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رئیسجمهوری در جمع نمایندگان تشکلهای دانشجویی:

عدهای شبانهروز در تالشند نرخ دالر را باال ببرند

رئیسجمهوری در مراس��م بزرگداش��ت روز
دانش��جو گفت :این دفع��ه در قضیه مذاکرات
عدهای شبانهروز در تالشند نرخ ارز را باال ببرند
و ثابت کنند (نرخ) دالر به مذاکرات وصل است.
به گزارش صداوسیما ،سید ابراهیم رئیسی در
این مراسم که با حضور نمایندگان دانشجویان
و تشکلهای دانش��جویی در دانشگاه صنعتی
شریف برگزار شد ،با تبریک روز دانشجو افزود:
جنبش دانش��جویی و حساسیتهایی که آنان
نس��بت به مس��ائل علمی و مسائل دیگر کشور
و تیزبین��ی و رصدهای��ی که دارن��د ،میتواند
برای همه دس��تاندرکاران ،قابل توجه باش��د.
رئیس��ی ب��ا بیان اینک��ه فرص��ت  ۱۶آذر برای
دانشجو و مسئوالن مغتنم است ،گفت :انتخاب
دانشگاه شریف (برای حضور) با الهام گرفتن از
فرمایشات رهبر معظم انقالب بود که در جلسه
اخیر ایشان به مس��ائل نخبگان ،دانشجویان و
اس��اتید اشاره داش��تند .رئیسجمهوری ادامه
داد :ای��ن کان��ون نخبگی ،ضم��ن احترام برای
همه دانش��گاهها و مراکز علمی کشور ،دانشگاه
شریف است.
وی با تاکید بر اینکه کش��ور دارای مس��ائل
جدی اس��ت و ش��ما به برخی از بحران اش��اره
کردید ،گفت :باید دولت با دانشگاه هماندیشی
کن��د .ما تالش کردیم فاصل��ه مردم با دولت را
کم کنیم .فاصله دولت با دانش��گاه هم بایدکم
شود .رئیسجمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه
تحول در دولت باید علمپایه باش��د ،اظهار کرد:
دوستان به بیان آنچه در این جلسه مطرح شد،
بسنده نکنند و راهکار بدهند.
رئیس��ی با اشاره به الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
گفت :تالش ش��ده بودجه بدون کسری باشد و
تورمزا نباش��د .در حال حاضر نیز تورم کنترل
شده ،اما نه آنچنانی که موردانتظار مردم است.
ب��ا این همه تالش ش��ده کنترل ب��ازار صورت
بگیرد.
رئیسجمه��وری اظه��ار کرد :ای��ن دفعه در
قضیه مذاکرات عدهای ش��بانهروز در تالش��ند
ن��رخ ارز را ب��اال ببرند و ثاب��ت کنند (نرخ) دالر
به مذاکرات وصل اس��ت .دستگاههای امنیتی
این تخلف را پیگیری میکنند ،اما هرگز سفره
مردم را به مذاکرات بند نخواهیم کرد.
 الیح�ه ح�ذف ارز ترجیح�ی را پس
نگرفتهایم
رئیسی در ادامه این نشست اظهار کرد :الیحه
ح��ذف ارز ترجیحی با مطالعه و حسابش��ده
تدوین و ارائه شده و برخی مطالب مطرح شده
درب��اره پس گرفتن آن از مجلس ،صحت ندارد
و خالف واقع اس��ت .فوریت بررسی این الیحه
در مجلس رای نیاورده است.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه ساماندهی
یاران��ه و ارز بهویژه ارز ترجیحی و وضعیت بازار
ی میشود ،تصریح کرد :اقتصاد
با جدیت پیگیر 

تاکید مردان اقتصادی دولت بر کنترل نرخ ارز

ن��رخ ارز ای��ن روزها در حال��ی بین  27تا  30هزار تومان در نوس��ان اس��ت که روز
گذشته عالوه بر رئیسجمهوری ،مردان اقتصادی دولت نیز بر کنترل نرخ ارز و رسیدن
روزهای بهت��ر تاکید کردند .رئیس کل بانک مرکزی از راهاندازی س��امانه برخط برای
ثبت درخواس��تهای ارزی خرد متقاضیان خبر داد و گفت :این سامانه در یکی دو ماه
آین��ده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و با آغاز بهکار این س��امانه ،صفهای خرید ارز
برچیده میشود.
 حضور رئیس کل در میدان فردوسی
علی صالحآبادی با حضور در میدان فردوس��ی تهران از نزدیک
در جری��ان خرید و فروش ارز در بازار قرار گرفت .وی در جمع
خبرن��گاران تاکید ک��رد :در بازار متش��کل ارزی به هیچ وجه
کمبود نداریم و در بحث حواله در سامانه نیما ،عرضه بهمراتب
بیشتر از تقاضا است .به گزارش ایرنا ،رئیسکل بانک مرکزی با
تاکی��د بر اینک��ه وضعیت عرضه ارز رو به بهبود اس��ت ،گفت:
تامین ارز موردنیاز بازار متش��کل ارزی اولویت نخس��ت بانک
مرکزی است و کمبودی در عرضه ارز به این بازار وجود ندارد.
 گرههای اقتصادی بهزودی باز میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دیدار با نمایندگان تشکلهای دانشجویی با بیان
اینکه مسئوالن کمک برای افزایش تابآوری جامعه را در دستور برنامههای خود قرار
دهند ،گفت :گرههای اقتصادی بهشکل مشهودی در ماههای آینده باز خواهند شد.
سیداحسان خاندوزی افزود :تالشهایی برای کسب درآمدهای
مالیات��ی جدید ،درآمدهای نفتی جدی��د ،روابط خارجی از نو
س��اماندهی شده و کنترل طرف هزینهها در بودجه دولت آغاز
شده که به ثمر رساندن آنها زمانبر است.
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی اع�لام کرد :نظارت مالی یکی
از ارکان اداره درس��ت اقتصاد اس��ت و وزارت اقتصاد در دوره
جدید مصرّ است بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری کند.
ما نیاز به جراحی دارد و حاضریم برای س��امان
یافتن اقتصاد کشور و زندگی مردم از آبرویمان
مایه بگذاریم.
وی ب��ا بیان اینکه باید زندگی مردم س��امان
یابد و آرامش بر فضای جامعه حاکم شود ،گفت:
هر اقدام اقتصادی که دولت بخواهد انجام دهد،
مردم و فعاالن اقتصادی را در جریان میگذارد.
در دوگانه رضایت خواص و رضایت عموم مردم،
رضایت مردم را ترجیح میدهیم.
وی تاکید کرد :تیم اقتصادی دولت هماهنگ
است و ما برنامه اقتصادی روشنی داریم.
رئیسجمه��وری محوریتری��ن برنامههای
دولت را س��ند تحول عنوان کرد که بهگفته او

محصول کار بیش از  ۱۶پژوهشکده و همکاری
بیش از  ۶۰۰صاحبنظر بوده است .در این سند
 ۳۷موضوع مهم کش��ور ،مشکالت ،راهبردها و
راهکارها بهطور دقیق مش��خص ش��ده است.
دولت در همین گام نخس��ت سند مالی بودجه
 ۱۴۰۱را مبتنی بر س��ند تحول تدوین کرده تا
کسری نداشته باشد و تورمزا نباشد.
 باید فاصله با دانشگاه کاهش یابد
رئیسجمهوری با تاکید بر اهمیت و ضرورت
حفظ و جذب نخبگان دانش��گاهی اظهار کرد:
دول��ت بنا ندارد از موضوع حفظ نخبگان صرفا
بهعنوان یک توصیه رد شود ،بلکه مصمم است
در هم��کاری تنگاتنگ با دانش��گاه زمینههای

عکس روز

جذب و حفظ نخبگان را تقویت کند.
همچنی��ن به گ��زارش ایلنا ،س��ید ابراهیم
رئیس��ی در این نشست با بیان اینکه نخبگان و
فناوران دانشگاهی سرمایههای کشور هستند،
گف��ت :بای��د دول��ت و دانش��گاه در همکاری
مش��ترک ،دغدغهها و مشکالت این عزیزان را
ح��ل و فصل کرده و زمینههای خدمت آنان به
کشور را تسهیل کنند.
رئیسجمهوری با بیان اینکه دانشگاه شریف
باید در موضوع حفظ نخبگان پیشقدم باش��د،
افزود :یکی از دالیل مهم حضورم در دانش��گاه
صنعتی ش��ریف این بود که این دانشگاه کانون
مه��م جذب نخبگان در کش��ور اس��ت و نقش
بسیار مهمی در این حوزه دارد.
رئیس��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود
ب��ا اش��اره به اینکه امروز ایج��اد تحول در همه
حوزهه��ای کش��ور ض��رورت دارد ،اظهار کرد:
تغییر وضع موجود به س��مت وضعیت مطلوب
بای��د مبتن��ی بر علم و نوآوری باش��د و در این
زمینه دانشگاه ،اساتید و دانشجویان فرهیخته
نقش برجستهای دارند.
رئیس��ی افزود :با علم و فناوری میتوانیم در
عرصههای مختلف صنعتی و کشاورزی تحول
ایج��اد کنیم و دیگر خامفروش��ی نکنیم و این
کار امکانپذیر اس��ت؛ همچنانکه در صنایعی
که بیش��ترین محدودیت و تحریم را داش��تیم
پیشرفتهای قابلتوجهی بهدست آوردیم و با
س��رریز این پیشرفتها به سایر صنایع میتوان
تحول ایجاد کرد.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :کشورمان با
مسائل و مشکالتی از جمله خشکسالی مواجه
است که بیتردید دانش��گاهها میتوانند نقش
مهمی در حل و فصل این مشکالت ایفا کنند و
البته باید دولت از فعالیت آنان حمایت کند که
قطعا این کار انجام خواهد شد.
رئیس��ی با تاکید بر اینکه همه دس��تگاههای
دولت��ی بای��د از توانمندی و امکان��ات داخلی
اس��تفاده کنن��د ،تصری��ح کرد :دس��تگاهها و
ش��رکتهای دولتی حق ندارن��د وقتی کاالی
داخل��ی باکیفیت و دارای اس��تانداردهای الزم
وجود دارد ،از محصول خارجی اس��تفاده کنند
و تاکی��د جدی داریم ک��ه همه اجزای دولت از
محص��والت داخلی اس��تفاده کنن��د و این کار
اقدام��ی در راس��تای حمایت از ش��رکتهای
فناورانه کشور و نخبگان جوان است.
رئیس��ی افزود :الزم است توزیع بودجههای
پژوهش��ی هوش��مندانه باش��د و ب��ه س��مت
نیازمندیها و رفع مش��کالت کشور سوق یابد.
در این نشس��ت تعدادی از اس��اتید دانش��گاه
صنعتی شریف در سخنانی دیدگاهها و نظرات
خ��ود را درباره حمایت دول��ت از فعالیتهای
پژوهشی و دانشگاهی و ارتباط تنگاتنگ دولت
و دانشگاه بیان کردند.

ویژه تر از خبر

اجرای طرح قرنطینه هوشمند
از یکشنبه آینده

نمونهای از مازوتسوزی در نیروگاهها

عکس :آیدا فریدی

وزیر کشور با اشاره به اجرای طرح قرنطینه هوشمند
از یکش��نبه آین��ده گف��ت :این ط��رح در  5مرحله در
سازمانهای اداری ،حملونقل عمومی ،اصناف و مراکز
خدمات��ی و رفاه��ی اجرا خواهد ش��د .به گزارش مهر،
احمد وحیدی در حاش��یه جلس��ه ستاد ملی مقابله با
کرونا ،اظهار کرد :این طرح پس از اجرا در سازمانهای
اجرایی ،در بخش حملونقل عمومی و اصناف و سایر
مراک��ز خدمات��ی و رفاهی اجرا خواهد ش��د .وزیر کش��ور ادام��ه داد :موضوع دوم
بح��ث بیماریاب��ی در مرزه��ا و ض��رورت این موضوع که ایرانیان و خارجیان که از
مرز وارد یا خارج میش��وند با دو دوز واکس��ن و  PCRمنفی وارد و خارج ش��وند
و در موارد مش��کوک قرنطینه ش��وند ،اس��ت .وی افزود :موضوع بعدی پیامدهای
اجتماعی کرونا در شرایط کنونی و پساکرونا بود که به لحاظ روانشناختی مورد
بحث و گفتوگو قرار گرفت .وحیدی تصریح کرد :اصناف و کوتاهتر شدن مسیر
اخذ مجوز کس��بوکارها بحث بعدی این جلس��ه بود که مصوب ش��د اخذ مجوز
اصناف مس��تقیم در اختیار وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت باش��د .وی درباره
آمار باالی مبتالیان به کرونا در میان دانشآموزان خاطرنش��ان کرد :همانطور
که اطالعرس��انی ش��ده برای دانشآموزان باالی  ۱۲س��ال دو دوز واکسن تزریق
شده اما برای زیر  ۱۲سال هنوز بررسیها در حال انجام است که ببینیم نیاز به
تزریق واکس��ن هس��ت یا خیر؛ در حالحاضر مدارس به ش��کل یک یا دو روز در
هفته بهصورت حضوری و مابقی تدریسها بهشکل غیرحضوری است.

کاهش نرخ ارز  ۳۰هزار
تومانی باید اولویت باشد

نماین��دگان مجل��س
شورای اس�لامی با بررسی
تقاض��ای یکفوری��ت طرح
حمای��ت از ش��رکتها
و موسس��ات خ�لاق و
تجاریس��ازی فناوریهای
نرم موافقت کردند.
نص��راهلل پژمانفر عضو کمیس��یون اصل نود مجلس
شورای اسالمی در موافقت با این طرح گفت :باید تولید
و توسعه محصوالت فرهنگی بومی را در دستور کار قرار
دهی��م .این کار هم منجر به حراس��ت از هویت ملی و
فرهنگی کشور میشود و هم اشتغالزا است.
محمدحس��ن آصف��ری
نماین��ده م��ردم اراک نی��ز
در مخالف��ت ب��ا تقاض��ای
یکفوری��ت طرح حمایت از
شرکتها و مؤسسات خالق
و تجاریسازی فناوریهای
نرم ،گفت :مجلس ش��ورای
اس�لامی باید اولویتهای کش��ور را در دستور کار قرار
دهد .امروز بازار آش��فته ارز صدای مردم را در آورده و
نرخ ارز از  ۳۰هزار تومان هم عبور کرده است .مجلس
دو ط��رح در ح��وزه نرخ ارز تدوین کرده و س��وال این
اس��ت که چرا این طرحها در دس��تور کار مجلس قرار
نمیگی��رد؟ نماین��ده مردم اراک در مجلس ش��ورای
اسالمی بیان کرد :تعطیلی کارخانجات در برخی نقاط
کش��ور مش��کالت جدی برای مردم ایجاد کرده است.
بس��یاری از پروژههای عمرانی کش��ور ناتمام مانده یا
تعطیل شده است .الزم است مجلس این مسائل را در
اولویت بررسی خود قرار دهد .عضو کمیسیون شوراهای
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :نرخ کاالها هر روز
چندین برابر افزایش پیدا میکند .اجارهبهای مس��کن
بس��یار سنگین است .برخی از افراد فرار مالیاتی دارند
و حاضر نیستند حتی یک ریال مالیات پرداخت کنند.
اولویتهای مجلس باید مشکلگشای سفره مردم باشد
و مسائلی باید در اولویت بررسی در صحن مجلس قرار
گیرد که مشکالت معیشتی مردم را حل و فصل کند.

فضای مجازی
ابزار عدالتگستری

در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسالمی،
گزارش کمیس��یون صنایع و معادن در زمینه عملکرد
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات درباره تکالیف
مقرر در قانون و برنامههای کالن و تعهدات مربوطه در
دس��تور کار قرار گرفت .سخنگوی کمیسیون مشترک
طرح حمایت از فضای مجازی مجلس شورای اسالمی
ب��ا بیان اینکه فضای مجازی باید یکی از ابزارهای مهم
عدالتگس��تری ش��ود ،گفت :دنیای فض��ای مجازی
میتوان��د جهان را از دروغ ،فس��اد ،رانت ،خودکامگی،
استبدادزدگی و دیکتاتوری برهاند.
بهگفته لطفاهلل س��یاهکلی میزان س��رمایهگذاری
کشورها در حوزه هوا و فضا بهنحوی است که به سمت
آسانس��ورهای فضایی و س��فرهای زیرمداری حرکت
ک��رده و جه��ان  ۲۰۳۰و  ۲۰۵۰جهان دیگری خواهد
ب��ود و انس��انهای آن دوران ،دوران ما را جهان کهنه
خواهند خواند .س��خنگوی کمیس��یون مشترک طرح
حمایت از فضای مجازی افزود :امروز در طلیعه فضای
مج��ازی قرار داریم و دنیای فض��ای مجازی از جنس
غیرزمینی است؛ دنیایی که میتواند جهان را از دروغ،
فس��اد ،رانت ،خودکامگی ،استبدادزدگی و دیکتاتوری
برهان��د و عدالتمح��وری را جایگزی��ن کند و فضای
مجازی نیز یکی از ابزارهای مهم عدالتگستری شود.

حمایت از افزایش ظرفیت
رشتههای پزشکی

 ۱۶۵نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در بیانیهای
خطاب به رئیسجمه��وری در زمینه افزایش ظرفیت
رش��تههای پزشکی بیان کردند :کمبود پزشک بهویژه
پزشک متخصص ،نظام سالمت را در برابر بحرانهایی
همچون پاندمی کرونا بسیار آسیبپذیر کرده است.
در این بیانیه آمده است :همانطور که مستحضرید
س��تاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در اقدامی بجا
و قابل تقدیر ،افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته
پزشکی به میزان ساالنه  ۳تا  ۵هزار نفر به مدت  ۵سال
را مصوب کرده اس��ت .از حضرتعالی خواستاریم منافع
مردم را در اولویت تصمیم قرار داده و در راستای عمل
ب��ه وع��ده خود مبنی بر رفع انحصار از حوزه س�لامت
نس��بت به تصویب و اج��رای این مصوبه توجهات ویژه
خود را مبذول دارید.

خانه ملت

در جوامع امروزی ،کیفیت کاال و خدمات به مسئلهای
راهبردی برای بقا و توس��عه حاکمیت سرزمینی ملتها
بدل ش��ده و ب��دون آن امکان اداره خوب کش��ور فراهم
نیست.
آیندهاندیش��ی برای ارتقای کیفی��ت در تمام زمینهها
نیاز به مدلی دارد که براس��اس آن امکان پایش کیفیت
فراهم میشود.
پژوهش��گران آیندهاندیش��ی معتقدن��د روش نظری��ه
مبنایی با نظریه برخاس��ته از دادهها به ما کمک میکند
ت��ا این مدل را از س��اختار درونی ارزشه��ا ،نگرشها و
تجربههای زیس��ته کنش��گران و موقعیت خاص جامعه
درک کنیم.
در این صورت و براس��اس مدل بهدست آمده ،نمایان
میش��ود فعاالن و ذینفعان اقتصاد بهویژه تولید در چه
شرایطی در بازی «پایش کیفیت» شرکت میکنند .نظام
کیفیت دارای یک دانش حرفهای بهنام «قدرت» است.
یک��ی از ش��اخصترین دع��اوی ظهور دنی��ای مدرن،
جابهج��ا ش��دن ق��درت از عصر فن��اوری اطالع��ات ،به
ثروت کیفیت اس��ت که به ث��روت ملل موکول و مبتنی
بر س��هم آنها در تولید و مبادله دانش جهانی میش��ود؛
بدی��ن ترتیب در جامعه علمی ،کیفی��ت کاال و خدمات
به مس��ئلهای راهب��ردی برای بقا و توس��عه و حاکمیت
سرزمینی ملتها بدل شده است؛ بهطوری که بدون آن
امکان اداره خوب کشور میسر نیست.
با روند رو به رش��د تج��ارت آزاد و موافقتنامه عمومی
تعرفهه��ا و تجارت (گات) ،کیفیت محصوالت و خدمات
مشمول استانداردهای جهانی شدهاست.
در ایران نیز مطابق برنامههای چهارم ،پنجم و شش��م
توس��عه ،مقرر شد شاخص کیفیت کاال و خدمات از نرخ
 ۱۸.۲درصد در سال  ۱۳۸۳به  ۳۰درصد در سال ۱۳۸۸
و  ۴۸درصد در سال  ۱۳۹۵برسد.
در نهایت مقرر شد این شاخص در پایان برنامه ششم
توس��عه به نسبت  ۵۵درصد دست یابد که مستلزم رشد
سریع برنامههای آموزشی بهویژه در سطح آموزش عالی
اس��ت ،این در حالی اس��ت که باوجود برخی فعالیتها،
هنوز نظام مناس��بی برای ارزیابی کم��ی و کیفی تولید
محصوالت در ایران استقرار نیافته است.
ارزیابی (ارزیابی درونی) بهعنوان پایه و اساس تضمین
کیفی��ت (چ��ه در زمینه کاالها و خدم��ات و چه درباره
ش��رکتها و موسسات مس��ئول در تهیه و تولید مواد و
کاال و حتی خدمات) هنوز در مراکز علمی و دانش��گاهی
کشور نهادینه نشده است.
همچنی��ن هن��وز در س��طوح مختل��ف مدیریت��ی و
نظارت��ی ای��ران ،س��اختاری کارآم��د و نه��ادی ملی با
هدف هماهنگس��ازی و پش��تیبانیهای فنی و اجرایی
بهوج��ود نیام��ده و زمینهای برای تعام��ل کارآفرینان و
تولیدکنن��دگان کاال و خدمات با دول��ت و بهویژه مراکز
علمی و موسس��ات آموزش عالی توسعهای فراهم نیامده
است.
از طرفی گرچه دنیای امروز ،دنیای اطالعات نهادههای
اطالعاتی اس��ت اما اطالعات روزآم��د و کارآمدی برای
پای��ش مل��ی و پیگی��ری وجود ن��دارد و ش��اخصها و
استانداردهای معتبری نیز مورد توافق قرار نگرفته است؛
بدین ترتیب ،هنوز سازکارهای نهادینه کافی برای بهبود
مداوم و تضمین کیفی��ت کاال و خدمات در ایران وجود
ندارد.
ب��ا این تفاس��یر میت��وان گفت هی��چ تضمینی برای
اس��تقرار و توس��عه کیفی��ت خدمات و محص��والت در
اقتص��اد ایران وجود ندارد ،اما پرسش��ی که همیش��ه و
همچنان بهقوت خود باقی اس��ت این اس��ت که چگونه
میتوان به مدلی بومی و مبتنی بر تجربه پیشکس��وتان،
تولیدکنندگان و دانشگاهیان دست یافت که براساس آن
به «توسعه کیفیت» رسید.
بهطور کلی میتوان گفت نظام کیفیت و آیندهاندیشی
آن در ایران ،مستلزم بررس��ی جامع مفاهیم ،مقوالت و
قضایا است.
همچنین کار پژوهش��ی در این زمین��هباید برمبنای
مراجع��ه حض��وری و حتی مصاحبهها باش��د ت��ا بتوان
پاس��خهایی از مطلع��ان دیگر بهدس��ت آورده و با انجام
مقایس��ههای الزم ب��ه نتایج موردنظ��ر در نظام کیفیت
دست یافت.
با اعمال این روش میتوان ایدههای تازهای بهدس��ت
آورد که گرانبار از پرسشهای جدید و معانی نو هستند و
مسیر تحقیق را بهصورت غیرخطی توسعه میدهند .در
این روش پژوهشگران میتوانند نظام کیفیت را بهعنوان
پایه اصلی و هستهای قرار داده و همه مقولههای دیگر را
بهنحوی با آن مرتبط سازند.
و در کالم پایان��ی اینکه با در نظر گرفتن نظام پایدار
و رعایت آیندهاندیش��ی در کیفی��ت ،میتوان به تثبیت
اعتبار در فرآیند کیفی کاال و خدمات رسید .بدون شک
«توسعه کیفیت» میتواند زمینهساز رشد و توسعه کمی
وکیفی محصوالت و خدمات در کشور شود.

ایجاد شبکه ملی
اطالعات
از نان شب
واجبتر است

رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ،ایجاد ش��بکه ملی اطالع��ات را از نان
ش��ب واجبت��ر توصیف کرد و گف��ت :وزیر ارتباطات قول داده که ش��بکه
ملی اطالعات را تکمیل و هر س��ال گزارش عملکرد برای تحقق این هدف
ارائه کند .به گزارش ایرنا ،محمدباقر قالیباف در جلس��ه علنی روز گذش��ته
مجلس شورای اسالمی ،یکی از دردهای بیدرمان کشور در حوزه دیجیتال
را پروژهه��ای نیمهتم��ام عنوان کرد و خطاب به وزی��ر ارتباطات و فناوری
اطالع��ات گفت :پرونده پروژهه��ای دیجیتالی نیمهتم��ام را ببندد .رئیس
مجلس ش��ورای اسالمی ،هوشمندسازی و ایجاد دولت الکترونیک را پایه و

اساس تحول حکمرانی قلمداد کرد و افزود :اگر در پی ایجاد عدالت اجتماعی
و اقتصادی ،مبارزه با فساد و شفافسازی هستیم باید در این راستا گامهای
اساسی برداریم.
قالیباف زیرس��اختهای شبکه ملی اطالعات را مهمترین موضوع کشور
ارزیابی کرد و گفت :ایجاد ش��بکه ملی اطالعات از نان ش��ب واجبتر است.
وزیر قول داده شبکه ملی اطالعات را تکمیل و هر سال گزارشی از عملکرد
خود برای تحقق این هدف ارائه کند.
رئی��س قوه مقننه ب��ا بیان اینکه عملکرد ما در تحق��ق اقتصاد دیجیتال

زیر  5درصد اس��ت ،افزود :باتوجه به نیروی جوان و دانش��مند ،این عملکرد
قابلپذیرش نیست .در شرایط کرونایی دغدغه جدی ما کسبوکارهای خرد
در بستر اینترنت است و باید در این بخش توسعه و حمایت از زیرساختها
بهصورت مداوم انجام شود.
قالیباف افزود :جوس��ازیها علیه مجلس درباره طرح حمایت از کاربران
در فضای مجازی بیخود اس��ت .عدهای اعالم کردند مجلس در پی تعطیلی
ی که مجلس بهدنبال حمایت از مشاغل خرد در این
پلتفرمها است ،در حال 
حوزه است ،زیرا معیشت مردم به این مشاغل گره خورده است.

