روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

قیمت  2000تومان  /شماره 889

toseeirani.ir

چهارشنبه 24شهریور  8 / 1400صفر 15/ 1443سپتامبر 2021

حمیدرضاعظیمیانتأکیدکرد:

رئیسجمهوری:

همگامی فوالد مباركه و دانشگاه
در راستای حركت دولت
درمسیرحكمرانیهوشمند

استفاده از ظرفیت
فضایمجازی برای تحول
اقتصادی ضروری است

بنگاهها 5

سیاست 2

چهشدکه واکسیناسیون24،ساعتهوتوافق با آژانستحسینشد؟

اندربرکاتحاکمیت
یکدست!
در این چند روزی که از ســفر گروسی به
تهــران و توافقش با رئیس جدید ســازمان
انرژی اتمی میگذرد ،جمعی انگشت حیرت
به دهان گرفته ،ماندهاند چه شــد که رافائل
آمد و اســامی همان توافق صالحــی را با او
تکرار کرد و آب از آب هم که تکان نخورد هیچ؛
مدح و ستایشها هم یک به یک به راه افتاد؛
غافل از اینکه اینهــا همه از برکات حاکمیت
یکدست اســت! مصوبه مجلس که دولت را
ملزم به اخراج بازرســان آژانس بینالمللی
انرژی میکرد ،ســنگ بزرگی بود پیش پای
همکاری ایران و آژانس .اســفند پارسال اما
صالحی ابتکاری به خــرج داد که هم حرمت

پوتین در دیدار با بشار اسد بر اخراج نیروهای خارجی از سوریه تاکید کرد؛

پیگیری استراتژیحذفدرراستای
کسبمنافعحداکثری

جهان 8

خبر

رئیس جمهوری:

استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تحول اقتصادی ضروری است

رئیسجمهوریحوزهدیجیتالوفضایمجازی
رادارایظرفیتباالییبرایتحولاقتصادیدانست
و لزوم استفاده از ظرفیت فناوریهای دیجیتال و
فضای مجازی در رشد و تعالی کشور را مورد تاکید
قرارداد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،
ســید ابراهیم رئیســی عصر دیروز  -سه شنبه -
در اولین جلسه شــورای عالی فضای مجازی در
دولت سیزدهم ،گفت :با سیاستگذاری صحیح و
برنامهریزیدقیقمیتوانزمینهآشناییواستفاده
مناسبمردمازظرفیتهایفضایمجازیرافراهم
وحتیازآسیبهایاجتماعیپیشگیریکرد.
وی با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام ابعاد
زندگیمردمگفت:الزمهاستفادهمناسبازظرفیت
فضای مجازی ،شناخت و آشنایی کامل با الزامات
آن است و اگر به فضای مجازی دقیق و درست نگاه
کنیمتحولیاساسیدرکشوررخخواهدداد.
رئیسجمهوری با بیان اینکــه اقدامات انجام
شدههنوزباالزاماتابالغیواهدافتشکیلشورای

خبر

عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد ،تاکید کرد:
تالشخواهدشدبااستفادهازدیدگاهکارشناسانو
صاحبنظرانفعالدراینحوزه،بتوانیماینفناوری
را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور
بهکاربگیریموبایددراینمسیرمردمرااقناعکرد.
رئیسی خاطرنشان کرد :با خودباوری جوانان
کشورمیتوانقدرتسایبریایرانراافزایشدادو
ازاینفضایامنبهنفعمردماستفادهکرد.
وی همچنین در این جلسه بر اجرای مصوبات
و فعالسازی شورای معین و کمیسیونهای زیر
مجموعهشوراهایعالیتاکیدکرد.
در این جلسه ،موضوع توسعه آموزشوپرورش
مجازی مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد که
سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و پرورش مسئول
ارائهآموزشعمومیرایگانباشدودرزمینهفعالیت
آموزشــی ارزش افزوده بخش دولتی و غیردولتی
تنظیممقرراتکردهومجوزصادرکند.
در این جلســه مقرر شد ســازمان برنامه و
بودجه در قانون بودجه سنواتی ردیف مشخصی

به منظور توســعه کمــی و کیفــی آموزش و
پرورش مجازی در نظر گرفتــه و برای معلمان
و دانشآمــوزان کمتر برخــوردار ،کمک مالی
و تســهیالت ارزان قیمت بانکــی جهت تامین
تجهیزات در نظر بگیرد.
رئیسجمهوری در این زمینه وزارتخانههای
آموزش و پرورش و ارتباطــات و فناوری اطالعات
و مرکز ملی فضای مجــازی را مکلف کرد با توجه
به نزدیکی آغاز ســال تحصیلی جدید ،چارچوب
آموزشدر فضایمجازیرانهاییوبه شورایعالی
ارائهکنند.

امیرعبدالهیان در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

رویکرد ایراندرقبالافغانستانتالش برایتشکیلدولتفراگیر است

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شــورای اســامی گفت که وزیر
خارجه در این جلســه ضمن تشــریح دیپلماسی
خارجی در خصوص افغانســتان اعــام کرد که
رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک به
مردم افغانستان و تالش برای تشکیل دولت فراگیر
است .محمود عباس زاده مشکینی در گفت و گو با
ایسنادرتوضیحجلسهروزسهشنبهاینکمیسیون

گفت :این جلسه با حضور وزیر خارجه برگزار شد و
آقای امیرعبدالهیان به تشریح دیپلماسی خارجی
در خصوص افغانســتان پرداخــت و اعالم کرد که
رویکرد ایران در قبال افغانســتان حمایت و کمک
به مردم افغانســتان و تالش برای تشــکیل دولت
فراگیراست.ویافزود:طبقتوضیحاتوزیرخارجه،
ارتباط کنونی ما با افغانستان برای تسهیل کمک به
مردم افغانستان است مثال فعالیتکنسولی ما برای
کمکبهمتقاضیانمسافرتدرمانیبهایرانصورت
می گیرد .عباسزاده ادامــه داد :وزیر خارجه به این
نکته هم اشاره کرد که جریان حاکم فعلی بخشی از
واقعیتافغانستاناستوستادافغانستانمجددادر
وزارتخارجهکارخودراشروعکردهاست.سخنگوی
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیاضافهکرد:
دراینجلسهآقایامیرعبداللهیاناینتوضیحراداد

که همان طور که در نشســت با سردبیران رسانهها
گفته ،قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ،مسیر
دولت در بحث هستهای را مشــخص کرده منتها
صحبتهای او تحریف شــده اســت .عباسزاده
خاطرنشان کرد :بر اساس گزارش وزیر خارجه ،ماه
آینده نشستی با حضور سفرای جمهوری اسالمی
ایران در کشورهای همســایه با دستور کار توسعه
روابط اقتصادی برگزار خواهد شد .در این نشست
سفرایایراندربرخیازکشورهایمستقلودوست
باظرفیتاقتصادیباالوزمینههمکاریخوبحضور
خواهند.داشت.ویهمچنینبااشارهبهصحبتهای
وزیر خارجه درباره نشســت بغداد گفت که طبق
توضیحاتارائهشدهخروجآمریکاازمنطقهوتوسعه
روابط اقتصادی بین کشــورهای منطقه از جمله
محورهایبحثنشستبغدادبود.

نهاد قانونگذار حفظ شــود و هم این سنگ
بزرگ از پیش پا برداشته شــود .از این رو با
گروســی توافق کرد که دوربینهای آژانس
در ایران روشن بمانند ولی آژانس تا پیش از
توافق در وین اجازه دسترسی به اطالعات آنها
را نداشته باشد .چه فریادها که از این توافق در
مجلس بلند نشد؛ از وااسفای قانونشکنی تا
طرح محاکمه روحانی و صالحی .استارتش را
هم توئیت پر خط و نشان محمدباقر قالیباف،
رئیس مجلس زد .پشت ســرش بهارستان
یکپارچه حملهور شــد به توافق با گروسی.
ی ذوالنوری ،رئیس کمیسیون امنیت
مجتب 
ملی هشدار داد که تا بیانیه مشترک ایران...

سیاست 2

صاحبان پولهای بادآورده اجازه مهار این غول بزرگ را نمیدهند

تورم؛ نعمت رانتخواران،
نقمت فرودستان
چرتکه 3

آموزش حضوری؛ از آبان یا آذر
و با گسترش روند واکسیناسیون؛

مدارسدر فضای «شاد»
بازگشایی میشود
شهرنوشت 6

یک تحلیلگر مسائل بینالملل:

احتمالبازگشایی
کنسولگری عربستان
درمشهدوجود دارد
سیاست 2

محمودزاده خبر داد:

صف یک میلیونی وام
ودیعه اجاره مسکن
چرتکه 3

کمک۶میلیاردی
شهرداری به مراسم
اربعین درکربال
چرتکه 3

هفتنکتهازشکستقابلپیشبینیاستقاللدردوبی

الهالل؛ برد حالل
آدرنالین 7

