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جامعه

توضیح وزارت بهداشت
درباره یک انتصاب فامیلی
در پی انتشار تصویری از نامه اخیر مشاور عالی
وزیر بهداشت که فرزندش را به عنوان دستیا ِر
خود (دستیار ویژه مشاور عالی وزیر بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشکی) منصوب کرده است
در فضای مجازی ،رئیس مرکز روابــط عمومی
واطالع رسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،گفت :نامه منتشر شــده در ایــن باره
صرفا یک ابالغ انشایی است و ماهیت سازمانی
ندارد« .کیانوش جهان پور» در گفت وگو با ایلنا
افزود :این نامه هیچ ثبت ،اعتبار سازمانی و مزدی
برای فرد نــدارد و برای کسی در قبال این نامه
حقی ایجاد نخواهد شد .از قبیل این نامههای
انشایی با عنوان کمیتههای مشورتی ،تشکیل
کارگرو هها و شوراها در سازما نهای متعدد
وجود داشته است .این نامه نه در چارچوب چارت
سازمانی قرار میگیرد ،نه یک سمت سازمانی
محسوبمیشودونهمصداقیکحکماست .وی
در پاسخ به این پرسش که آیا این نامه مصداق
رانت است یا خیر؟ بیان کرد :در رسوم سازمانی
این قبیل نامهها را ابالغ انشایی مینامند که
ماهیت حکم ن ــدارد .بنابراین به هیچ عنوان
مصداق رانت سازمانی محسوب نمیشود  .

اظهارات وزیر ارتباطات درباره
اینترنت ملی ،سرویس های ارزش
افزوده و حمله سایبری
هادی محمدی – وزیر ارتباطات و فناوری با تایید
یک حمله سایبری گسترده به کشور ،تصریح
کرد :با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی
علیه زیرساخت های دولت الکترونیک مواجه
بودیم که توسط سپر امنیتی دژپا شناسایی و دفع
شده است  .وی افزود :از بیان جزئیات این حمله
فعال معذورم اما ابعادش در حال استخراج است.
▪اینترنت ملی معنا ندارد

به گزارش خراسان ،محمدجواد آذری جهرمی
که در حاشیه نشست هیئت دولــت در جمع
خبرنگاران سخن می گفت ،در پاسخ به سوالی
مبنی بر نگرانی مردم در برابر تغییر راهبرد دولت
در زمینه اینترنت و جایگزینی اینترنت ملی ،
با بیان این که چیزی به اسم اینترنت ملی معنا
ندارد و شبکه ملی اطالعات موضوع متفاوتی
است  ،اظهار کرد :کسانی که از لفظ اینترنت ملی
یا این گونه کلمات استفاده می کنند هدف شان
تخریب دستاوردهای ایرانی در حوزه ارتباطات
است  .با خروج آمریکا از برجام و تحریم هایی
که اعمال کــرد نمی توانیم دســت روی دست
بگذاریم تا دولت آمریکا برای ما تعیین تکلیف
کند  .منطق موضوع این است که شبکه ملی
اطالعات را با جدیت پیش می بریم تا سهم خود
را در دنیا بگیریم .وی هدف شبکه ملی اطالعات
را رشد اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال
اعالم کرد و افزود  :اینترنت الزمه کشورماست و
مثل اکسیژن برای رشد و توسعه اقتصادی الزم
است و به هیچ وجه قطع نمی شود البته برای
زمان محدود و به دالیل امنیتی محدودیت هایی
اعمالشد.آذریجهرمیهمچنیندربرابراصرار
خبرنگاراندربارهسورپرایزپنجشنبهکهدرتوئیتر
وعده آن را داده نیز حاضر به پاسخ نشد و گفت:
همان زمان اعالم خواهم کرد .
▪سرنوشت شکایات مردم از سرویس های
ارزش افزوده

آذری جهرمی در پاسخ به ســوال خراسان در
خصوص سرنوشت شرکت های ارزش افزوده
و شکایاتی که مردم داشتند توضیح داد  :آن ها
شرکت هایی نیستند که از وزارت ارتباطات
مجوز داشته باشند .دستگاه قضایی اعالم کرد
برای رسیدگی نیاز به اسناد داریم و بهترین سند
شکایات مردم بود که جمع آوری و در دادسرا
ثبت شد .نامه ای زدیم به شورای سران سه قوه
و درخواست کردیم که به وزارت ارتباطات اجازه
حسابرسی این شرکت ها را بدهد  .آن ها نامه
ما را به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دادند و
مرکز گفت که باید دستگاه قضایی ورود کند و
االن منتظر اقدام دستگاه قضایی هستیم .وزیر
ارتباطات افزود :درباره خود ارزش افزوده هم
در هفته آینده برنامه اجــرایــی ما بــرای توقف
کالهبردار یها در صحن کمیسیون تنظیم
مقررات مطرح و تصویب خواهد شد.

وجود  ۱۶۰هزار بیسواد دوره
ابتدایی در کشور
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اعالم
کــرد :بــراســاس سرشماری ســال  ۹۵در گروه
سنی  ۱۰تا  ۴۹سال ،دو میلیون و  ۶۰۰هزار
بیسواد در کشور داشتهایم که  ۴۰۰هزار نفر
آن ها از اتباع خارجی بودند.شاپور محمدزاده
با بیان این که آمار باسوادی کشور حدود 87/6
است ،اظهار کرد :هم اکنون افزون بر  ۱۶۰هزار
نفر بیسواد دوره ابتدایی در کشور وجود دارد که
نتوانستهایم آن ها را وارد مدارس کنیم.
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بودجه پیشنهادی دولت برای سال  99بنیاد شهید ،بردردها می افزاید

ادامهکمتوجهیبودجهایبهبنیادشهید

 3عضو فراکسیون ایثارگران درگفت وگو با خراسان:دولت را به اصالح بودجه بنیاد وا می داریم
گــروه اجتماعی -در حالی که طی یک سال
گــذشــتــه هــمــواره مــســئــوالن بــنــیــاد شهید از
کسری بودجه بیش از  5هزار میلیارد تومانی
این نهاد سخن می گفتند و رسانه ها از جمله
روزنــامــه خــراســان نیز بــر انعکاس مشکالت
ایــثــارگــران اهتمام داشتند ،دولــت در الیحه
بودجه  99این کسری بودجه را جبران نکرد.
آن چه در الیحه بودجه  99دولــت به مجلس
ارائــه شد ،از بودجه  16هــزار میلیارد حکایت
دارد کــه فقط 2ه ــزار و  100میلیون تومان
نسبت بــه بــودجــه  98افــزایــش یافته اســت.
ایـــن اف ــزای ــش مــحــدود بــودجــه در شرایطی
اس ــت کــه ج ــدا از احــتــســاب افــزایــش هزینه
هــا و ت ــورم  ،بنیاد شهید فقط ح ــدود  2هــزار
و 500میلیارد به بیمه دی بدهی دارد.پــس
مشکالت بیمه ای ایــثــارگــران ادامـــه دارد،
آری! آن چه در میزان بودجه پیش بینی شده برای

بنیاد شهید و امور ایثارگران لحاظ شده است ،در
اولین گام به معنای ادامه مشکالت بودجه ای
در ارائه خدمات بنیاد شهید به ایثارگران است.
▪ 4چالش جدی پیش روی سال  99بنیاد

بنابراین با توجه به کم توجهی بودجه 99
به بنیاد شهید ،به طــور مشخص بــرای سال
 99مــی تـــوان ای ــن گــونــه پــیــش بینی کــرد:
 -1بدهی های بنیاد شهید به بیمه دی به
عنوان طرف قــرارداد بیمه ای ایثارگران
ادامه می یابد و احتماال از حدود 2/5هزار
میلیارد هم بیشتر می شود.
 -2معوقات و مطالبات ایثارگران از بیمه
تکمیلی افزایش می یابد.
 -3تعداد مراکز درمانی و داروخانه هایی
که از  12هزار مرکز در کشور به دلیل بدهی
و کمبود اعتبار ،اکنون فقط به  5هزار

مرکز خدمت دهنده به ایثارگران رسیده
اســت ،با ایــن وضعیت کمتر خواهد شد.
 -4افزایش میزان نارضایتی و بازتاب های
نامناسب اجتماعی آن.
▪مرور بودجه سال98

چندی قبل مــعــاون توسعه مدیریت و منابع
بنیاد شهید و امور ایثارگران گفته بود« :طبق
اعتباراتی که برای دستگاه های اجرایی تنظیم
شده است ،امسال(سال )98بنیاد شهید چهار
هزار و  900میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
امسال  13هزار و  900میلیارد تومان بودجه
بــرای بنیاد شهید درنظرگرفته شده است در
حالی که ســال گذشته فقط  9هــزار و 330
میلیارد تومان بابت حقوق از سوی این نهاد
پرداخت شده بود .امسال نیز حدود  12هزار
میلیارد تومان باید برای حقوق پرداخت شود که

بنیاد شهید با این بودجه درنظرگرفته شده به
طور یقین کسری بودجه خواهد داشت».
▪نمایندگان و بنیاد شهید

روزنامه خراسان در سه ماه گذشته در گزارش
های متعدد ،چالش های موجود در ارائه خدمات
به جامعه ایثارگران از جمله بیمه و درمان را که
عمدتا ناشی از مشکالت بودجه ای بود ،مورد
بررسی قرار داد و در نوبت های گوناگون به سراغ
نمایندگان مجلس رفت .اغلب آن ها که عضو
فراکسیون ایثارگران بودند وعده می دادند این

موضوع را پیگیری می کنند و البته بسیاری از آن
ها نیز اعالم می کردند که مشکل بنیاد شهید
عالوه بر کمبود بودجه ،پاسخ گو نبودن این نهاد
است .اگرچه اکنون این مسئله ،موضوع گزارش
ما نیست و روزنــامــه خــراســان نیز از منتقدان
جدی ورود بنیاد شهید به عرصه بنگاه داری
است اما نوبت وفای به عهد نمایندگان مجلس
به ویژه اعضای فراکسیون ایثارگران است که
از حقوق جامعه ایثارگران دفــاع کنند .ما در
گزارش های آینده نیز به این موضوع می پردازیم
و عملکردشان را در بوته نقد قرار خواهیم داد.

گلمرادی :مجلس به طور ویژه به بودجه بنیاد
ورود می کند

بابایی صالح :نمی گذاریم مشکل
اعتبار 98ایثارگران به  99تسری یابد

بیگدلی :جابه جایی بودجه سخت است
اما تالش مان را می کنیم

محمد اکبری-علی گلمرادی عضو فراکسیون ایثارگران مجلس
با اعالم این که این بودجه هم مانند بودجه های سال های قبل تر
اشکاالتی دارد گفت :متاسفانه دولت باز هم به مقوله مهم اعتبار
ایثارگران که پشتوانه نظام و انقالب هستند توجه جدی نداشته
است.بهنظرمنکمبوداعتبارایثارگراندرسالآینده بنیادشهید را
برایانجامامورخودبامشکالتجدیمواجهمیکند.ویبابیاناین
که بارها تاکید کرده ایم دولت باید نگاه خود را به قشر ایثارگر عمیق تر کند افزود :ایثارگران
هموارهپایایننظاموانقالببودهاندوهمچنانهستندبنابراینسزاوارنیستبرایرفعامور
زندگیخودنیزمشکلداشتهباشند.مادراینزمینهبهصورتویژهدخالتمیکنیمودرصدد
اصالحآندرکمیسیونتلفیقوصحنبرمیآییم.هرچندکهاینکارابتداوظیفهدولتاستو
مابایددولترابهتحرکواداریم.گلمرادیتاکیدکرد :اینکهایثارگرانجامعهوضعیتخوبی
ندارندوهمچنانازکموکسریهادررنجهستندواقعیتتلخیاستکهمابهعنواننمایندگان
مردم با آن مواجه هستیم اما از آن جایی که این قشر بسیار نجیب هستند ،کمتر از سایر اقشار
جامعه ابراز گالیه می کنند با این حال ما به عنوان اعضای فراکسیون ایثارگران همواره به
دولت گوشزد کرده ایم و در آینده نیز دولت را وادار به اقدام موثر در این زمینه خواهیم کرد.

روح ا ...بــابــایــی صــالــح
دی ــگ ــر عــضــو فــراکــســیــون
ایثارگران   مجلس شورای
اسالمی نیز درباره وضعیت
کــمــبــود  4هــــــزارو 900
مــیــلــیــاردی اعــتــبــار حــوزه
ایثارگران کشور درالیحه سال    98دولت اظهار کرد:
این که دولت حداقل اعتبار این بخش را نادیده گرفته
و عددی زیر سقف نیاز برای سال 99پیش بینی کرده
است قابل قبول نیست .وی افزود:دولت می توانست
از ردیف های غیر ضروری دیگری چشم پوشی کند
اما منابع اعتبار این حوزه را تامین می کرد .به طور
قطع ما این موضوع را در مجلس پیگیری می کنیم و
نمی گذاریم کمبودهای سال  98به سال آینده هم
تسری یابد.

احمد بیگدلی عضو دیگر فراکسیون ایثارگران مجلس اظهار
کرد :حل تمام مشکالت اعتباری ایثارگران یعنی تامین منابع
مالی حدود  5هزار میلیاردی در سال آینده کار دشواری برای
مجلس خواهد بود.وی افزود :مجلس منابع درآمدی و مالی
خاصی در اختیار ندارد که بتواند آن را در اختیار این حوزه قرار
دهد از این رو مجبور است با رایزنی ها و جابه جایی منابع غیر
ضروری این کسری را تامین کند.وی تاکید کرد :البته این کاری است که دولت باید انجام
می داد نه مجلس .یعنی پیش از ارائه بودجه هم دولت و هم مسئوالن بنیاد باید پیگیری
های خود را می کردند تا از طریق جابه جایی منابع غیر ضروری و حتی دستور رهبری
اعتباراتاینبخشراتامینکنندوبهمجلسبرایتصویبارائهمیدادند.ویخاطرنشان
کرد :ما تالش می کنیم در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق این اعتبار را
برسانیماماواقعیتایناستکهتامینتمامیایناعتبارازطریقجابهجاییهاشایدقدری
محال به نظر برسد .با این حال نهایت تالش مان را می کنیم .معتقدیم موضوع ایثارگران
مسئلهاینیستکهنتوانبرایآندرمیاناعتباراتدیگراولویتقائلنشدازاینرودولت
باید چکش کاری بودجه این بخش را قبل از آن که مجلس این کار را بکند ،انجام می داد.

رئیس جمهور :دولت قصد قطع اینترنت بین المللی را ندارد
رئیس جمهور گفت :دشمنان چنین تبلیغ
میکنند کــه دولــت قصد دارد اینترنت
خــارجــی را قطع کند در حالی کــه اصـ ً
ا
چنین نیست ،بلکه قصد داریــم در کنار
اینترنت خــارجــی ،شبکه ملی اطالعات
قــوی و توانمند داشته باشیم.به گــزارش
پایگاه اطالعرسانی دولت ،روحانی دیروز
در جلسه هیئت دولــت با تأکید بر این که
مردم به شایعات نباید توجه داشته باشند،
افزود :اگر اعالم کنیم که به دنبال تقویت

شبکه ملی اطــاعــات هستیم ،دشمنان
چنین تبلیغ میکنند که دولت قصد دارد
اینترنت خارجی را قطع کند در حالی که
اص ـ ً
ا چنین نیست ،بلکه قصد داریــم در
کنار اینترنت خارجی ،شبکه ملی اطالعات
قوی و توانمند داشته باشیم تا مردم بتوانند
از هر دو استفاده کنند.وی تصریح کرد :در
این دولت پهنای باند افزایش یافته و توسعه
اینترنت ،نسلهای جدید و گوشیهای
هوشمند با گذشته قابل مقایسه نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی:

هیچ کس درکشور قصد قطع دسترسی
به اینترنت جهانی را ندارد
حــســیــن بــــردبــــار -مــعــاون
فـــرهـــنـــگـــی ،اجـــتـــمـــاعـــی و
امــورمــحــتــوایــی مــرکــز ملی
فضای مجازی گفت :هیچ کس
درکشور قصد محدودیت و قطع
کــردن دسترسی به اینترنت
جهانی را ندارد.امیرخوراکیان
دیــروز در حاشیه حضور در دادســرای ویژه
جرایم رایانه ای در گفت و گو با خراسان
اف ــزود :ایــن روزهــا وقتی صحبت از شبکه
ملی اطالعات می شــود ،در ذهــن برخی،
تصورمحدود شدن اینترنت جهانی متبادر
مــی ش ــود ،در حــالــی کــه ایــن تــصــور کامال
نادرست اســت.وی ادامــه داد :شبکه ملی
اطالعات به هیچ وجه درتعارض با اینترنت
جهانی نیست ،ایــن هــا دومــوضــوع کامال
متفاوت هستند.معاون مرکز ملی فضای
مجازی تصریح کرد :هیچ کس درکشور قصد
محدودیتوقطعکردندسترسیبهاینترنت
جهانی را ندارد .مسئله این است که درشبکه
ملی اطــاعــات خدمات داخلی در داخل
باشد و امنیت داده های مردم حفظ شود و
شبکه پایداری باشد و از آسیب رساندن به
آن از خارج از کشور در امان باشد.وی عدم
شناسایی و احراز هویت در فضای مجازی را
اولین عاملی ذکر کرد که زمینه کالهبرداری
را فراهم می کند و اف ــزود :ضعف قوانین
و مقررات از نظر شفاف نبودن و برداشت
های مختلف و کمبود برخی مقررات دیگر
عاملی است که زمینه را برای بروز جرایم در
فضای مجازی فراهم می کند.خوراکیان
برخی پلتفرم های خارجی را سومین عامل
زمینه ساز برای جرایم رایانه ای برشمرد و

گفت :این پلتفرم ها به دلیل آن
که امکان نظارت و پیگیری و
اشرافی در آن ها وجود ندارد،
فضای امنی برای کالهبرداران
اســـــت.وی کــمــبــود آگــاهــی و
فرهنگ عمومی را چهارمین
عامل زمینه ساز برای این جرایم
دانست و افزود :در این بازدید کامال روشن
بود که بسیاری از مسائل و بــروز جرایم به
همین چهار عامل برمی گردد.معاون مرکز
ملی فضای مجازی همچنین با یادآوری این
که این روزها بیش از گذشته شاهد مسئله
فیشینگ و انواع کالهبرداری های مالی در
فضای مجازی هستیم ،ادامه داد :منشأ این
مشکالت ناآگاهی کاربر و اعتماد نابه جایی
است که به برخی از سایت ها و سرویس ها
دارند و اطالعات خود را به سایت هایی که
بررسی نکرده اند ،ارائه یا به هر پیامی اعتماد
می کنند.به گفته وی طی مــاه هــای اخیر
مسئلهکالهبرداریازکارتهاوحسابهای
بانکی درقالب فیشینگ به شدت افزایش
یافته است و دراین بازدید هم شاهد بودیم
که مشکالت مالی و فیشینگ مشکل اصلی
مــردم بود.خوراکیان همچنین از نزدیک
درجریان مشکالت برخی از مال باختگان
جرایم رایانه ای قرار گرفت.در این بازدید
جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور
خواستاررسیدگیدقیقبهموضوعفیشینگ
و کالهبرداری های رایانه ای شد و اظهار
امیدواری کرد که با همکاری نظام بانکی در
اجرا و فراگیر شدن استفاده از رمزهای پویای
بانکی شاهد کاهش و پیشگیری از این نوع
جرایم در کشور باشیم.

