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رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد

تالش برای توسعه شبکه ملی اطالعات امن و ارزان

رئیس دفتر رئیسجمهوری ابالغ کرد

نقشه راه دولت برای استانداران

جزئیات سانحه هواپیمای اوکراینی از زبان دادستان نظامی تهران

آزادی متهم ارزی
برای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه

هک سایبری در کار نبوده ،پدافند بدون اجازه شلیک کرد

دادســتان نظامی اســتان تهران در دیــدار با جمعی
از خانوادههای شــهدای ســانحه هواپیمای اوکراینی
و تعــدادی از وکالی آنــان بــه بیــان جزئیاتــی از این
پرونده پرداخت .غالمعباس ترکی دادستان نظامی
اســتان تهــران روز دوشــنبه  9تیــر  99در ایــن دیــدار
بــا بیان اینکــه ســازمان قضایی نیروهای مســلح در
این حادثه همــدرد خانوادههای شهداســت ،گفت:
تشریح حادثه در این جلسه به منظور طبیعی جلوه
دادن یــا توجیه آن نیســت .به گزارش میــزان ،وی با
اشــاره بــه بخشــی از مجموعــه اقدامــات تحقیقاتی
صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص گفــت :احتمــال
برخوردهای آســیبزننده شــامل پرتوهــای لیزری و
الکترومغناطیــس به هواپیمــای اوکراینی منتفی به
نظر میرسد و نظریه اولیه کارشناسان تا این لحظه،
حاکــی از عــدم انفجار یا احتــراق دیگــری در لحظه
وقــوع ســانحه در هواپیماســت .ترکی با بیــان اینکه
تــا این لحظه دلیلی بر هک ســایبری و الکترونیکی،
اختالل بیرونی در سامانههای پدافندی و موشکی و
نفوذ در سامانهها یا شبکهها بهدست نیامده ،افزود:
به هیچ شــواهد و قرائنی بــرای احتمال خرابکاری و
جاسوســی در هواپیما نرســیدیم و آثاری از قطعات
موشک شلیک شده روی بدنه هواپیما مشهود است
و هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شــده .وی در
تشــریح علل وقوع ســانحه و ابهامات مربوط به آن
درباره علت عدم توقف پروازها در شب و روز حادثه
بــه قطعــی نبودن خطــر حمله اشــاره کــرد و گفت:
لذا مراجع مســئول مطابق مقــررات به اتخاذ تدابیر
کنترلــی اکتفا نمــوده و آســمان روی پروازهــا بهطور
کامل بسته نشده است.
دادســتان نظامی تهران با اعالم اینکه دادسرای
نظامی در بررســیها به یک ســری از خطاها رسیده
اســت ،یکــی از خطاهــای تأثیرگــذار و عمــده در
ایــن ســانحه را چنیــن عنــوان کرد :ســامانه ســیاری
که موشــک شــلیک کــرده پــساز راهانــدازی مجدد
بهدلیــل شــرایط میدانــی ،شــمال واقعــی را دقیق
تعییــن نمیکنــد و همیــن اشــتباه فاحــش موجب
میشــود که ســمت اهداف شناســایی شــده توســط
ســامانه با اختالفی حدود  ۱۰۵درجه توســط اپراتور
مشــاهده شــود و ایــن خطــا ،مبنــای یــک سلســله
اشــتباهات دیگــر قرار میگیــرد و در نتیجه ســامانه
پدافنــدی دچــار اشــتباه میشــود .وی افــزود :کاربر
ســامانه پدافنــدی ،مشــخصات هــدف شناســایی
شــده را بــه مرکز هماهنگــی مربوط اعــام میکند،

ولــی پاســخی دریافــت نمیکنــد و اطالعــات ثبــت
شــده نشان میدهد که پیام ســامانه دفاعی با مرکز
هماهنگــی مبادلــه نشــده و قبــل از مبادلــه پیــام و
دریافــت پاســخ ،متأســفانه کاربــر اقدام به شــلیک
کــرده در حالی که ایــن قطع ارتباط تنها در حد چند
ثانیــه بود .ترکی ادامه داد :کاربر ســؤال را میپرســد
و منتظــر پاســخ نمیشــود و بــر اســاس تشــخیص
خودش ،شــلیک را انجــام میدهد و انتشــار خبری
مبنــی بر شــلیک موشــک کروز در ســامانه ناشــی از
مشــاهدات نورهای پرتاب شــونده در مناطق مرزی
توســط دیدهبانان در ســاعاتی قبل از وقوع ســانحه
نیــز مزید بــر علت میشــود .وی با اشــاره بــه اینکه
سامانهها بهعنوان واحدهای عملیاتی پاییندستی،
ارتباطــی با بــرج مراقبت نداشــتهاند و صرفــاً برابر
دســتورالعملها بایــد بــرای تشــخیص اهــداف
مشکوک از مرکز باالدستی استعالم و کسب تکلیف
میکردنــد ،گفــت :در ســانحه هواپیمــای اوکراینی،
هیــچ دســتوری مبنی بر شــلیک از ســوی شــبکه به
ســامانههای پاییــن دســتی صــادر نشــده و در زمان
وقوع سانحه ،وضعیت سامانههای پدافندی تحت
مقــررات «آتش محــدود» بوده نه آتــش به اختیار،
بنابرایــن صرفاً باید با اخذ مجوز از شــبکه ،شــلیک
صــورت میگرفــت .وی خاطرنشــان کــرد :افــرادی
کــه مجموعه این خطاها را مرتکب شــدند کســانی
هستند که بازداشت شدند.
وی بــا بیــان اینکه تاکنــون خانوادههــای معظم
 ۸۰نفر از شــهدای ســانحه شــکایات خــود را مطرح
کردهانــد ،گفت :بــا همکاری ســتاد حقوق بشــر قوه
قضائیــه ،مرکــز امــور مشــاوران و وکالی حقوقی قوه

قضائیــه و کانون وکال اقداماتــی جهت تعیین وکیل
معاضدتــی بــرای خانوادههــای شــهدا انجام شــده
اســت .ترکــی همچنیــن اعــام کــرد تاکنــون فرآیند
اداری تشــکیل پرونــده بــرای  ۲۸خانــواده در بنیــاد
شــهید بهطــور کامــل طــی شــده اســت .دادســتان
نظامــی اســتان تهــران بــا اشــاره بــه هماهنگیهای
صــورت گرفتــه بــرای جبــران خســارت این ســانحه
گفــت :پرداخت خســارات و غرامات براســاس نرخ
بینالمللی خواهد بود و بهصورت یکسان در صورت
تکمیل مســتندات حقوقــی ،ترجیحاً زودتــر از زمان
برگزاری دادگاه سانحه هوایی پرداخت خواهد شد.
دیــروز همچنیــن حجتاالســام بهرامی رئیس
ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح نیــز در جلســه
شــورای عالی قــوه قضائیــه به برگــزاری نشســتی با
خانوادههــای قربانیــان حادثــه هواپیمــای اوکراینی
اشــاره کرد و افــزود :به مناســبت هفته قــوه قضائیه
میزبــان  ۴۱خانــواده از قربانیــان حادثــه هواپیمــای
اوکراینــی بودیــم کــه در فضایی صریح و شــفاف به
بیان مسائل و دغدغههای خود پرداختند که البته با
توضیحات مسئوالن سازمان ،بسیاری از نگرانیهای
ایــن خانوادههــا رفع و این جلســه منجر بــه ثبت ۸۱
شکایت خانوادههای قربانیان برای رسیدگی به این
حادثــه شــد .وی درباره موضــوع پرداخــت غرامت
بــه خانوادههــای قربانیــان ایــن ســانحه هوایــی نیز
توضیــح داد :بهصورت ویژه پیگیر پرداخت غرامت
و خســارت در ایــن پرونــده هســتیم و در ایــن زمینه
درخواست برگزاری نشستی با رئیس جمهوری هم
ارائه شــده است تا مشــکالت موجود برای پرداخت
این خسارات برطرف شود.

ادامه از صفحه اول

زورآزمایی دوباره ایران و امریکا

گــروه سیاســی /ســید عبــاس موســوی ،ســخنگوی
وزارت امور خارجه از سخنرانی مجازی محمدجواد
ظریــف ،وزیــر امــور خارجه ایــران در نشســت امروز
شورای امنیت درباره گزارش دبیرخانه سازمان ملل
درخصوص قطعنامه  ۲۲۳۱خبر داد و در عین حال
اعالم کرد که ایران برای مواجهه با تمدید احتمالی
تحریمهای تســلیحاتی ایران اقداماتی را در دســتور
کار قرار داده است.
مقامهــای امریکایی اخیراً تالشهایی را با هدف
ی تســلیحاتی ایــران به
ممانعــت از لغــو تحریمهــا 
جریــان انداختهانــد .ایــن تحریمهــا قــرار اســت در
چارچــوب برجــام در مهرمــاه پیــش رو لغــو شــود.
دولتمردان واشنگتن مدعی شدهاند چنانچه موفق
به تصویب قطعنامه تمدید تحریمهای تسلیحاتی
ایران نشــوند ،علی رغم خروج از برجام به ســازوکار
ماشــه رجوع کــرده و از این ابزار برای ایجاد فشــار بر
ایران کمک میگیرنــد .پیشنویس قطعنامهای که
این کشور درباره تمدید این تحریم ارائه داده است،
تاکنون با مخالفت شــدید چین و روسیه همراه بوده
اســت که از حق وتوی قطعنامههای شــورای امنیت
برخوردار هســتند .امریکاییها در پیگیری این هدف
رایزنیهای گستردهای را با کشورهای مختلف عضو
شــورای امنیت و شماری از کشــورهای منطقهای به
جریــان انداختهاند .چنان کــه برایان هوک ،نماینده
امریــکا در امــور ایــران در ســفری کــه روز گذشــته به
امارات داشته ،پیرامون تحریمهای تسلیحاتی ایران
بــه گفتوگــو نشســته اســت« .هــوک» همچنین در
گفتوگویی با نشریه « نشنال» مدعی شد که تحریم
تســلیحاتی ایــران که به مدت  13ســال پابرجا بوده،
«تــوان ایران را برای نقل و انتقال آزادانه تســلیحات
محــدود کــرده اســت ».او بــا توجــه بــه پیشنویس
قطعنامهای که دولت این کشور برای تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه
کرده اســت ،افزود« :حمایــت از این قطعنامه نباید
انتخاب سختی باشد ».در همین حال «دنی دانون»،
نماینده رژیم صهیونیســتی در سازمان ملل نیز روز
گذشــته در شــورای امنیــت ســازمان ملل بــا مطرح
کردن ادعاهایی علیه ایران هشدار داد که اگر تحریم
تســلیحاتی ایران لغو شود ،ایران خواهد توانست به
واردات یــا صــادرات انــواع مختلفی از ســامانههای
کها ،آتشــبارها ،کشتیهای
تســلیحاتی از جمله تان 
جنگــی ،زیردریاییها ،هواپیماها ،موشــکها و دیگر
تسلیحات ادامه دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست روز
گذشــته خود با نمایندگان رســانهها ضمن تأکید بر
اینکه امریکا حق و توان فعال کردن مکانیزم ماشــه
را نــدارد ،تصریــح کرد« :آنهــا بدعهدیهایی کردند
ی علیه برجــام و نقض قطعنامه
و اقدامــات تخریب 
 ۲۲۳۱انجــام دادنــد .بنابراین در مقامی نیســتند که
برجام و دســتاوردهای آن را از بین ببرند ».موســوی
همچنین اعــام کرد که «در صــورت تمدید تحریم

ایرنا

رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخشنامهای
بــه اســتانداران سراســر کشــور خواســتار
برنامهریزی ،پیگیری و ارائه گزارش پیرامون
اجرای سیاســتهایی شــد که در جلسه سوم
تیرماه رئیس جمهوری با اســتانداران تحت
عنــوان «برنامهریــزی و تــاش ملــی بــرای
تحقق شــعار جهش تولید» مطرح شده بود.
رئیــس جمهــوری در آن جلســه بــر ضرورت
ادامــه خدمــات و انجــام مســئولیتهای
مجموعــه دولــت تــا آخرین دقیقــه ،تکمیل
پروژههــای نیمــه کاره ،کمــک بــه کاهــش
فشــارهای ناشــی از کرونــا و تحریــم کــه بــر
مــردم وارد میشــود و در عین حال تشــریح
دســتاوردهای دولــت در هر اســتان و منطقه
تأکید داشت.
بــه گــزارش «ایــران» ،بــر همیــن اســاس
محمــود واعظــی در بخشــنامهای کــه روز
یکشنبه خطاب به اســتانداران ارسال کرد ،از
آنان خواست در شرایطی که دولت دوازدهم
در ســختترین روزهای تاریخ معاصر ایران
عهدهدار مســئولیت اســت ،تالش تا آخرین
لحظــه را وظیفــه دینــی ،انقالبــی و ملــی
خــود بداننــد .رئیــس دفتر رئیــس جمهوری
اســتانداران را مکلــف بــه تــاش در جهــت
کنترل قیمتها کرده و تأکید کرده است :وزرا
و اســتانداران باید راه حلهای مناســب خود
را بــرای برداشــتن فشــار از روی دوش مردم
و کمک به عبور از شرایط جاری ارائه کنند.
ایــن بخشــنامه همچنیــن از اســتانداران
خواسته در فرصت باقی مانده از عمر دولت
در وحــدت و تواضع با مردم از اتخاذ هرگونه
تصمیــم سیاســی و جناحــی بپرهیزنــد و بــا
شریک کردن همه مردم و جناحها و با تأکید
بــر حضــور جوانــان ،زنــان ،اقــوام و مذاهب
مختلــف تمرکــز خود را بر حرکت ســریعتر و
پربارتــر به ســوی تأمین منافع مشــترک قرار
دهند.
در این بخشــنامه بر مبنای سیاســتهای
اعالمی اخیر دولت در راســتای حل مشــکل
مســکن از اســتانداران خواســته شــده اســت
فهرســت امــاک و زمینهــای مازاد اســتان
را بــا مشــخصات ،موقعیت و متــراژ دقیق از
طریق وزیر کشور در اختیار دولت قرار دهند.
واگــذاری زمیــن ارزان یــا در مــواردی رایگان
بــه تولیــد کنندگان مســکن و ســرمایهگذاران
از جملــه سیاســتهایی اســت کــه در ایــن
بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
ëëدســتورالعملی بــرای تبدیــل ســرمایههای
منجمد به مولد
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در ایــن
بخشــنامه بــا اتکا بــه تأکید رئیــس جمهوری
بــر تکمیــل پروژههــای نیمهتمــام و تبدیــل
ســرمایههای منجمد به مولد به استانداران
تکلیف کرد مشــخصات پروژههای مهمی را
کــه تکمیــل و بهرهبرداری آنها تــا پایان عمر
دولــت امکانپذیــر اســت را در اختیــار دولت

قــرار دهند .بر اســاس این سیاســت ابالغی،
اســتانداریها موظــف هســتند بــا شناســایی
معــادن بزرگــی کــه بهرهبــرداری از آنهــا
معطل مانده اســت به افرادی که معادن در
اختیار آنها اســت مهلــت کوتاهی برای مولد
ساختنشــان بدهنــد و در صورتــی کــه آنهــا
نتوانســتند در موعد مقرر بهرهبرداری کنند،
معادن را آزاد کنند.
ایــن بخشــنامه بــر واگــذاری پروژههــای
نیمــه تمام که منجمد مانده اســت و بزودی
تکمیل نمیشــود تأکید دارد و بر اســاس آن
این واگذاریها به شــرط آنکه سرمایهگذاران
بتواننــد در زمــان محــدود پــروژه را تکمیل و
نهایــی کننــد میتواند با شــرایطی به صورت
رایگان صورت بگیرد.
ëëمستندسازی دستاوردهای کشور
محمــود واعظــی در ایــن بخشــنامه از
اســتانداران خواســته اســت عالوه بر توضیح
مشــکالت و فشــاری کــه دولــت در انجــام
مســئولیتهای خــود بــا آنهــا مواجــه اســت
خدمات و دســتاوردهای اســتانی ،منطقهای
و ملــی نظــام جمهوری اســامی ایــران را به
صورت مســتند و بــدون هیچگونــه مبالغه و
اغراق و بر اساس واقعیت برای مردم ایران
و جهان تبیین کنند.
در ایــن بخشــنامه بــا تأکیــد بــر ضــرورت
ورود قدرتمندانــه ایــران بــه قــرن جدیــد در
ســال  1400آمده اســت :بایــد خدماتی که در
ایــن قرن انجام شــده و بخشــی از آن مربوط
بــه رژیــم گذشــته اســت و بخشــی مربــوط
بــه جمهــوری اســامی ایــران بــه صــورت
مقایســهای برای مردم بیان شــود تا موجب
افزایــش روحیــه و نشــاط مــردم شــود .بایــد
واقعیتهایــی کــه مــردم بتواننــد ببیننــد و
لمــس کنند بازگو شــود تا روحیــه امید برای
ورود به قرن آینده ایجاد شود.
جلوگیــری از ایجــاد حاشــیه بــرای دولت
و دعواهــای سیاســی و تأکیــد بیشــتر بــر
تقویــت روحیــه ســازش ،همگرایــی و کمک
بــه یکدیگــر برای ایجــاد یک تحــول بزرگ از
دیگــر بخشهای مهم دیگری اســت که این
بخشــنامه بــرای اســتانداران سراســر کشــور
الزامی کرده است.
این بخشــنامه همچنین در پایان با اشاره
بــه افزایــش همهگیــری کرونــا در بعضــی
استانها به الزامی شــدن استفاده از ماسک
و اعمــال محدودیتهــای خــاص در برخــی
مناطق اشاره کرده و با تأکید بر دقت و تالش
بیشــتر در جهــات تأمیــن ســامت مــردم،
ســامت ،معیشــت و امنیــت را ســه اولویت
اصلی دولت در همه استانها اعالم کرد.
واعظــی در پایان از اســتانداران خواســت
برای تحقق موارد مطرح شده برنامهریزی و
پیگیری کنند و نتیجه اقدامات خود را جهت
ارائــه بــه رئیــس جمهــوری بــه دفتــر رئیس
جمهوری اعالم کنند.
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دادگاه

س جمهــوری روز دوشــنبه در نخســتین
رئیــ 
جلســه شــورای عالی فضای مجازی در سال
جدیــد و پس از شــیوع کرونا ضمــن تأکید بر
تالش دولت برای ایجاد و دسترسی به شبکه
ملــی اطالعــات امــن و ارزان؛ از تالشهــای
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات و مرکز
ملی فضای مجازی و دیگر دســتگاهها مانند
وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش
برای ارائه خدمات ارزنده به مردم و جامعه
در ایام مواجهه کشور با شیوع کرونا قدردانی
کــرد .حســن روحانی با بیــان اینکه اســتفاده
از فضــای مجــازی در بخشهــای مختلــف
از جملــه طــرح غربالگــری و امــور آموزشــی
مدارس و دانشــگاهها کمک بزرگی به اجرای
فاصلهگــذاری اجتماعــی و مقابلــه مؤثــر بــا
کرونــا کــرده اســت ،گفت :بــا توجه بــه ادامه
شــیوع کرونــا ،الزم اســت وزارت آمــوزش و
پــرورش و وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری
اطالعات با بهرهگیری از تجربیات و دستاورد
تدریــس دروس در صــدا و ســیما و فضــای
مجــازی برنامــه خود را برای ســال تحصیلی
جدیــد تدوین کننــد تا در صورت لــزوم مورد
بهرهبــرداری قرار گیــرد و اگر مصوبهای برای
اصالح و ارتقای شــبکههای آموزشــی کشــور

نیاز اســت ،مرکز ملــی فضای مجــازی آن را
بررسی و به شورای عالی ارائه خواهد داد.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
فاصلهگــذاری اجتماعــی بایــد بــه عنــوان
یــک اصــل مهــم مــورد توجــه همــگان قرار
گیرد ،خاطرنشــان کــرد :بخشهای مختلف
و مهمــی ماننــد اقتصــاد و خدمــات بایــد
حتیاالمــکان از طریــق دولــت الکترونیــک
دنبال شــود؛ برای توســعه شبکهها به منظور
دسترســی و اســتفاده همــگان ،مســئولیت
ســنگینی برعهــده وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعات اســت که باید بــا همکاری
دستگاههای خدماتی سریعتر انجام شود.
گفتنــی اســت کــه در جلســه روز گذشــته
شــورای عالی فضای مجازی معماری ،اجزا
و فهرســت خدمــات شــبکه ملــی اطالعــات
نهایی شــد و به تصویب شورای عالی فضای
مجــازی رســید .بــر اســاس مصوبــه شــورای
عالــی فضــای مجــازی اجــزای شــبکه ملــی
اطالعات شامل شــبکههای هسته ،تجمیع و
دسترســی ،مراکز تبادل ترافیک ،شــبکههای
توزیــع محتوا ،شــبکههای اختصاصی ،مراکز
داده عمومی ،قطبهــای مراکز داده و مرکز
مدیریت و رصد است.
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تسلیحاتی ایران در شورای امنیت دو سه اقدام ویژه
طراحی شــده که در صورت لزوم در زمان مشــخص
خود در مورد آن تصمیمگیری میشود».
موســوی افــزود« :البتــه امیدواریــم کار بــه آنجــا
نکشــد و طرفهــای مقابــل براســاس عقالنیــت و
درایــت تصمیم بگیرند و ما فکــر میکنیم که اقدام
امریکاییهــا در ایــن زمینه به نتیجهای نمیرســد».
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از رایزنیهای ایران
با اعضای شورای امنیت خبر داد و تأکید کرد که آنها
با مواضع پیشنهادی امریکا مخالف هستند.
ترامــپ مهرماه ســال  97هم موضــوع اتهامات
خود علیه ایران را در جلســه شــورای امنیت که خود
ریاســت آن را برعهده داشــت ،مطــرح کرد به قصد
ایجــاد اجماع علیه تهــران که البته نــاکام ماند و آن
جلســه تبدیل به صحنهای برای حمایــت از برجام
شــد .حاال بعــد از آن ناکامی ترامــپ در حالی قصد
دارد شانس خود برای همراه سازی طرفهای دیگر
برجام با خود در شورای امنیت را بیازماید که چین و
روســیه مخالفت خود با تالشهای کاخ سفید برای
تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران را اعالم کردهاند
و بــه نظر نمیرســد رئیس جمهوری امریــکا در این
نشست هم بهرهای ببرد.
 ëëادعاها درباره ســند همکاری ایران و چین واقعیت
ندارد
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران در ادامــه
نشســت خبــری با اشــاره تلویحــی به برخــی ادعاها
درباره قرارداد  ۲۵ساله مخفیانه ایران با چین گفت:
«طبیعی اســت کــه همکاریهای راهبــردی ایران و
چین دشمنهایی داشته باشد».
موســوی ضمن رد همــه گمانهزنیهــا و مطالب
منتشــر شــده دربــاره ایــن توافــق افــزود« :ســند
همکاریهای جامع و راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین
افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور است».
او بــا بیــان اینکه احســاس میکنم ســند بــه گونهای
اســت که در آینده بهطور کامل منتشــر شــود ،عنوان
کــرد« :همکاریهای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی
و ...در ایــن ســند پیشبینــی شــده کــه پــس از نهایی

شدن منتشر میشود .طبیعی است که همکاریهای
راهبــردی ایــران و چین دشــمنانی داشــته باشــد که
دســت به فضاسازی بزنند .اما این سند افتخارآمیز و
به نفع روابط راهبردی دو کشور است ».موسوی تأکید
کرد کــه «این قرارداد فعالً در حد پیشنویس اســت
که باید در پایتختهای دو کشــور نهایی شــود .وقتی
این توافق نهایی شــد ،منتشر میشود .من وجود هر
مذاکره جدید را تکذیب میکنم».
اخیــراً محمــود احمدینــژاد ،رئیــس جمهوری
پیشــین ایــران در ســخنرانی خــود در گیــان مدعی
انعقــاد یک قرارداد  ۲۵ســاله پنهان و دور از چشــم
ملت ایران با یک کشــور خارجی شــده بــود .او گفته
بــود« :هــر قــراردادی کــه مخفیانــه و بــدون در نظر
گرفتــن خواســت و اراده ملــت ایــران بــا طرفهای
خارجی منعقد شــود و برخالف منافع کشور و ملت
باشــد ،معتبر نیســت و ملت ایران آن را به رسمیت
نخواهد شناخت».
ëëایران قصد ندارد در امور داخلی عراق مداخله کند
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در مــورد
حمالت انجام شــده به مقر نیروهای حشدالشعبی
از ســوی مقامــات دولتــی عــراق گفــت« :تحــوالت
داخلــی عراق به آنها ارتباط دارد و ایران قصد ندارد
در امور داخلی عراق مداخله کند اما حشدالشــعبی
یک نیروی مردمی اســت که با نظر مرجعیت شکل
گرفته و به نیروی رسمی این کشور تبدیل شده است.
اطمینــان داریــم دولــت و ملــت عــراق از پــس این
موارد برآمــده و موضوعات داخلی خود را مدیریت
میکننــد و عــراق را به ســمت آرامــش و ثبات پیش
خواهند برد».
موســوی درباره آخرین پیگیریهــای وزارت امور
خارجــه در مورد فــوت قاضی منصــوری در رومانی
خاطرنشــان کرد« :این موضوع هنوز ابهاماتی دارد.
دولــت رومانــی بهرغــم درخواســتهای ما شــفاف
عمــل نکــرده اســت .ولــی وزارت خارجــه ،پلیــس
اینترپــل و قــوه قضائیــه پیگیــر این موضوع هســتند
و درخواســت داریــم دولــت رومانی هرآنچــه اتفاق
افتاده را رسماً و کتباً به وزارت خارجه اطالع دهد».

دهمین جلســه رســیدگی به اتهامات  ۲۱متهــم کالن ارزی صبح
دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونده کــه معروف بــه هفت تپه
است و امید اسدبیگی مدیرعامل سابق این شرکت هم از متهمان
اصلی آن محســوب میشــود ،قاضی خطاب به متهم اســدبیگی
گفــت :آزادی شــما بــرای پرداخت حقوق کارکنان اســت و حقوق
کارکنــان بایــد پرداخــت شــود .نماینــده دادســتان هم گفــت :در
چند جلســه برای پرداخــت حقوق با متهم اســدبیگی به صورت
خصوصی صحبت کردم 10 .میلیون «یوآن» او در توقیف اســت و
این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است .او به دادسرا فشار میآورد.
بــه گزارش میزان ،قاضی خطاب به اســدبیگی گفت :خود فروش
ارز هم که جزو جرائم محسوب میشود .نماینده دادستان خطاب
به اســدبیگی گفت :شما منابع دیگری هم دارید و از آن میتوانید
حقوق را پرداخت کنید .تا شــما را احضار میکنیم حقوق کارکنان
را دو مــاه عقب میاندازیــد .از وقتی که در اردیبهشــت ماه دادگاه
تشــکیل شــده اســت پرداخت حقــوق را عقــب انداختهایــد و این
کار را بــرای فشــار بــه دادگاه انجام میدهید .ایــن  10میلیون یوآن
اســنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز اســت.
برای دادســرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد ،شما از
منابعــی که دارید پــول را پرداخت کنید .قاضــی خطاب به متهم
اسدبیگی گفت :از منابع دیگر پول کارکنان را پرداخت کنید .جلسه
بعدی این دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد.
ëëقرارداد ترکمنچای برای مشتریان عظیم خودرو
دیــروز همچنیــن دومین جلســه رســیدگی به پرونده شــرکت
عظیــم خــودرو در شــعبه ســوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران
به ریاســت قاضی کاشــانکی برگزار شــد .به گزارش میزان در این
جلســه قاضی از شــکات این پرونده خواســت که در جایــگاه قرار
بگیرنــد .وکیــل یکی از شــکات که به خریــد خودرو ســورنتو اقدام
کــرده بــود ،گفت :متهــم در صحبتهایش به مــن میگفت نرخ
را  10تــا صد برابر هــم میکردم باز هم خریــد میکردند .او ادامه
داد :عظیم خودرو بهترین ســاختمانهای شهر را اجاره کرده بود
و ماهی  ۸میلیون به منشیها حقوق میداد و هنگامی که شکات
بــه منشــیها فحــش میدادنــد او میگفــت ماهــی  ۸میلیون به
شــما میدهم که فحش بخورید .یکی دیگر از شکات گفت :هیچ
تولیدی در این شــرکت در کار نیســت و تمام اقدامات انجام شده
کالهبــرداری اســت که از اول برنامهریزی شــده .قــرارداد من ١٨٠
میلیــون تومانی بود چرا باید امــروز ٤٤٠میلیون پول دهم؟ دیگر
شــاکی پرونده عظیم خودرو افزود :شیوه بازاریابی به گونهای بود
که نمیدانســتیم پشــت این ســناریوی بازاریابی چه چیزی وجود
دارد؛ مــن قــراردادی امضا کردم که به نوعی قــرارداد ترکمنچای
اســت .زمانــی که شــرکت دچار مشــکل شــد ،بنده گفتــم تکلیف
خودروهای وارداتی چه میشود که به من گفتند در حال پیگیری
هســتیم؛ حتــی من خواســتم پولم را بگیــرم ،ولی قبــول نکردند.
جلسه بعدی دوشنبه آینده برگزار میشود.

دولت الکترونیک و تحول دیجیتال
مسیر بی بازگشت در وزارت کار

در همین راستا برخی مطالعات بین المللی و داخلی بر این نکته
تأکید دارند که در کنار ارتقای زیرســاخت های ارتباطی و ســرمایه
انسانی ،توسعه خدمات آنالین را نیز در دستور داشته باشند.
در همین چارچوب و با باور به اینکه توسعه دولت الکترونیک
یــک الــزام اجتنــاب ناپذیــر اســت ،از ابتــدای تصدی مســئولیت
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،توســعه دولت الکترونیک در
اجتماعی ترین وزارتخانه کشــور که دارای باالترین ســطح تماس
با اقشــار مختلف مردم اســت در رأس اولویت هــا تعریف کردم.
در ایــن میان با شــیوع عالم گیر کرونا اصالح فرآیندها به ســمت
توســعه دولــت الکترونیک و ارائــه خدمات عمومی بــه مردم با
روش هــای کارآمد  ،مقرون به صرفــه و اطمینان بخش اهمیتی
صــد چنــدان یافــت و بر همیــن اســاس همکارانــم در وزارتخانه
و ســازمان هــای تابعــه با جدیت بیشــتر به ســمت الکترونیکی و
غیرحضوری کردن خدمات پیش رفتند.
قابل توجه اســت که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بیش
از  210خدمــت را به شــهروندان و ذینفعــان ارائه می دهد که هم
اکنون  175خدمت آن الاقل در یک مرحله به صورت الکترونیکی
اســت .در ســال  98با بیــش از  ٧٣میلیون تراکنش ثبت شــده به
صــورت الکترونیکی ارائه شــده اســت که این بدین معناســت که
در ســال  98با توســعه خدمات الکترونیکی ،بیــش از  70میلیون
مراجعه حضوری در وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و سازمان
های تابعه کاهش یافته است.
از ســوی دیگــر در ســال  98بیــش از  15میلیــون اســتعالم ،به
صورت الکترونیکی به سایر دستگاه های دولتی پاسخ داده شده
اســت که این اســتعالمات درراســتای پاســخگویی به درخواست
هــای ذینفعــان ســایر دســتگاه هــای دولتــی بــوده و ایــن بدیــن
معناســت که در ســال  98بیش از  15میلیــون مراجعه حضوری
یا مکاتبات اداری مابین دســتگاهی از طریق اســتعالمات کاهش
یافتــه اســت .در ادامه برای ســال  99آمادگــی وزارت متبوع برای
واگــذاری همه وب ســرویسهای موجود در وزارتخانه و ســازمان
هــای تابعه ،بر بســتر  GSBو رفع نیازمندیهــای اطالعاتی مورد
نیاز ســایر دســتگاه ها را اعالم کردم تا مســیر تبادل دادهای برای
گســترش خدمات الکترونیکی هموارتر شــود .در مرحله بعد این
ســرویس در اختیــار مراکز تحقیقاتی و دانشــگاهی ،شــرکت های
دانش بنیان و استارتاپها نیز قرار می گیرد تا بتوانند در چارچوب
مقررات بهره مند شــوند .این اقدام قطعاً به بهبود فضای کسب
و کار کمک شــایانی می نماید .واقعیت این اســت که با اینکه این
روندهای امیدوار کننده و موفقیت مشهود در ارائه خدمات آنالین
به شــهروندان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به شــمار می آید اما باورم این اســت که باید
گام های بلندتری برای توسعه خدمات الکترونیک برداشت.
الزم اســت تأکیــد کنم مســیر بــی بازگشــت توســعه خدمات
الکترونیک و تحول دیجیتال در فرآیندهای کسب و کار و خدمات
به ذینفعان در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با جدیت ادامه
خواهد یافت و در این مسیر از همه پژوهشگران ،استادان دانشگاه
هــا ،اســتارتاپ ها و فعاالن حــوزه آی تی درخواســت دارم با ارائه
پیشنهادهای خود ،ما را در توسعه و ارتقای این روند یاری دهند.
نکتــه آخر اینکــه دولت الکترونیــک و تحول دیجیتــال نه برای
استفادهتبلیغاتیوتزئینیبلکهبهعنوانیکرویکردبیبدیلبرای
ارتقــای ارائــه خدمات عمومــی و افزایش رضایت مــردم و ارتقای
ســرمایه اجتماعی مد نظر ماســت و لذا رصد اثربخشی و رضایت
شهروندان در این فرآیندها نیز در دستور کار دائمی قرار دارد.

