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رئیس جمهوری حوزه دیجیتال و فضای مجازی 
را دارای ظرفیت باالیی برای تحول اقتصادی دانست 
و لزوم استفاده از ظرفیت فناوری های دیجیتال و 
فضای مجازی در رشد و تعالی کشور را مورد تاکید 

قرار داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
ســید ابراهیم رئیســی عصر دیروز - سه شنبه - 
در اولین جلسه شــورای عالی فضای مجازی در 
دولت سیزدهم، گفت: با سیاستگذاری صحیح و 
برنامه ریزی دقیق می توان زمینه آشنایی و استفاده 
مناسب مردم از ظرفیت های فضای مجازی را فراهم 

و حتی از آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد.
وی با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام ابعاد 
زندگی مردم گفت: الزمه استفاده مناسب از ظرفیت 
فضای مجازی، شناخت و آشنایی کامل با الزامات 
آن است و اگر به فضای مجازی دقیق و درست نگاه 

کنیم تحولی اساسی در کشور رخ خواهد داد.
 رئیس جمهوری با بیان اینکــه اقدامات انجام 
شده هنوز با الزامات ابالغی و اهداف تشکیل شورای 

عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد، تاکید کرد: 
تالش خواهد شد با استفاده از دیدگاه  کارشناسان و 
صاحب نظران فعال در این حوزه، بتوانیم این فناوری 
را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور 

به کار بگیریم و باید در این مسیر مردم را اقناع کرد.
 رئیسی خاطرنشان کرد: با خودباوری جوانان 
کشور می توان قدرت سایبری ایران را افزایش داد و 

از این فضای امن به نفع مردم استفاده کرد.
وی همچنین در این جلسه بر اجرای مصوبات 
و فعال سازی شورای معین و کمیسیون های زیر 

مجموعه شوراهای عالی تاکید کرد.
در این جلسه، موضوع توسعه آموزش و پرورش 
مجازی مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد که 
سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و پرورش مسئول 
ارائه آموزش عمومی رایگان باشد و در زمینه فعالیت 
آموزشــی ارزش افزوده بخش دولتی و غیردولتی 

تنظیم مقررات کرده و مجوز صادر کند.
 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 دانش آمــوزان کمتر برخــوردار، کمک مالی 
و تســهیالت ارزان قیمت بانکــی جهت تامین 

تجهیزات در نظر بگیرد.
رئیس جمهوری در این زمینه وزارت خانه های 
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 
آموزش در فضای مجازی را نهایی و به شورای عالی 

ارائه کنند.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی گفت که وزیر 
خارجه در این جلســه ضمن تشــریح دیپلماسی 
خارجی در خصوص افغانســتان اعــالم 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 
ایسنا در توضیح جلسه روز سه شنبه این کمیسیون 

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 
فراگیر است. وی افزود: طبق توضیحات وزیر خارجه، 
ارتباط کنونی ما با افغانستان برای تسهیل کمک به 
مردم افغانستان است مثال فعالیت کنسولی ما برای 
کمک به متقاضیان مسافرت درمانی به ایران صورت 
می گیرد. عباس زاده ادامــه داد: وزیر خارجه به این 
نکته هم اشاره کرد که جریان حاکم فعلی بخشی از 
واقعیت افغانستان است و ستاد افغانستان مجددا در 
وزارت خارجه کار خود را شروع کرده است. سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرد: 
در این جلسه آقای امیرعبداللهیان این توضیح را داد 

که همان طور که در نشســت با سردبیران رسانه ها 
گفته، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم، مسیر 
دولت در بحث هسته ای را مشــخص کرده منتها 
صحبت های او تحریف شــده اســت. عباس زاده 
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 
سفرای ایران در برخی از کشورهای مستقل و دوست 
با ظرفیت اقتصادی باال و زمینه همکاری خوب حضور 
خواهند. داشت. وی همچنین با اشاره به صحبت های 
وزیر خارجه درباره نشســت بغداد گفت که طبق 
توضیحات ارائه شده خروج آمریکا از منطقه و توسعه 
روابط اقتصادی بین کشــورهای منطقه از جمله 

محورهای بحث نشست بغداد بود.
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چه شد که واکسیناسیون، 24 ساعته و توافق با آژانس تحسین شد؟

اندر برکات حاکمیت 
یکدست!

در این چند روزی که از ســفر گروسی به 
تهــران و توافقش با رئیس جدید ســازمان 
انرژی اتمی می گذرد، جمعی انگشت حیرت 
به دهان گرفته، مانده اند چه شــد که رافائل 
آمد و اســالمی همان توافق صالحــی را با او 
تکرار کرد و آب از آب هم که تکان نخورد هیچ؛ 
مدح و ستایش ها 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 بین المللی 
انرژی می کرد، ســنگ بزرگی بود پیش پای 
همکاری ایران و آژانس. اســفند پارسال اما 
صالحی ابتکاری به خــرج داد که هم حرمت 

نهاد قانونگذار حفظ شــود و هم این سنگ 
بزرگ از پیش پا برداشته شــود. از این رو با 
گروســی توافق کرد که دوربین های 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 قانون شکنی تا 
طرح محاکمه روحانی و صالحی. استارتش را 
هم توئیت پر خط و نشان محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس زد. پشت ســرش بهارستان 
یکپارچه حمله ور شــد به توافق با گروسی.  
مجتبی  ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت 

ملی هشدار داد که تا بیانیه مشترک ایران...

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

 پیگیری استراتژی حذف در راستای
  کسب منافع حداکثری
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