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رئیس جمهور تکمیل و راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات را یک ضرورت دانســت و به 
مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، دســتور داد راهبری 
تکمیل شــبکه ملی اطالعــات را با جدیت 

پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی 
عصر سه شــنبه در جلسه شــورای عالی 
فضای مجازی  بر تــالش و همت مضاعف 
همــه دســتگاه ها در ســاماندهی فضای 
مجازی بــرای جبــران عقب ماندگی ها در 
این حــوزه و دســتیابی به اهــداف اصلی 
 تشــکیل شــورای عالی فضــای مجازی 

تاکید کرد. 
وی با اشــاره به ضرورت ایجاد تحول در 
ماموریت های این شــورا، گفت: با استفاده 
از دیدگاه هــای اعضــای حقیقــی و عقبه 
کارشناسی اعضای حقوقی شورا، می توان 
گام های موثری در جبران عقب ماندگی ها 
در خود شــورا و مدیریت فضــای مجازی 

برداشت.
 رئیســی با اشــاره بــه مزایــای دولت 
الکترونیک و هوشمند، گفت: تشکیل دولت 
هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور 
مردم آنان ضروری است، لذا همه دستگاهها 
بدون بخشی نگری باید با یکدیگر همکاری 
کنند تا کارها و امور مردم  با آسودگی انجام 

شود.
 رئیسی با تاکید بر توجه همه دستگاه ها 
و وزارتخانه هــا بــه اقتصــاد دیجیتــال، 
گفت: فعال شــدن اقتصــاد دیجیتال در 
افزایــش اشــتغال، تولید ثــروت و ایجاد 
ارزش افــزوده موثراســت و در این زمینه 
اگرچه وزارت ارتباطات محور است اما همه 
 دستگاه ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال 

فعال شوند.
رئیس جمهورهمچنین ایجاد سکوهای 

راهبردی برای ارایه خدمات در حوزه های 
آموزش،  بهداشت، کشاورزی، مالی و تجاری 

را ضروری دانست.
رئیسی درادامه با تاکید بر اهمیت توجه به 
مدیریت هوشمند و هدفمند حوزه سرگرمی 
و اوقات فراغت در فضــای دیجیتال گفت: 
 فعال شدن این حوزه با توجه به شیوع کرونا 
و در خانه ماندن اجباری بخشــی از مردم 

اهمیت زیادی دارد.
رئیس جمهــور همچنیــن بــه لــزوم 
سالم سازی و ایمن ســازی فضای مجازی 
اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان 
به فضای شخصی و اطالعاتی مردم و کشور 
هجمه می آورند، غفلت در این زمینه از هیچ 

دستگاهی پذیرفتنی نیست.
در جلســه دیروز شــورای عالی فضای 
مجــازی، دربــاره الحاقیه ســند ســتاد 
رسانه، مصوب ســال ۱۳۹۷ شــورا برای 
افزایــش تعامل برخــط رســانه و تقویت 
 تعامــالت دســتگاه ها و رســانه ها بحث و 

تصیم گیری شد.
در این جلسه همچنین پس از تبادل نظر 
اعضای شورا،  بخش سیاســت ها و الزامات 
قانونی شدن منظومه ماهواره ای درکشور به 
تایید رســید که از جمله این موارد استفاده 
مجــاز این گونه منظومه هــای ماهواره ای 
در داخل کشــور بود و مقرر گردید وزارت 
ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارایه مجوز 

به آن تصمیم گیری کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان در 
بحث شناسایی بستر ها و گلوگاه های فساد در کشور، گزارشی را 
تهیه کرده که در حال اهدا به رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 
اســت، گفت: در این گزارش راه ها و پیشــنهادهای برون رفت از 

گلوگاه های فساد نیز آورده شده است.
به گزارش ایلنا، »حسن درویشــیان« طی سخنانی در آیین 
چهلمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه 
۵۰ درصد از برنامه های سازمان بازرسی کل کشور پیرامون مسائل 
محوری و اصلی کشور طراحی شده و در حال اجراست، از پیگیری 
جدی این سازمان برای افزایش نظارت ها و بازرسی های هوشمند 

و الکترونیک بر دستگاه های اجرایی خبر داد.
وی مجموع اقدامات اثربخش مالی این سازمان در یک سال 
و نیم گذشته را بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان یا یک میلیارد دالر 
عنوان کرد و افزود: با تالش های ســازمان بازرسی کل کشور در 
یک سال و نیم گذشته از تغییر کاربری بالغ بر ۳ میلیون مترمربع از 

اراضی جلوگیری شده است. 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت بر حسن 
انجام امور در کشور مهمترین ماموریت سازمان بازرسی کل کشور 
اســت، گفت: مطالبه گری و پیگیری انجام وظایف دستگاه های 
اجرایی و همچنین مطالبه گری از همه کسانی که در دستگاه های 
اجرایی وظایف نظارتی بر عهده دارند، از جمله وظایف ســازمان 

بازرسی کل کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور، تقدم نظارت بر اقدامات 
دستگاه های اجرایی را یکی از رویکرد های این سازمان عنوان کرد 
و گفت: ما از این طریق باید دســتگاه های مختلف را در خصوص 

وظایف شان به جهت جلوگیری از تخطی از قانون آگاه کنیم.
درویشیان ارسال هشدار های به موقع و ضروری درمواقعی که 
تصمیم خالفی در حال اتخاذ شدن است یا قبال گرفته شده است را 
دیگر رویکرد سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: طی ۵۰ 
روز اخیر نیز به مدیران جدید دستگاه های اجرایی هشدار های الزم 
در همان ابتدای کار داده شد و همچنین بستر های فسادزا در دولت 

نیز به آن ها معرفی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور استفاده از همه ظرفیت های 
قانونی پیشبینی شده برای این سازمان نظیر استفاده از نظارت های 
همگانی و بازرسان افتخاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: هم  اکنون 
بیش از چند هزار بازرس افتخاری در سطح کشور وجود دارد که 
تعداد قابل توجهی از این افراد فعال هستند و بخشی از گزارش های 
دریافتی درخصوص فساد از ناحیه همین بازرسان افتخاری است.

درویشیان شناســایی مدیران پاکدست، شجاع و قانونمند و 

همچنین معرفی و تشــویق آن ها را از دیگر رویکرد های سازمان 
بازرسی کل کشور عنوان کرد.

رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور بر پیگیــری تحقق 
ماموریت هایی که در سند تحول قوه قضاییه بر عهده این سازمان 
گذاشــته شــده نیز تاکید کرد و گفت: یکی از این ماموریت ها، 
پیش بینی سامانه تکالیف دستگاه های اجرایی و رصد تکالیف انجام 

شده یا انجام نشده است که با جدیت پیگیر آن هستیم.
حجت االسالم درویشــیان همچنین واکنش سریع سازمان 
بازرسی کل کشور نسبت به موضوعاتی که در افکار عمومی و فضای 
مجازی مطرح شده و در حیطه صالحیت و اختیارات این سازمان 
است را از دیگر رویکرد های سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرسی با اشــاره به تعامل خوب و مثبت این 
سازمان با مجلس شورای اسالمی گفت: نظرات تخصصی و مشورتی 
اعضای سازمان بازرسی کل کشــور همواره در کمیسیون های 

مجلس مطرح می شود و مورد استقبال نمایندگان قرار می گیرد.
درویشیان همچنین به بیان آماری از اثربخشی های غیرمالی 
سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته و ۶ ماهه نخست امسال 
پرداخت و گفت: ۲ هــزار و ۱۶۷ مورد اجــرای صحیح قوانین و 
مقررات، ۳ هزار و ۱۴۵ مورد اصالح فرآیندها، روش ها و بهبود امور، 
۶۲۹ مورد اصالح مقررات، آیین نامه و بخشنامه ها، ۴۷ مورد ارسال 
مصوبات خالف قانون دستگاه های اجرایی به دیوان عدالت اداری 
و ابطال این مصوبات، ۱۱۲ مورد اصالح یا فسخ قرارداد و ۲۹۶ مورد 
لغو یا تجدید مناقصه یا مزایده، بخشی از اقدامات اثربخش غیرمالی 

سازمان بازرسی کل کشور طی یک سال و نیم گذشته بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور مجموع اقدامات اثربخش 
مالی این سازمان در یک سال و نیم گذشته را بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد 
تومان یا یک میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: با تالش های سازمان 
بازرسی کل کشور در یک سال و نیم گذشته از تغییر کاربری بالغ بر 

۳ میلیون مترمربع از اراضی جلوگیری شده است.

تیم ملی به هر قیمتی 
که بود از شکست روبروی 
کره جنوبی فــرار کرد اما 
گل جهانبخش در حقیقت 
ما را از خودمان نجات داد. 
ار یــک نمایش نه چندان 
امیدوارکننــده روبروی 
یکــی از معمولی تریــن 

کره های این سال ها که در نهایت فقط یک امتیاز را برای ما در تهران 
نگه داشت. اسکوچیچ بر خالف دو مســابقه قبلی، تصمیم گرفت با 

روش چهار چهار دو وارد این مسابقه شود. 
روشــی که در آن، وحیــد امیری در ســمت چپ خــط دفاعی 
بازی می کرد و ســردار و طارمی، دو مهاجم نوک تیــم ملی بودند. 
 این روش اصــال جواب نــداد اما اســکوچیچ خیلی دیــر راصی به 

تغییر آن شد. 
وقتی تیم ملی گل اول مســابقه را دریافت کرد، امید نورافکن به 
زمین رفت و در سمت چپ خط دفاعی قرار گرفت و وحید امیری به 
خط هافبک برگشت. از این جا به بعد سطح نمایش تیم ملی به مراتب 
بهتر شد. ما موقعیت های بسیار خوبی روبروی کره ساختیم و دو بار 

هم توپ را به تیر دروازه زدیم. 
در نهایت هم این جهانبخش بود که با یک ســر تماشایی، بازی را 
به تساوی کشــاند. گل خوردن تیم ملی در این نبرد، حاصل اشتباه 
مفرط صادق محرمی در مهار مهره حریف بود. بازیکنی که بدون شک 
بدترین نمایش ملی اش را با انبوهی از پاس های اشتباه و سانترهای 

بد پشت سر گذاشت. 
اگــر صــادق را ناامیدکننده تریــن مهره ایــن دیــدار بدانیم، 
بایــد بپذیریم کــه ســعید عزت اللهی مــرد اول تیم ملــی در این 
مســابقه بوده اســت. بازیکنی که حتــی وظیفه بازیســازی برای 
 تیم ملی را هم بر عهــده گرفت و بارهــا پاس های بلنــد دقیقی به 

هم تیمی ها داد. 
مســاوی روبروی کره، نتیجه افتصاحی نیســت اما اگر برای این 
تیم رویایی بزرگ تــر از صعود صرف بــه جام جهانــی داریم، باید 
بپذیریم که زنــگ خطر برای مان بــه صدا درآمده اســت. تعویص 
 نکردن اســکوچیچ با داشــتن مهره هایی مثل ترابی و قایدی، اصال 

پذیرفتنی نیست. 
همان طور که اعتقاد نداشتن او به ســامان قدوس عجیب به نظر 
می رسید. اگر قرار اســت با بزرگان دنیای فوتبال بجنگیم، نیمکت 
باید سهم بیشتری از هر مسابقه تیم داشته باشد. فراموش نکنیم که 

رویاهای بزرگ، شهامت زیادی می طلبند. 

خبرخبرخبر

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی :

 تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
یک ضرورت است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

گزارش شناسایی گلوگاه های فساد را به دولت می دهیم 
زنگ خطر به زبان کره ای

یک یک به نفع هیچکس

نگاهی به آخرین تالش های نمایندگان مجلس برای تصویب طرح جنجالی خود؛

 حمایت از »صیانت« 
با   الپوشانی و توپ و تشر!

چرتکه 3

آدرنالين 7سياست 2

اولین بخشنامه بودجه دولت سیزدهم ابالغ شد 

دستورات تکراری    برای 
رسیدن به اهداف جدید 

 دولت سیزدهم کار تدوین اولین بودجه 
خود را با ابالغ بخشــنامه بودجه سال آینده 

رسما آغاز کرد.
 در حالی که مقامات دولت ســیزدهم، از 
ابراهیم رئیســی، رئیســجمهوری تا رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه و دیگــر مقامات 
مسئول، همگی معتقد بودند الزم است سفره 
ایرانی ها معطل تحریم نشود و چرخ اقتصاد 
کشــور به حرکت درآید؛ در اولین بخشنامه 
بودجه از تاثیر تحریم بر اقتصاد سخن گفته 
و اعالم شده است: »کسری بودجه سنواتی و 
جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش 
ارزش پول ملی و افزایش مســتمر نرخ ارز و 

ایجاد تورم های انتظــاری و بی انضباطی در 
نظام پولی و بانکی در کنار تحریم های ظالمانه 
باعث شده اســت که اقتصاد کشور از ثبات 
کافی برخوردار نباشد. شرایط بی ثبات اقتصاد 
ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، 
شرایط نامســاعدی را برای تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذاران اقتصادی به وجود آورده 
است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در 

اقتصاد را کاهش داده است.«
در این بخشــنامه تاکید شــده اســت: 
»اگرچه به صورت ســنتی قریــب به نیمی 
از درآمدهای بودجه عمومــی از محل نفت 

تأمین می شده است...

خبرگزاری فرانسه خبر داد:

 توافق اولیه ایران و عربستان 
برای بازگشایی کنسولگری ها

سياست 2


