوش به فرمان ما باشند تا ببینند که چه زمانی استفاده از 
یک امکان یا ابزار جدیدی را ممنوع می کنیم تا آنها نیز دیگر از آن 
استفاده نکنند! به طور طبیعی مردم استفاده از ابزار و امکانات جدید 
را بر مبنای نیاز، نوع تفکر و سلیقه خودشان انتخاب می کنند و اساساً 
وقتی امکانات و ابزار جدیدی ایجاد می شود، نمی شود به مردم گفت 
که از آن استفاده نکنند بلکه راهکار صحیح، آموزش روش صحیح 
استفاده از آن امکان و چگونگی راه های پرهیز از خطرات آن است.

امروز زندگی همه مردم جهان در بستر فضای مجازی شکل و شیوه 
جدیدی یافته که دائم نیز در حال تغییر و تکامل است؛ تغییر و تحول 
عرصه فضای مجازی با زندگی مردم عجین شده و دیگر نمی شود 
فضای مجازی را از زندگی مردم جدا کرد. دیگر این امر قابل تحقق 
نیست که حاکمیت از مردم بخواهد به عنوان مثال موبایل را به خاطر 
برخی آسیب هایش کنار بگذارند.مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی 
و قانونی نیست، برخی فکر می کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر 
زمینی ها هر فرمانی که می خواهند صادر کنند، اما خداوند به پیامبر 
خاتم )ص( نیز تأکید کرد که تو وکیل مردم نیستی و فقط مأمور ابالغ 
پیام هستی و مردم در پذیرش یا رد آن ، مختار هستند. نمی توان با 
خواست عمومی مردم مبارزه کرد و این کار نه شدنی و نه مشروع 
و قانونی خواهد بود.اگر کسی بخواهد مردم را مجبور به کاری کند 
دیگر اسم آن ارتباطی با دین و دینداری ندارد، چرا که اساس دین، 
فهم، درک و سپس پذیرش و انتخاب است و البته این اصل بر همه 
اصل های عرصه های دیگر صادق و حاکم است. مردم فهم دارند و 
در مواجهه با هر مسأله ای که آسیب هایی دارد به دنبال فرا گرفتن 
فرهنگ صحیح استفاده از آن و راه های پرهیز از آسیب هایش هستند.

امروز شاهد آن هستیم که عده ای از فضای مجازی در راستای منافع 
شخصی و گروهی خودشان استفاده نامناسب می کنند و براساس 
برخی تحقیقات انجام شده، لحن عمومی مردم کشورمان در فضای 
مجازی نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته نامناسب تر است که باید 
برای آن نیز فکری شود.به طور طبیعی مخاطرات استفاده از یک 
امکان و ابزار جدید برای کسی که تازه شروع به استفاده از آن می کند، 
بیشتر از کسی است که به استفاده از آن امکان و ابزار جدید عادت 
کرده است، بخصوص اگر از همان آغاز در اختیار قرار گرفتن این ابزار 
و امکان جدید بخواهیم درخت ممنوعه نیز برای آن تعریف کنیم که 
آن وقت خود این درخت ممنوعه عاملی برای تحریک استفاده کننده 
به کشف دلیل این ممنوعیت است که می تواند مخاطرات و آسیب ها 
را بیشتر کند. باید قبول کنیم که اشتباه کردیم فکر کردیم اگر بگوییم 
استفاده از فالن امکان ممنوع بوده و فیلتر است همه به آن گوش 
می کنند. دیدیم که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترشکن آن ایجاد 
شد و هر چه تالش کردیم به طور روزانه فیلترشکن های جدید ارایه 
شد و در نتیجه ، زیان و آسیبی که بویژه به جوانان و فرزندان ما از 
ناحیه استفاده از فیلترشکن ها وارد شد ، بیشتر از زمانی است که به 
طور عادی مثالً از همان نرم افزاری که فیلترکردیم، استفاده می کردند.

راه پیشگیری از مخاطرات ابزارهای ارتباطی جدید، فیلترینگ نیست، 
بلکه باید سواد رسانه ای و دیجیتال جوانان و نوجوانان و البته والدین 
و همه جامعه را باال ببریم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از این 
امکانات، از مخاطرات و آسیب های آن نیز در امان بمانند.انحصار در 
هیچ پدیده ای جواب نمی دهد؛ چه در رسانه و چه در فناوری، امروزه 
شاهد آن هستیم که استفاده از موبایل در ایران نسبت به خیلی 
کشورهای دیگر بیشتر است و یک دلیل مهم آن این است که در 
کشور رسانه آزاد نداریم، فقط یک صدا و سیمای دولتی داریم و مردم 
برای دسترسی آزادانه تر به اطالعات به استفاده از موبایل و دسترسی 
به فضای مجازی از طریق آن، هجوم آورده اند و لذا شاهد بروز تورم 
در استفاده از موبایل و فضای مجازی هستیم. اگر گروه ها و دسته های 
مختلف در کشور رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخن 
خود را از آن طریق بیان می کردند و آن وقت به طور طبیعی این تورم 

در زمینه استفاده از موبایل و فضای مجازی بوجود نمی آمد.
باید این رویه ها اصالح شوند، البته باید همه به ضرورت اصالح این 
رویه ها و روندها برسیم. امروز هنوز همه به این نتیجه نرسیده ایم که 
انحصار در هر زمینه و موضوعی مضر است؛ باید در زمینه گردش 
اطالعات، آزادی بیشتر ایجاد کنیم و البته نیاز است که نظارت در 
این زمینه نیز به طور قانونمند تقویت شود.وقتی گردش آزاد اطالعات 

رواج یابد و نظارت بر آن تقویت شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که 
هر کسی یا گروهی به طور ناشناس و بدون شناسنامه بتواند از این 
عرصه برای بی اخالقی های خود سوء استفاده کند و یا از سوی دیگر 
شاهد آن نخواهیم بود که عده ای به طور فله ای با یک سیم کارت 
پیامک های تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ 
اینگونه اتالف وقت و عمر مردم و آزار و اذیت های بی حساب شرعاً 
حرام است و راه مقابله با آن ایجاد فضای آزاد و البته قانونمند نشر 
اطالعات و نظارت قانونی و دقیق بر آن است.فضای مجازی و عرصه 
دیجیتال امروز نه بخش و شاخه ای از اقتصاد، بلکه بستر و پایه ای اصلی 
و اساسی برای اقتصاد است از سوی دیگر فضای مجازی می تواند همه 
مردم و فعاالن اقتصادی را توانمند کند و زیربنای مناسب برای تسریع 
و تسهیل تعامالت اقتصادی، علمی و فرهنگی باشد. امروز همچنین 
فضای مجازی یک ابزار مؤثر برای ایجاد عدالت است چرا که با اتصال 
یک روستا به اینترنت پرسرعت امکان بهره مندی از خیلی از امکانات 
کشور برای روستائیان نیز همانگونه که برای شهرنشینان فراهم است، 
فراهم خواهد شد.فضای مجازی زیربنای بسیاری از تحوالت اقتصادی 
و توسعه متوازن پایدار خواهد بود و در کنار توانمندسازی همه مردم  
فارغ از محل سکونت شان می تواند به گسترش عدالت اجتماعی کمک 
کرده و با ایجاد شفافیت به مبارزه مؤثر با فساد کمک کند. چندین 
بار تأکید کردم که باید هر فرد یا مجموعه ای که درخواست دریافت 
ارز دولتی برای واردات دارد از همان لحظه ثبت درخواست ، مراحل 
بررسی و تأیید درخواست، در اختیار قرار دادن ارز، خرید کاال، انتقال 
آن، ترخیص از گمرک، انبار و نحوه و میزان توزیع در بازار را به طور 
دقیق و به روز در فضای مجازی ثبت کند تا امکان فساد و سوء 
استفاده به حداقل برسد. دولت نیز در راستای تحقق یکی از بزرگترین 
شعارهایش یعنی ایجاد شفافیت لوایح مورد نیاز را در دست بررسی 
دارد تا به مجلس تقدیم شوند.اینکه می گوییم فیلتر وجود نداشته 
باشد به معنای این نیست که این فضا بدون حساب و کتاب و نظارت 
باقی بماند بلکه هم باید نظارت کافی داشته باشیم و هم باید به کسانی 
که از فضای مجازی استفاده می کنند، آموزش های صحیح را ارایه 
دهیم.امروز سواد داشتن تنها منحصر به خواندن و نوشتن نیست بلکه 
نحوه استفاده صحیح از فضای ارتباطی و فضای مجازی هم به نوعی 
سواد مخصوص به خود را نیاز دارد.امروز یک منبع بزرگی از اطالعات 
از طریق تلفن همراه در اختیار افراد بویژه نوجوانان و جوانان است 
و گاهی آنها در بسیاری از مسایل اطالعات بیشتری داشته و جلو 
می افتند، امروز مسئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وظیفه 
سنگینی را برای ارایه امکانات الزم به مردم بردوش دارند و باید برای 

توسعه دولت الکترونیک تالش کنند، چرا که دولت الکترونیک حقیقتاً 
خواست و اراده مردم است. درباره استفاده از دولت الکترونیک در 
موضوع سالمت و ایجاد شبکه های مرتبط در این راستا که بسیار 
حائز اهمیت است بارها با وزیر ارتباطات صحبت کردم و این کاری 
است که باید انجام شود تا مردم با آسودگی بیشتر و بدون نیاز به 
انجام آزمایش ها و کارهای تکراری بتوانند در مکان های مختلف، به 
سالمت خود رسیدگی کنند.راه حل رفع بسیاری از مشکالت جامعه، 
تقویت، توسعه و سالمت دولت الکترونیک است، ما ناچاریم تحولی 
بزرگ در این راستا ایجاد کنیم که البته دولت به طور کامل از آن 
پشتیبانی می کند.دولت برای توسعه فضای مجازی و افزایش پهنای 
باند در کشور فشارهای فراوانی را تحمل کرد، اما در برابر همه آنها 
ایستاد، هر تصمیمی در هر دستگاهی برخالف آن اتخاذ می شد دولت 
مخالفت می کرد و مردم اگر امروز به راحتی می توانند از این فضا 
استفاده کنند باید بدانند دولت یازدهم و دوازدهم از آبروی خود در 
این راستا مایه گذاشت.به جز امور زیرساختی که نیاز به تالش و 
فعالیت بخش های دولتی دارد، باید تولید محتوا را به مردم واگذار 
کنیم و در حقیقت رسانه، فضای مجازی، کتاب، تئاتر و سینما هر 
کدام باید وظیفه و کار خود را انجام دهند و هیچ یک جایگزین هم 
نمی شوند و همه باید بتوانند از این فناوری استفاده کنند. امروز آمار 
رسمی بیکاری در کشور در مجموع حدود 11.7 دهم درصد است، اما 
اگر در اقشار مختلف مانند جوانان تحصیلکرده یا زنان و نوجوانان وارد 
شویم می بینیم که این آمار افزایش می یابد.مسئولیت ما این است که 
باید برای همه شغل ایجاد کنیم، روزگاری که بخواهیم بگوییم خانم ها 
باید فقط در خانه باشند و حق آمدن در جامعه را ندارند، گذشته است.

همه باید اصول مربوط به خود را حفظ کنند، متأسفانه در مسأله 
حجاب ،اول از زن شروع می کنیم در حالی که قرآن ابتدا مرد را 
از نگاه هرز دور می کند، اما ما می رویم و بخاطر حجاب دختران و 
زنان را دستگیر می کنیم.اساس حجاب برای امنیت زن است همانطور 
که خدا در قرآن می فرماید، حجاب را برای جلوگیری از آسیب زن 
قرار داده تا مورد آزار و اذیت عده ای مریض قرار نگیرند. همه آنچه 
درباره حجاب در قرآن آمده برای حمایت از زن است اما به گونه ای 
رفتار شده که انگار باید چماقی بر سر زن باشد و این بخاطر آن 
است که مساله حجاب را درست در جامعه تبیین نکردیم.زنان در 
برخی امور سالمت بهتری نسبت به مردم دارند، باید برخی امور را 
که مربوط به زنان است و آنان بهتر می توانند انجام دهند، به آنها 
واگذار کنیم، به گونه ای که براساس تجارب گذشته در وزارتخانه ها 
تاکنون هیچ فساد مالی از سوی زنان در مسئولیت های مختلف دیده 
نشده است.باید از همه نیروهای خالق جامعه استفاده کنیم هر کجا 
مسئولیتی به جوانان و بانوان واگذار شد، ضرر نکرده ایم و نمونه بارز 
آن حضور یک جوان به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات است؛ 
کم داشتیم وزیری در این سن مسئولیت را به عهده بگیرد و موفق 
باشد و مدیران با تجربه هم مدیریت او را قبول داشته باشند و امروز 
یک نیروی جوان، با ایمان، ایثار و ایستادگی در این بخش مدیریت 
می کند.شرط اول ما با آقای جهرمی در هنگام پذیرش مسئولیت 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات این بود که باید در راستای ایجاد 
شغل تالش مضاعفی داشته باشد و ایشان قول داد که ساالنه صد 
هزار شغل را ایجاد کند.سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل بزرگ نیاز به 
افرادی زیاد و سرمایه ای باال دارد، یک شرکت نوپا و یا یک استارتاپ و 
سرمایه اندک می تواند اشتغال ایجاد کرده و خود به مرور زمان سرمایه 
آفرین شود و راحت ترین و کم هزینه ترین راه برای ایجاد اشتغال نیز 
همین است.ملت ایران در بسیاری از زمینه ها مانند دمکراسی، حضور 
در پای صندوق رأی، تأسیس دانشگاه ها و دارالفنون ها، روزنامه ها و 
آزادی ها در منطقه پیشتاز بوده و در بسیاری از حوزه ها پیشرفت های 
خوبی داشته است، امروز نه تنها در زمینه مسایل فناورانه، بلکه در 
موضوعات اجتماعی از جمله برگزاری انتخابات  مختلف، پیشرفت در 
علم و تحقیقات و سطح کیفی دانشگاه ها، موفقیت ها و رشد خوبی 
داشته ایم و باید تالشی مضاعف داشته باشیم تا شاهد ایرانی پیشرفته 
و آبادتر باشیم.پیش از سخنان رئیس جمهور مهندس محمدجواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گزارشی از دستاوردها 
برنامه ها و طرح های  این وزارتخانه در اجرای  اولویت های اصلی  و 
مختلف و چالش های پیش رو ارایه و از حمایت ها و پیگیری های 
دکتر روحانی در زمینه برنامه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات تقدیر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با ادعای 
خروج سعید مرتضوی از کشور، گفت: این فرد در زندان 
است و نه در ایران و نه در غیرایران به کاری مشغول نشده 

است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه،  حجت االسالم محسنی 
اژه ای در حاشیه جلسه مسئوالن عالی قضایی در رابطه با موضوعات 
مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: در جلسه امروز چند موضوع 

مطرح شد که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 وی گفت: یک بحث در خصوص برخوردهای دو گانه غربی ها 
و در رأس آن آمریکا بود که نسبت به حقوق بشر و مسائل آزادی 
برخوردهای بسیار متناقضی دارند. از جمله در خصوص بازداشت 
خبرنگار و مجری پرس تی وی مباحثی مطرح شد. بطوری که 
خودشان هم گفته اند این فرد را به عنوان شاهد بازداشت کرده اند و 
نیز طبق نقل قول، این مجری مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است.

معاون اول دستگاه قضا افزود: در این رابطه قرار شد دادستان کل 
کشور بر اساس وظایف قانونی که دارد در این خصوص ورود کند و 

از اختیارات خود استفاده نماید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یک مسئله دیگر که در جلسه 

امروز مطرح شد در خصوص مواردی درباره 40 سالگی انقالب بود 
که مصادیقی از آن بیان شد و مقرر گردید یک مقداری بیشتر روی 

آن کار شود و تا 22 بهمن به آنها پرداخته شود.

وی گفت: اما مسئله اصلی در این جلسه رسیدگی به الیحه ای 
است که دولت تنظیم کرده ودرباره امنیت زنان علیه خشونت است.

محسنی اژه ای اظهار کرد: البته این کار قبال در معاونت حقوقی قوه 
قضاییه با کارشناسان مختلف اعم از اساتید دانشگاهی وحقوقدانان 
و برخی از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناسان مختلف بررسی 
شده بود و اصالحاتی صورت گرفته بود و حتی در معاونت اول قوه 

قضاییه باز یک بررسی مجدد شده بود.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: دراین جلسه اذعان به این 
شد که ما در مورد برخی از این قوانین و خألهایی که احیانا درباره 
خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اما آنچه که در این الیحه پیش 
بینی شده است به نظر می رسد که مشکالت عدیده ای دارد که در 
دوجلسه قبلی به آن پرداخته شد. در جلسه اول به کلیات پرداخته 
شد و در جلسه دوم ماده به ماده الیحه بررسی شد و مشخص 

گردید که این الیحه به اصالحات بسیار زیادی نیاز دارد.
وی افزود: حتی برخی از افراد در جلسه به نظرشان می رسید و 
پیشنهاد دادند که این الیحه قابل اصالح نیست و احیانا باید رفت 
به دنبال یک الیحه دیگر که یا خود قوه قضاییه تهیه کند یا دولت.

محسنی اژه ای بیان کرد: اما در عین حال قرار شد که مجددا 
تحقیقی در معاونت حقوقی و نیز توسط کسانی که در این زمینه 
نقطه نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که آیا این الیحه واقعا 

قابل اصالح است یا نه.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: هدف از این الیحه این است 
که محیط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه های مختلف برای 
زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی 

شود که این موارد آیا در این الیحه تامین می شود یا خیر.
حبس های  الیحه  این  در  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
بسیارسنگین و مجازات های سنگین برای برخی از جرایِم علیه زنان 
در نظر گرفته شده که در بررسی ها مطرح شد برخی از مجازات ها 
حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و 
چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را 

قدری متزلزل کند.

وی بیان کرد: همچنین در برخی موارد مقوالت بسیار مطول 
در این الیحه نوشته شده است که اینها ممکن است بعدا مورد 

تفسیرهای متعدد قرار بگیرد.
محسنی اژه ای گفت: در هر صورت قرار شد یک کار مجددی 
انجام شود و در جلسه آینده اول روی این موضوع بحث شود که 
آیا این الیحه قابل اصالح است یا خیر که اگر قابل اصالح است 
حتما اصالحات انجام شود و ا گر قابل اصالح نیست با توجه به 
ضرورت هایی که در جامعه وجود دارد که ما هم آن را صددرصد 

قبول داریم یک الیحه مستقل دراین رابطه تنظیم شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در رابطه با ادعای 
زندانی نبودن سعید مرتضوی گفت: آنچه از قول وکیل این فرد 
مطرح شده بود، توسط خود وکیل هم تکذیب شد و لذا اینکه این 
فرد به خارج از کشور رفته است و در زندان نیست و در نجف بسر 

می برد و با عتبات عالیات همکاری می کند، قطعا تکذیب می شود.
وی گفت: این فرد در زندان است و ممکن است مثل بقیه افراد به 
مناسبت هایی مانند سایر زندانیان به مرخصی های محدودی برود. 
بنابراین وی در زندان است و نه در ایران و نه در غیرایران به کاری 

مشغول نشده است.

 مجلس با کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرد
 نمایندگان مجلس به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی 
آن، وزارت صنعت با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و راه و شهرسازی 
از جمله  در صنعت خودروسازی  نوین  فناوری  راهبردی  تدوین سند  به 

خودروهای برقی و هیبریدی در مدت دو سال مکلف می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - دوشنبه- 
مجلس به بررسی کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو )ساماندهی بازار 
خودرو( پرداختند و آن را با 104 رای موافق، 67 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 

مجموع 206 نماینده حاضر تصویب کردند.

این طرح 15 ماده دارد و بازار خودرو و قرادادهای منعقده در این راستا را رسیدگی 
می کند. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مخالفت با کلیات این 
طرح گفت: نام این طرح زیباست ولی بین نام و محتویات آن چنین برداشتی نمی 
شود چرا در این طرح می خواهید قوانین قبلی را تغییر دهید، قوانین قبلی نبایستی 

در این طرح تغییر کند.
وی افزود: افرادی که پیش خرید خودرو کرده با بدقولی خودروسازان مواجه شده اند 
و به دنبال این هستند که این مساله تعیین تکلیف شود و جلوی سوءاستفاده از اموال 
مردم گرفته شود. وی تاکید کرد: بایتسی درباره دالالن قوانینی وضع شود و جلوی 

واسطه ها را بگیریم، چرا باید برای واردات خودرو ارز دولتی بدهیم آیا خودرو جزو 
کاالهای اساسی مردم است.

احمد سالک نماینده اصفهان هم در موافقت با کلیات این طرح گفت: هدف اولیه در 
این طرح افزایش رقابت پذیری و حمایت از تولید داخلی است، هدف دوم آن تالش 

برای خودکفایی شرکت های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت های داخلی است.
وی اظهار داشت: دولت باید بستر و زمینه تولید خودروهای برقی و هیبریدی را 
با هدف افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و افزایش بهره وری و رشد تولید 

داخلی دنبال کند.


