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جهانگیری:

وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی به  ۳۰درصد رسید

بطحائی در صحن مجلس:

مهمترین برنامه آموزش و پرورش
اجرای سند تحول بنیادین است

معاون اول رئیس جمهور گفت :امروز وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتی از  ۸۰تا  ۹۰درصد به  ۳۰درصد رسیده و این یعنی منابع بیشتری
میتواند در مسیر توسعه کشور استفاده شود.
جلسه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) دیروز (سه شنبه)
به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه
و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور ،گفت :همه ساله کارهای
پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاههای مختلف اجرایی انجام میشود
اما به دلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامهریزی و ارزیابی عملکرد
پژوهش و فناوری ،آثار و برونداد این پژوهشها در شاخصهای اصلی
اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمیخورد.
وی افزود :حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش

وزیر آموزش و پرورش گفت :مهمترین برنامه ما در این وزارتخانه استقرار و
اجرای سند تحول بنیادین است.
محمد بطحائی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال
چنارانی نماینده مردم نیشابور مبنی بر اقداماتی که برای ارتقا جایگاه آموزش و
پرورش صورت گرفته است گفت :مهمترین برنامه ما در وزارت آموزش و پرورش،
استقرار و اجرای سند تحول بنیادین است که این سند با جامعیتی که دارد ،همه
ارکان و بخشهای آموزش و پرورش را در بر میگیرد.
وی متذکر شد :ما در سال  ۹۷زیرساختهای الزم برای اجرای سند تحول
بنیادین را فراهم کردیم و برنامههای عملیاتی آن مشخص شده است و در سال ۹۸
هم به دنبال اجرای دقیق این سند هستیم.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد :تمام برنامههای وزارت آموزش و پرورش در
کلیه سازمانها و واحدهای تابعه آن در سال  ۹۸مبتنی بر سند تحول بنیادین برنامه
ریزی شده است و امیدوارم در سال  ۹۸نیز گام جدی در اجرا و استقرار سند تحول
بنیادین یعنی ارتقا نظام آموزش و پرورش برداریم.
بطحائی در بخشی دیگر از صحبتهای خود پیرامون آنکه چرا آخرین مدرک
تحصیلی فرهنگیان در حقوق و مزایای آنان اعمال نمیشود ،گفت :شورای عالی اداری
چندی پیش مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن هر کارمندی فقط یک
مرتبه میتواند مدرک تحصیلی خود را ارائه دهد که این مصوبه محدود به آموزش و
پرورش نیست و برای همه دستگاههای اجرایی است.
وی افزود :البته ما طی مکاتبههایی تاکید کردهایم که این موضوع برای آموزش
و پرورش مستثنی شود که امیدواریم شورای عالی اداری این مصوبه را برای آموزش
و پرورش تغییر دهد تا انگیزه کارکنان این وزارتخانه برای ادامه تحصیل افزایش یابد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد :بنده به عنوان یک عضو در شورای عالی اداری
تمام تالش خود را در این راستا انجام دادهام تا آخرین مدارک تحصیلی فرهنگیان
اعمال شود چرا که معتقدیم هر چه سطح سواد کارکنان وزارت آموزش و پرورش باال
برود ،آنان باید تشویق شوند و به همین دلیل باید مدارک شأن در سنوات آنان اعمال
شود .بطحائی با اشاره به اینکه بنده حتی طی نامهای به انصاری این مساله را مطرح
کردهام ،گفت :کمیسیون اجتماعی یا آموزش و تحقیقات مجلس جلسهای را با حضور
بنده و انصاری ،عضو مؤثر شورای عالی اداری تشکیل دهند تا بنده در آن جلسه به
عنوان مدافع فرهنگیان درباره این موضوع صحبت کنم و این مشکل حل و فصل شود.
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فرمانده مرزبانی:

امسال مقابله با قاچاق جدی تر می شود

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران گفت:امسال مقابله با پدیده قاچاق
به دلیل اینکه سال رونق تولید است جدی تر و
عمیق تر شده و از همه ابزارها و تجهیزات نرم
افزاری و سخت افزاری برای مقابله با آن استفاده
می شود.
سرتیپ قاسم رضایی روز سه شنبه در حاشیه
آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید مرزبانی
خوزستان در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به
اینکه مقابله با پدیده قاچاق کاال از وظایف ذاتی
مرزبانی است افزود:در همه مرزهای دریایی و
زمینی برای برخورد با قاچاق کاال برنامه ریزی شده
و با هماهنگی بین بخشی  ،مقابله با قاچاق کاال
شدیدتر می شود.
وی با بیان اینکه در برخورد با قاچاق کاال ،
با ورود و خروج غیرقانونی کاال رو به رو هستیم
گفت :منافع کشور ایجاب می کند با اشکال مختلف
پدیده قاچاق مبارزه کنیم و امسال بسیار بهتر
ازپارسالعمل خواهد شد.
** کولبران قاچاقچی نیستند
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران گفت :کولبران که به صورت محدود
و از مسیرهای مشخص کاالی مجاز وارد می کنند
قاچاقچی نیستند.
وی با اشاره به اینکه حساب متجاوزان مرزی
مسلح که کاالهای ممنوعه وارد کشور می کنند با

در دستگاههای مختلف انجام شده باشد اما به دلیل عدم وجود نظام
یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش ،این پژوهشها نتوانستهاند اثرات و
کارایی الزم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف
برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامهریزی ،بودجهریزی و
ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور ،این پیشنهاد را مثبت ارزیابی
کرد و گفت :اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای
جلسه ،الزم است مجددا ً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار
گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاههای اجرایی ذیربط در
آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب
نهایی ارائه شود .جهانگیری ادامه داد :در این بازنگری و بررسی مجدد باید

قانونمند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامههای این
نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامههای قانونی دستگاههای اجرایی
نباشد بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامههای پژوهشی دستگاهها مهیا
سازد .وی با بیان اینکه امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور،
هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم ،خاطرنشان کرد :باید
تالش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت
هرچه بیشتر فعالیتهای حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه
توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود .معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر
اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی
پیدا کند ،اظهار داشت :الزمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی
و بخش خصوصی ،ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به
این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.

کولبران جدا است افزود :کولبران با حمایت مرزبانی
به فعالیت قانونی خود ادامه می دهند.
** پیگیر آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی
در پاکستان هستیم
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران گفت:موضوع آزادی  2مرزبان که
پارسال توسط گروهک های تروریستی ربوده و به
پاکستان منتقل شدند در دست پیگیری است.
رضایی افزود :با همکاری دولت پاکستان و
دستگاه های امنیتی  2کشور  ،امید است هرچه
زودتر این  2مرزبان به آغوش خانواده های خود
برگردند.
** ایران در صف نخست مبارزه با مواد
مخدر است
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران گفت :ایران اسالمی با وجود نبود
حمایت سازمان های بین الملل  ،همچنان در صف
اول مبارزه با مواد مخدر است.
رضایی ،با بیان اینکه حمایت سازمان های
بین المللی از ایران در حد حرف و نه عمل بوده
است افزود :انتظار داریم کشورهای مدعی مبارزه با
مواد مخدر  ،تجهیزات پیشرفته در اختیار ما قرار
دهند.
وی به ضرورت مبارزه پیگیر با جریان تولید
و ترانزیت مواد مخدر در کشور افغانستان اشاره
کرد و بیان کرد :در سال  2000میالدی تولید مواد

مخدر در افغانستان  200تن بود ولی هم اکنون به
بیش از 9هزار تن رسیده و این یکی از دغدغه های
مرزبانی است.
رضایی با اشاره به اینکه امسال تاکنون از ورود
بیش از هشت تن مواد مخدر به کشور جلوگیری
کردیم ابراز امیدواری کرد با همکاری خوب مرزبانی
افغانستان و پاکستان قدم های خوبی در مقابله با
مواد مخدر برداشته شود.
** رجزخوانی آمریکا برای ما تازگی ندارد
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران با اشاره به اینکه تهدیدها  ،رجزخوانی
ها و یاوه سرایی های آمریکا برای ما تازگی ندارد
گفت :ملت ایران  40سال است با این تهدیدها روبه
رو بوده اند و هیچ واهمه ای از ورود ناو هواپیمابر
آمریکایی به آبهای منطقه نداریم.
وی ادامه داد :این تهدیدها ملت ایران را
منسجم تر و متحدتر می کند و آمریکا هیچ کاری
نمی تواند به پیش ببرد.
در آیین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی
خوزستان  ،سردار لطفعلی پاکباز به عنوان فرمانده
جدید مرزبانی خوزستان معرفی و از سردار عبدا...
نظرپور که به افتخار بازنشستگی نایل آمده با اهدا
لوح سپاس تقدیر شد.
فرمانده جدید مرزبانی و دریابانی خوزستان
 ،پیش تر فرمانده مرزبانی استان های کرمانشاه و
ایالم بوده است.

تدوین طرح تشکیل
بسیج سایبری در
دستور کار قرار
گرفت
صفحه 8

گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی:

عملکرد سازمانها در اجرای قانون رفع موانع تولید ضعیف بود

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در
گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد آورده
است :بررسیها نشان میدهد ،عملکرد سازمانها
و نهادهای مختلف در اجرای قانون رفع موانع تولید
ضعیف بوده است.
در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای
اسالمی ،بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت
از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل  ۴۴قانون
اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در
حوزه بازارهای مالی در دستور کار صحن علنی قرار
گرفت.
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی این گزارش را قرائت کرد.
در بخش جمع بندی این گزارش آمده است:
در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای

نظام مالی کشور تکالیف و وظایف متعددی برای
دستگاهها و نهادهای مختلف شامل وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی ،سازمان بورس و
اوراق بهادار ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،
صندوق توسعه ملی ،بیمه مرکزی ،بانکهای دولتی
و خصوصی در جهت رفع برخی موانع تولید پیش
بینی شده است.
متأسفانه گزارشهای دریافتی از نهادهای
مرتبط به دلیل کلی بودن ،عدم ارائه اطالعات
دقیق و بر نشمردن دالیل عدم اجرای کامل تکالیف
مندرج در قانون ،ارزیابی دقیق وضعیت اجرای این
قانون را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است.
بررسیها نشان میدهد عملکرد سازمانها
و نهادهای مختلف در اجرای این قانون در حوزه
بازارهای مالی ضعیف بوده و در برخی مواد صرفاً
به ابالغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده

است .تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات
آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد ،نبود عزمی
جدی در دستگاهها و نهادهای دارای مسئولیت،
عدم پیش بینی ضمانتهای اجرایی در قانون و
پراکندگی احکام ،احاله نمودن برخی تصمیمات
اساسی به آئین نامه اجرایی موجب شده اجرای این
قانون در حوزه بازارهای مالی ضعیف باشد.
در پایان این گزارش ،در جدولی میزان
واگذاری امالک مازاد و سهام تحت تملک بانکهای
تجارت ،ملی ،کشاورزی ،سپه ،صادرات ،توسعه
صادرات ایران ،ملت ،صنعت و معدن ،مسکن ،رفاه
کارگران ،پست بانک ایران و توسعه تعاون ذکر
شده است که در این میان بانکهای ملی ،صادرات،
صنعت معدن ،رفاه کارگران و ملت از عملکرد قابل
قبولی در واگذاری امالک مازاد و سهام تحت تملک
خود برخوردار بودهاند.

