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حکمرانی و هوش مصنوعی
رهبر فرزانه انقالب روز گذشته در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای
برتر علمی از «هوش مصنوعی» بهعنوان یک مسئله مهم و آیندهساز
نام بردند و تأکید کردند :این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید
بهگونهای عمل کنیم که ایران جزو  ۱۰کشور برتر هوش مصنوعی در
دنیا قرار بگیرد .در راستای تبیین فرمایشات و عمل به فرامین حکیمانه
مقام معظم رهبری باید گفت ،بسیاری از فعالیت ها که تاکنون ماهیت
فیزیکی داشته اند ،از تکنولوژیهای دیجیتال هم استفاده می کنند
و توجه به ظرفیت های عظیم هوش مصنوعی را ب ه خصوص برای
کاهش هزینهها ،شروع کرده اند .البته تعدادی از کسبوکارها فراتر از
این پیش رفته و بهره گیری از تکنولوژی دیجیتال و هوش مصنوعی
را برای توسعه فعالیت های خود بکار می برند.
در این میان برای توسعه توجه به فناوری های نوین و بهره گیری از
«هوش مصنوعی» اشاره به چند مسئله حائز اهمیت است؛
-1جديدترين بررســي از وضعيت توليدات علمــي در حوزه هوش
مصنوعي ايران و جهان توسط مرکز نوآوري و توسعه هوش مصنوعي
پژوهشــگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،نشــان ميدهد که بين
ســالهاي  ۱۹۹۵تا  ۲۰۲۰ميالدي  ۳۵۴هزار و  ۴۴۳مدرک علمي
در جهان در حوزه هوش مصنوعي منتشر شده که سهم ايران از اين
تعداد  ۴هزار و  ۵۴۲مدرک علمي است .جايگاه ايران در ميان رقباي
مطرح در سند چشم انداز  ۱۴۰۴در منطقه از حيث توليد علم در حوزه
هوش مصنوعي ممتاز است و کشورمان با  ۴هزار و  ۵۴۲مقاله علمي،
قبل از ترکيه ،رژيم منحوس و غاصب صهيونيستي ،عربستان و مصر
در رده اول منطقه قرار دارد با اين حال امــا وضعيت ايران در زمينه
کاربردهاي هوش مصنوعي قابل توجه نيســت و رتبه  ۷۵در ميان
کشورهاي دنيا به کشورمان اختصاص دارد و براین اساس است که
رهبر انقالب تاکید کردند «:باید بهگونهای عمل کنیم که ایران جزو
 ۱۰کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد».
-2در حوزه پيشرفت فناوري هوش مصنوعي دو دیدگاه وجود دارد.
اول رویکردی که كه بر الگوي انتشار و توسعه هوش مصنوعي تاکید
دارد و دوم نگاهی اســت كه بر پيامدهاي انتشار و توسعه آن تمرکز
دارد .در حوزه فعالیتهای مربوط به انتشار و توسعه هوش مصنوعي
بايد سياستگذار تدبیری براي آن بكند و شامل مواردی همچون حفظ
حريم خصوصي ،تجارت و مسووليت می شود و تدوین آن باید متوازن
بين تشويق و انتشار هوش مصنوعي بدون ايجاد خطر بر ارزشهاي
اجتماعي تمركز داشته باشد .همانگونه كه هوش مصنوعي منتشر
ت هاي شغلي ،نابرابري و رقابت
ميشود ،عواقبي براي اشتغال و فرص 
ت هاي آموزشي،
خواهد داشــت .با توجه به اين عواقب ،نقش سياس 
شــبكه امنيت اجتماعي و اجراي قانون بسيار مهم خواهد بود .پس
با توجه به تجربه حركت به ســمت اقتصاد ديجيتال در كشــور این
موضع نمایانگر شرايط مهم و حساس براي استفاده از فناوري هوش
مصنوعي است كه سياســتگذار در اقتصاد ايران باید توجه دقیقی به
شرايط اقتصادي كشور داشته باشد.
-3نظام حقوقی ایران اکنون در آغاز مواجه با هوش مصنوعی است
و به طور حتم هوش مصنوعی همان طور که سایر عرصهها را تحت
تأثیر قرار داده ،نظامهای حقوقی در دنیا را متأثر خواهد کرد .پس الزم
است در این عرصه زودتر وارد عمل شد تا این فناوری مد نظر متولیان
نظام حقوقــی در ایران قرار بگیرد .البته قوه قانونگذاری برای حفظ
پویایی خود به تحوالت شــگرف در فناوریهای هوش مصنوعی و
روباتیک حساســیت نشــان داده و خود را برای قانونگذاری درباره
موضوعات مختلف این حوزه آماده کرده اســت و به نظر می رســد
استفاده از تجربه دیگر کشورها میتواند راهنمای مناسبی برای این
مسیر در اختیار قانونگذاران قرار دهد.
-4از کاربردهای قابل توجه هوش مصنوعی در سیاســت گذاری ،
مدیریت و تاثیرات بنیادی آن بوده و استفاده از ظرفیت آن می تواند
نشانی از کیفیت یک حکمرانی باشد .به عنوان مثال انواع مدلهای
ســازی توزیع یارانهها و کارکردهای نهادهای نظام اقتصادی
بهینه
ِ
را تحت تاثیر قرار می دهد تا جاییکه در کشــور ما نیز رییس مجلس
تاکید دارد که « اگر صرفا افراد بخواهنــد کار تنقیح قوانین را انجام
دهند چند  ۱۰ســال به طول خواهد انجامید اما اگر از ظرفیتهایی
مانند «هوش مصنوعی» اســتفاده شــود به سرعت به سمت تنقیح
قوانین حرکت خواهیم کرد» و یا در مثال دیگری معاون برنامه ریزی
و نظارت راهبردی قوه قضائیه اعالم کرده اســت که «احراز هویت
یکی از مسایل مهم این نهاد اســت که با طرح یکی از شرکتهای
دانشبنیان در حال حاضر این امر از طریق هوش مصنوعی و موبایل
اجرایی میشود».
ســرانجام اینکه برای اســتفاده از این فناوری نوظهور با بکارگیری
چند راهکار ازجمله ؛ الف -تشویق به ســرمایهگذاری داخلی برای
ورود به بازارهای دیجیتال بین المللی و دعوت از شرکت های بزرگ
کشورهایی که رابطه مناسب سیاسی و دیپلماتیک با ما دارند همچون
چین و روســیه برای توسعه زیرســاخت های دیجیتالی .ب -تاکید
بر پشــتیبانی دولت از کســب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی .
ج -تقویت مکانیزم های حقوقی و اخالقی شامل حریم خصوصی و
صیانت از اطالعات شخصی شهروندان و تاکید بر حفاظت از مالکیت
فکری .می توان به هدفی که رهبر انقالب تاکید داشــتند و«نقش
ویژه ای در اداره کشورها خواهد داشت» نایل آمد.
خبرکوتاه
پس از تماس تلفنی اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران
با همتای اماراتی ،خبرگزاری رویترز گــزارش داد که یک مقام اماراتی
عالیرتبه بزودی به ایران سفر خواهد کرد.
دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه همراهی و
کمک کردن به دولت از جمله رسالتهای سپاه است ،گفت :باید امروز از
الگوهایی که در طول ۴۳سال انقالب با آنها موفق بودیم ،پیروی کنیم.
روزنامه اماراتی نشــنال با توجه به دیدارها و رایزنیهای اخیر مقامات
آمریکایی و اسراییلی مطرح کرد :واشنگتن و تلآویو درباره احیای توافق
هستهای اختالف نظر دارند اما آن را علنی نمیکنند.

رهبر انقالب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

تشویقجواننخبهبهترککشورخیانتاست

رهبر انقــاب ،روز گذشــته در دیدار نخبــگان جوان و
اســتعدادهای برتر علمی ،نخبگان را نور چشــمان ملت
خواندند و با تأکید بر لــزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان
برای یافتن راهحلهای علمی مشــکالت مختلف افزودند:
ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران ،می تواند زمینهساز پر
کردن شکاف علمی کشــور با علم جهانی ،عبور از مرزهای
جهانی علم ،ایجــاد تمدن نوین اســامی و تحقق آینده
درخشان کشور باشد.

حضرت آیتاهلل خامنهای با تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در این
دیدار بیان کردند ،نخبگی را موهبت و نعمتی الهی خواندند و افزودند:
اســتعداد و ظرفیت ذهنی تنها شروط تحقق نخبگی نیست بلکه باید
با شــکرگزاری و قدرشناســی این نعمت ،و با کار و تالش و همت و
مجاهدت ،استعداد و ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد.
رهبر انقالب در همین زمینه افزودند :البته قدرشناسی و شکر عملی
نعمت نخبگی جوان ،وظیفه پدر و مادر ،معلم و اســتاد و دستگاههای
حاکمیتی نیز هست.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :ملت ایران ،ملتی بالقوه
نخبه اســت و به همین علت از دیر باز هدف جنگ نرم تحقیرکننده
اســتعمارگران قرار داشته تا استعدادها و تواناییهای خود را فراموش
کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگ «ما نمی توانیم» را بپذیرد .ایشان
با اشــاره به خاطرات جواهر لعل نهرو از هند درباره تالش مستقیم و
غیرمستقیم انگلیســیها برای از بین بردن احساس توانایی و اتکای
به خــود در ذهن ملت هند گفتند :در تاریخ ۲۰۰ســاله اخیر ایران نیز
اســتعمارگران و حاکمان وقت ،همصدا ناتوانــی ملت ایران را تبلیغ
میکردند که پیــروزی انقالب به این روند پایــان داد .رهبر انقالب
غفلت و غارت را دو هدف مک ّمل استعمارگران از القای ناتوانی در ملتها
برشمردند و افزودند :وقتی ملتی از تواناییهای خود غفلت کرد ،غارت
او آسان میشود .در واقع غفلت ،مقدمه غارت و غارت ،افزایشدهنده
غفلت ملتها از تواناییها و استعدادهای درونی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با استناد به آیات صریح قرآن مجید درباره
پیامدهای منفی غفلت افزودند :خداوند در کتاب آســمانی هشــدار
میدهد که دشمن میخواهد شــما از سالح و داراییهای خود غافل
شــوید تا راحت حمله کند که این موضوع امروز با توجه به فشارها و
جنجالها در دنیا درباره مسئله پهپاد و موشک قابل توجه است.
توجه نخبگان به آینده ترسیمشده و هدفگذاریشده
ایران
«احساس مسئولیت نخبگان» نکته دیگری بود که رهبر انقالب در
این دیدار به آن پرداختند و تأکید کردند :هم مسئوالن باید به وظایف
خود درباره نخبگان عمل کنند ،هم جوان نخبه باید در قبال مســائل
کشور احساس مسئولیت کند و ضمن مبارزه با موانع و پذیرش برخی
سختیهای گاه اجتنابناپذیر ،اجازه ندهد نامهربانیهایی که در برخی
دســتگاهها به نخبگان میشــود ،او را از ادامه راه و تالش و احساس
مسئولیت باز دارد .نکته دیگری که رهبر انقالب برای نخبگان جوان و
استعدادهای برتر علمی بیان کردند «ضرورت توجه به آینده ترسیمشده
و هدفگذاریشده برای ایران عزیز» بود .ایشان با یادآوری سخنان
چند ســال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه
علم جهانی گفتند :باید بهگونهای حرکت کنیم که در آیندهای معقول،
ایران منبع علم جهانی بشود و هر کس برای دسترسی به جدیدترین
یافتههای علمی ،ناچار از یادگیری زبان فارسی شود ،همانگونه که در
برهههایی از تاریخ ،ایرانیان بر قلههای دانش جهانی قرار داشــتند و
کتابهای دانشمندان ایران در دانشگاههای غرب و شرق مورد تدریس
و استناد اهل علم و دانش بود.
مراحل رسیدن به آینده روشن و افتخارآمیز
حضرت آیتاهلل خامنهای برای رسیدن به این آینده روشن و افتخارآمیز
سه مرحله را ضروری دانستند .اول :تالش فراوان برای پر کردن فاصله
کنونی با خطوط مقدم علم جهانی ،دوم :عبور از مرزهای دانش جهانی
و عرضه کشفیات نوین علمی به جامعه بشری ،و سوم :بنا کردن تمدن
نوین اسالمی بر پایه علم نافع .ایشان تأکید کردند :اگر نخبگان جوان
میهن به این افق روشن چشم بدوزند ،حرکت علمی آنها جهت گیری

درست خواهد داشت و مشکالت نیز رفع خواهد شد.
«لزوم آفرینش علمی» نکته دیگری بود که رهبر انقالب در تبیین آن،
گفتند :امروز کارهای علمی مهمی در کشور در حال انجام است که غالب ًا
جزو شاخههای علمی خلقشــده به دست دیگران است ،در حالیکه
عالوه بر این ،باید با خالقیت و نوآوری ،قوانین ناشــناخته طبیعت را
کشــف ،و در تولید علم ،نوآوری کرد .ایشــان« ،مسئله محوری» و
حل مســائل کشــور را از اهداف مهم جامعه علمی کشور خواندند و
با برشمردن مواردی مانند مشــکالت آب ،محیطزیست ،ترافیک،
آسیبهای اجتماعی ،تخلیه روستاها ،نظام پولی ،مالی ،مالیاتی ،بانکی
و مسائل نظام تولید ،گفتند :میتوان برای همه مشکالت کشور راهحل
علمی پیدا کرد .حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :در برخی
کشورها با وجود آنکه اغلب دانشگاهها خصوصی است اما بودجههای
دولتی زیادی به آنها داده میشــود ،البته نه به صورت فلهای ،بلکه به
این شکل که دولت برای دانشگاه مسائلی را تعریف میکند و چنانچه
دانشگاه در حل آن مسائل پیشرفت داشت ،بودجه به آن تعلق میگیرد.
تشویق جوانان به ترک میهن خیانت است
رهبر انقالب از «هوش مصنوعی» بهعنوان یک مسئله مهم و آیندهساز
نام بردند و تأکید کردند :این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید
بهگونهای عمل کنیم که ایران جزو ۱۰کشــور برتر هوش مصنوعی
در دنیا قرار بگیــرد .رهبر انقالب درباره بحــث مهاجرت نخبگان،
گفتند :امروز در کشــور جوانان نخبه میتوانند رشد و پیشرفت کنند
ولی همچنانکه قب ً
ال هم گفتهایم تمایل یــک نخبه برای مهاجرت
به کشــوری دیگر با این نگاه و توجه که بدهکار کشور است و پس از
تحصیل بازخواهد گشت ،مانعی ندارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :اما مهاجرفرستی و اینکه عناصری
در بعضی دانشــگاهها ،جوان نخبه را از آینده مأیوس ،و او را به ترک
میهن تشویق میکنند ،صریح ًا خیانت به کشور و دشمنی با آن است
و دوســتی با آن جوان هم نیست .ایشــان در ادامه با تأکید بر مسئله
مانعزدایی از تولید ،مهمترین موانع تولید در کشــور را موانع فرهنگی
همچون «ناامیدی ،احساس بیآینده بودن ،بیهمتی ،بیحوصلگی،
مضر ،احساس ناتوانی و خطرپذیر نبودن»
راحتطلبی ،سرگرمیهای ّ
برشمردند.
تأکید بر رشد کیفی شرکتهای دانشبنیان
حضرت آیــتاهلل خامنهای در بخش دیگری از سخنانشــان با ابراز
خرسندی از رشــد ک ّمی شــرکتهای دانشبنیان ،بر لزوم افزایش
کیفیت این شرکتها تأکید و خاطرنشــان کردند :در رعایت ضوابط
دانشبنیان بودن سختگیری شود .ایشــان با اشاره به دانشبنیان
نبودن صنایع بزرگ کشــور ،خاطرنشــان کردند :باید با اســتفاده
از شــرکتهای دانشبنیان ،صنایع بزرگ مانند خودروســازی نیز
دانشبنیان شــوند .رهبر انقالب ،الزمه رشــد و تقویت شرکتهای
دانشبنیان را رواج استفاده از محصوالت آنها در داخل دانستند و گفتند:
وقتی یک محصول دانشبنیان در داخل تولید میشود ،نباید واردات

مشابه آن انجام شود ،و بخصوص دولتیها و شرکتهای بزرگ باید
از محصوالت داخلی استفاده کنند .ایشان در این زمینه افزودند :البته
مجدداً عدهای مانند قضیه لوازم خانگی جنجال نکنند که چرا نباید از
فالن کشــور واردات انجام شود ،زیرا الزمه رشد شرکتهای داخلی،
ایجاد بازار داخلی برای آنها اســت .حضرت آیــتاهلل خامنهای البته
خطاب به تولیدکنندگان داخلی نیز تأکید کردند :وقتی جلوی واردات
گرفته میشود ،بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این
موقعیت ،قیمتها را افزایش ،و یا کیفیت محصول را کاهش دهد .ایشان
زمینهسازی برای صادرات محصوالت دانشبنیان را از دیگر وظایف
دستگاههای دولتی دانستند و گفتند :مردم در بعضی کشورها که خاطره
خوبی از ایران دارند ،حتی نام دو محصول ایرانی را نمیتوانند بیان کنند،
بنابراین عالوه بر فعالیت دولت و شــرکتها برای بازارسازی ،بخش
خارجی صداوســیما نیز باید برای تبلیغ کاالهای ایرانی ،برنامهریزی
و اقدام کند .ایشان با اشاره به گزارشی از معاون علمی رییسجمهور
مبنی بر سهم کمتر از یک درصدی شرکتهای دانشبنیان از تولید
ناخالص داخلی ،تأکید کردند :این سهم باید حتم ًا افزایش یابد و در طول
 ۳تا  ۴سال ،حداقل به  ۵درصد برسد .رهبر انقالب در پایان ،نخبگان را
آیندهسازان و نور چشمان کشور خواندند و افزودند :من در دولتهای
قبلی و کنونی برای استفاده از جوانان نخبه در مدیریتهای میانی و
حتی سطح باال به مسئوالن ســفارش کردهام اما شما نیز باید خود را
آماده و نقشتان را در اداره کشور پیدا کنید.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای ستاری معاون علمی و
فناوری رییسجمهور ،با اشــاره به نقش نوآوری در پیشرفت علمی و
مقابله با دشــمنیها گفت :در برابر تحریم ،هر جا تعداد شرکتهای
دانشبنیان کشور زیاد بود ،بر مشکالت فائق آمدیم.
همچنین در این دیدار شــش تن از نخبگان ،دیدگاههای خود را بیان
کردند .آقایان :محمد امینی رعیا دکتری مدیریت از دانشــگاه علم و
صنعت ،محمدرضا گنج دانش دانشجوی پزشکی و دارنده مدال طالی
المپیاد دانشجویی ،مهدی شریفزاده دانشآموخته دکتری مهندسی
شیمی ،جواد آزادی پژوهشگر در حوزه فضای مجازی ،و خانمها :رزان
چهاردولی فعال و پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعی و فائزه فداکار
معلم و دارنده مدال نقره المپیاد کشوری ،در سخنان خود بر این نکات
تأکید کردند :اصالح گلوگاههای تعارض منافــع برای جلوگیری از
اثرپذیری مســئوالن در تصمیمات ،اتخاذ سازوکارهای هوشمندانه
جهت نظارت و پیگیری سیاستهای کلی نظام ،لزوم ارتقای فرهنگ
سازمانی و بها دادن به جایزه ملی فرهنگ سازمانی ،افزایش همکاری
نیروهای مســلح با وزارت بهداشت برای اســتفاده بیشتر از سربازان
پزشک ،اهمیت امنیت کودکان در فضای مجازی و چارهجویی برای
آن با اســتفاده از هوش مصنوعی ،لزوم هدایت یارانههای انرژی از
بخشهای غیر مولد به مولد ،ضرورت تحول در سازوکار تربیت معلم
متناسب با تربیت انسان تراز انقالب اسالمی ،چارهجویی برای پدیده
فرار نخبگان از نهاد علم به نهاد تجارت ،لزوم تحول در معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری و ریلگذاری جدید و جلوگیری ازآسیبهای
تحول در حوزه دیجیتال بدون ظرفیتسازی داخلی.

موافقت مجدد مجلس با واردات خودرو
وکالی ملت در نشست علنی روز گذشته خود با گزارش کمیسیون
صنایع و معادن در مورد اصالح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت
تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند .بر این اساس ماده( )۴این
طرح بدین شــرح اصالح شد :هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند
به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا ســایر کاالها و خدمات
مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم
بازار اقدام کند .در تبصره این ماده آمده اســت :با هدف تنظیم بازار و
رعایت الگوی مصرف ،شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت
خودروهای وارداتی و نیز ســقف تعداد مجاز واردات آنها(متناسب با

کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت ساالنه ،توسط
وزارت صنعــت معدن و تجارت تعیین و بــه تصویب هیات وزیران
میرسد .طبق این مصوبه ،دســتورالعمل مربوط به خدمات پس از
فروش خودروهای وارداتی با لحــاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی
فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین میشود.
نامه نمایندگان به رییس قوه قضائیه درباره قرارداد
کرسنت
نمایندگان در ادامه نشســت علنی روز گذشــته خود ،در نامهای به
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای رییس قوه قضائیه ،خواستار
برخورد شدید با متخلفان قرارداد خسارتبار کرسنت شدند .در بخشی
از متن نامه آمده است :متاسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد به صورت

مفسدهآمیز نقش داشتند ،با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب
تضرر کشور در رأی منفی دیوان داوری شدهاند .در این نامه آمده است:
از آنجاکه پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده استوار بوده و با
وجود رای قضایی ضعیف صادره در سال ۱۳۹۱اقدام موثری از سوی
قوه قضاییه جهت برخورد با رشوهدهندگان و رشوهگیرندگان و افراد
اصلی موثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته اســت .لذا
مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به همه متهمان
فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکهای موجب
اخالل در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت
ایران شــدهاند ،برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد .به گزارش خانه
ملت ،نمایندگان مجلس در ادامه ،به کلیات طرح حمایت از مالکیت
صنعتی رای موافق دادند.

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:

مسیر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد
رییسجمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه برای
تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار
دولت سیزدهم تاکید کرد :تالش شود تا روند تامین بودجه
بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیتاهلل سیدابراهیم
رئیسی رییسجمهور برگزار شد و در این جلسه وزارت امور اقتصادی و
دارایی گزارشی از برنامه مدون خود در زمینه «رشد اقتصادی بدون تورم»
ارائه کرد .در این برنامه سیاستهای حوزه پولی ،مالی ،کنترل نقدینگی،
بودجه ،تشویق تولید ،اجرا و تکمیل پروژههای زیربنایی مورد توجه قرار
گرفته است .بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،
مقرر شد برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامههای سایر بخشهای
تیم اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه ،تلفیق شده و برای
عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال 1401با رویکرد و هدف کنترل
تورم و تامین رشــد اقتصادی کشور آماده و ارائه شود .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاستجمهوری ،در این جلسه همچنین سازمان برنامه و
بودجه از وضعیت بودجه سال جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به
کارگیریتمهیداتیازجملهتامینبودجهبدوناستقراضازبانکمرکزی
در دوره استقرار دولت ســیزدهم بود .رییسجمهور در این زمینه تاکید
کرد :تالش شود تا روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی
تا پایان ســال ادامه یابد .در ادامه این جلسه موضوع تعامل و گسترش
همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشورهای بزرگ و دوست از جمله

آیتاهللمجتهدشبستری
دعوت حق را لبیک گفت

آیــتاهلل محســن مجتهد
شبستری عضو شورای مرکزی
جامعــه روحانیــت ،مجلس
خبرگان و مجمع تشــخیص
مصلحتنظام،عصرروزگذشته
بهعلتسکتهدربیمارستانامام
حسین(ع) تهران دعوت حق را
لبیک گفت .مرحوم مجتهد شبستری بعد از عزیمت مرحوم آیتاهلل
ملکوتیازتبریزبهقمدراوایلدهههفتاد،ازسویرهبرانقالببهسمت
نمایندهولیفقیهوامامجمعهآذربایجانشرقیمنصوبشدوتاسال96
دراین سمتبهخدمتمشغولبود.ویدردورهجدیدمجمعتشخیص
مصلحت نظام به عضویت این نهاد درآمد .روزنامه حمایت درگذشت
این عالم انقالبی و خدوم را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض میکند.

افشای هویت افسر ارشد جاسوسی
سایبریرژیمصهیونیستی

با رأی نمایندگان و برای تنظیم بازار صورت گرفت

نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات
مدیریت شده خودرو موافقت کردند.

گزیده ها

روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موافقت دولت با اعطای سهمیه جبرانی بنزین
همچنین روز گذشته در جلسه هیات دولت که به ریاست آیتاهلل رئیسی
برگزار شد ،پس از بررسی برنامهها و سوابق آقای اسماعیل زارعی کوشا،
وی را به عنوان استاندار کردستان تعیین کرد .رییسجمهور طی سخنانی
در این جلسه گفت :بنای دولت همکاری ،همدلی و هماهنگی با قوای
دیگر و همه نهادهای نظام جمهوری اســامی با هدف حل ســریعتر
مشکالت است و اجازه نخواهیم داد جای متن و حاشیه عوض شود .در
ادامه جلسه روز گذشته هیات دولت ،با اعطای سهمیه جبرانی بنزین به
دارندگان کارت سوخت برای جبران هزینه وارده در دوره عدم دسترسی
به سامانه هوشمند سوخت موافقت شد .بر این اساس ،سهمیه جبرانی
برای انواع خودروها با کاربری های مختلف به شــرح زیر است۱۰:لیتر
بنزین برای خودروهای سواری شخصی و مدل باال ،سواری و مدل باال
جانبازان و معلولین ،مسافربر شخصی ،آموزشگاههای رانندگی ،آژانس
و دستگاههای عمومی ،وانت کممصرف ،وانت پرمصرف(دوگانه سوز و
 )LPGو کامیون(دوگانه سوز و  ۵ ،)LPGلیتر برای موتورسیکلت،
 ۲۰لیتر بنزین برای خودروهای سواری عمومی(دوگانه سوز و ،)LPG
تاکسی و تاکسیون(دوگانه سوز و  ،)LPGخطی بین شهری (دوگانه
سوز و  ،)LPGوانت پرمصرف و کامیون (بنزین سوز) ۳۰ ،لیتر بنزین
برای خودروهای ســواری عمومی (بنزین سوز) ،تاکسی (بنزین سوز)،

خطی بین شهری (بنزین سوز) ،آمبوالنس (بنزین سوز ،دوگانه سوز و
 )LPGو ۴۰لیتر بنزین برای اتوبوس ،تاکسیون(بنزین سوز) و مینی
بوس (بنزین سوز).
همچنین روز گذشته  ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در نامهای به رییس
مجلس ،دکتر یوسف نوری را بهعنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.
استانداران پیگیر تســهیل مجوزهای صدور ساخت
مسکن باشند
رییسجمهور همچنین در جلسه شورای عالی مسکن پس از امضای
اسناد همکاری بین بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی و وزارت راه و
شهرسازی به منظور حمایت از نهضت ســاخت مسکن ،خاطرنشان
کرد :باید از مقام معظم رهبری تشــکر کنم کــه موافقت کردند زمین
رایگان برای ساخت مسکن اقشــار محروم از سوی بنیاد مستضعفان
اختصاص یابد.
وی با اشاره به ابالغ قانون نهضت ملی ساخت مسکن گفت :همه تالش
خود را به کار خواهیم گرفت تا ســهم سنگین مسکن در سبد خانوار و
دغدغه خانوادهها در زمینه تامین مسکن کاهش یابد .آیتاهلل رئیسی
افزود :باید اســتانداران پیگیری کنند که در صدور مجوزهای ساخت،
چه برای بخشهای مربوط به نهضت ملی ســاخت مسکن و چه برای
تقاضای ساخت مسکن عامه مردم تسهیل و تسریع شود.

خبرگزاری فارس ،به اطالعات
و تصاویری دســت یافته که
بیانگرهویتونقشآفرینییک
افســر ارشــد حوزه جاسوسی
سایبریرژیمصهیونیستیعلیه
جمهوری اسالمی ایران است.
این افسر ارشد صهیونیست که
«اوهاد زیدنبرگ» ( )Ohad Zeidenbergنام دارد ،سابق ًا در یگان
اطالعاتی شنود و رصد الکترونیک و رمزگشایی رژیم اشغالگر قدس
موسوم به «یگان »۸۲۰۰کار میکرده و تحلیلگر و فرمانده ارشد واحد
۶۲نفره در این یگان بوده است .وی که به زبان فارسی تسلط کامل دارد
عالوه بر تخصص در امور ایران ،متخصص راهبری تهدید اطالعات،
مسئولتحقیقدرموردعواملتهدیدهایتحتحمایتدولتها(عمدت ًا
ایران) ،پژوهشگر ارشد هوش و آگاهی سایبری ،کارشناس طراحی
زیرساختهای اخبار جعلی ،مدرس امنیت سایبری و وبنت ،محقق
بدافزار ،سایبرپولتیک و همچنین عضو سابق شرکت «کلیِر اسکای»
است که وظیفه آن ،بررسی حمالت هکرهای ایرانی علیه منافع این
رژیمدرجهاناست.زیدنبرگکهتقریب ًابهصورتشبانهروزی،تحوالت
ایران را رصد و برای ایجاد بحران ،خرابکاری و آشوب در داخل ایران،
طراحی و عملیات میکند اخیراً در تاالر همایش مهمترین شــرکت
امنیت سایبری رژیم صهیونیستی ،در مورد نهادهای امنیتی و نظامی
جمهوری اسالمی ایران ،سخنرانی کرده است.

گزارش آژانس از افزایش ذخایر
اورانیوم غنیشده ایران

آژانس بینالمللی انرژی اتمی
روز گذشته در گزارشی جدید
دربــاره فعالیتهــا و برنامه
هستهای ایران ،با بیان اینکه
ایران ذخایر اورانیوم غنیشده
خود با خلــوص باال را افزایش
داده است ،نوشت :ذخایر ایران
شــامل حدود  ۱۱۳.۸کیلوگرم اورانیوم غنیشده به شکل ترکیب
 UF6با خلوص تا  ۲۰درصد بعالوه  ۳۴.۲کیلوگرم اورانیوم غنیشده
با خلوص تا  ۲۰درصد در قالب ســایر ترکیبات اســت .به نوشــته
خبرگزاری «رویترز» ،آژانس با تکرار اتهامزنیهای بیاساس علیه
جمهوری اسالمی ایران ،ادعا کرد :ایران همچنان به نقض بسیاری
از محدودیتهای توافق هستهای از جمله سطح غنیسازی اورانیوم
و ذخایر اورانیوم غنیشده خود ادامه میدهد .بر اساس این گزارش،
آژانس اتمی در ادامه ادعاهای خود به ســایت تِسا در کرج نیز اشاره
کرده و افزود :آژانس قادر به نصــب دوربینهای جایگزین در این
کارگاه یا بررسی اینکه آیا تولید لولههای روتور سانتریفیوژ و زیرین
در آن از سر گرفته شده است یا خیر ،نیست .در این گزارش آژانس نیز
ادعا شده که بازرسان آن در ایران همچنان در معرض بازرسیهای
فیزیکی شدید توسط مقامات امنیتی در تاسیسات هستهای ایران قرار
دارند .به گزارش مهر ،گزارش در شرایطی منتشر میشود که بهروز
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :گروسی مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی عصر دوشنبه اول آذرماه وارد تهران
میشود و سهشنبه با اســامی و امیرعبداللهیان دیدار و گفتوگو
خواهد کرد.

ضرورت نظارت جامع بر قیمتها

محمــد مخبــر معــاون اول
رییسجمهور در جلســه ستاد
تنظیــم بــازار ،بر ضــرورت
برنامهریــزی و انجام اقدامات
اساســی و بنیادین برای حل
ریشهای مشکالت تاکید کرد و
گفت :نباید هــر روز بازار دچار
تالطم و نابسامانی باشد و حل این مشکالت نیازمند آسیبشناسی،
برنامه ریزی منســجم و نظارت دقیق است تا مردم هر روز با مشکل
کمبودویاگرانیبرخیکاالهامواجهنشوند.بهگزارشمهر،ویبااشاره
به اقدامات انجام شده برای توزیع فراوان کاالها با قیمت مصوب اظهار
کرد :نظارت مســتمر بر نحوه توزیع کاالهایی که تعیین قیمت شده
ضروری است و بازرسین وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان تعزیرات و
نیروهایمردمیسازماندهیشدهبایدباجدیتدراینزمینهعملکنند.
مخبراستفادهازسامانههایاینترنتیبرایعرضهمرغ،تخممرغودیگر
کاالها را با قیمت مصوب ،اقدامی مثبت ارزیابی و بر ضرورت توسعه
این خدمات و عرضه کاالهای اساسی از این طریق تاکید کرد.

اولویت ایران گسترش همکاریهای
تجاری با همسایگان است

در آستانه نشســت سران اکو،
«خســرو ناظــری» دبیرکل
ســا ز ما ن همــکا ر ی
اقتصادی(اکو) با مهدی صفری
معاون دیپلماســی اقتصادی
وزارت امور خارجه کشــورمان
دیدار کرد .در این دیدار ،دبیرکل
اکو گزارشی از روند آماده سازی نشست سران سازمان اکو در عشق آباد
ارائه و از مساعدتهای جمهوری اسالمی ایران در این خصوص تشکر
کــرد .صفری نیز گســترش همکاریهای اقتصــادی و تجاری با
همسایگان را اولویت دولت جمهوری اسالمی ایران دانست و بر نقش
اکو در تحقق اهداف کشورهای عضو تاکید کرد .به گزارش ایرنا ،وی
حضور هیأت عالیرتبه کشورمان در نشست قریبالوقوع سران اکو در
ترکمنستان را نشانه اهمیت و جایگاه برجسته اکودانست و خاطرنشان
کرد :جمهوری اسالمی ایران آماده است در اجرای تصمیمات مهمی
که از سوی سران منطقه در نشست اکو در عشق آباد اتخاذ خواهد شد،
پیش قدم باشد.

