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تازه های مطبوعات
••اعتماد -این روزنامه با طرح این ســوال که
چرا دولت رئیسی سخنگو ندارد؟ نوشت :دولت
کسی را به عنوان سخنگو معرفی نکرده ،بلکه
غالمحسین اسماعیلی که ریاست دفتر ابراهیم
رئیسی را در نهاد ریاستجمهوری برعهده
دارد ،تالشی برای اطالعرسانی اقدامات دولت
سیزدهم نمیکند.
••کیهان -این روزنامه با اشاره به مصوبه اخیر
مجلس در خصوص «لغو حق وکالت نمایندگان
و قضات بعد از دوره خدمت» نوشت :مجلس در
اقدامی قابل ستایش و در روند بررسی جزئیات
طرح تسهیل مجوز کسب و کارها ضمن تصویب
این طرح که در حــوزه مجوزها انحصارزدایی
میکند حتی امکان ویــژ های را که پیش از این
برای نمایندگان و قضات وجود داشت نیز حذف
کرد تا شرایط برای متقاضیان عادالنهتر شود.
••جمهوری اسالمی -این روزنامه با اشاره به
بررسی طرح صیانت در مجلس نوشت :اصرار بر
مخالفت با خواست منطقی مردم ،به هیچ وجه از
حقوق نمایندگان مجلس نیست .قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران نیز به هیچ کس اجازه
محدود کــردن آزادیهــای مشروع مــردم را در
هیچ زمینهای نمیدهد و طرح صیانت ،آشکارا
درصدد محدود ساختن آزادی استفاده مردم
از امکانات علمی و فنی پیشرفته روز دنیاست.
••شرق -این روزنامه نوشت :ماجرایی که مجلس
نهم به ریاست علی الریجانی درباره احمدینژاد
پی گرفت ،حاال مجلس یازدهم به عینه برای
روحانی تکرار کرده است؛ استنکاف از اجرای
قانون و شکایت به قوه قضاییه .این دومین بار
است که یک مجلس بابت اجــرا نکردن قانون
از یک رئیس دولت شکایت کرده و کار را به قوه
قضاییه سپرده است؛ اما ماجرا این است که وقتی
سرانجام شکایت قبلی بیسرانجام ماند ،چرا
مجلس فعلی هم اصرار دارد همان راه را برود؟
••آرمان ملی – این روزنامه نوشت :کنارهگیری
الریجانی و تحویل پرونده چین به دولت رئیسی
تمام تحلیلها را زیر سوال میبرد .مثال این که
مشخص میشود اساسا در حاشیه بودن دولت
روحانی در این قــرارداد به خاطر موقتی بودن
دولتها نیست که اگر به این دلیل بود ،نباید
امروز دولت که خود چهار یا هشت ساله است،
ادامه دهنده این پرونده میشد .دیگری جایگاه
علی الریجانی که گفته میشد برخالف باقی
برادران همچنان در بدنه کشور بسیار نفوذ دارد،
چــرا که با تحویل ایــن ق ــرارداد احتماال محمد
مخبر معاون اول دولت رئیسی ،این مسئله را هم
تحتالشعاع قرار میدهد.

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت :سخنگوی وزارت امور
خارجه در پاسخ به ادعاهای اخیر رئیس جمهور
آذربایجان علیه ایران مبنی بر قاچاق مواد مخدر
توسط کشورمان به ارمنستان و اروپاگفت :به نظر
میرسد به رغم پیامهای خصوصی و مثبتی که
از باکو در تماسهای مختلف دریافت میشود،
تعمدی برای طرح اظهارات رسانهای بیمبنا از
سوی باکو وجود دارد که البته در جای خود پاسخ
مقتضی داده خواهد شد.
••افکارنیوزنوشت:اینستاگرامدسترسیشبکه
پرس تی وی به حساب کاربری خود در بستر این
پلتفرمراقطعکرد.بهگزارشروابطعمومیشبکه
پرس تی وی  ،این پلتفرم اشتراک گذاری عکس و
م صفحه پرس تی وی را در بستر خود مسدود
فیل 
کرده و دسترسی شبکه خبری انگلیسیزبان
ایران به حساب خود با  156000دنبالکننده
را ناممکن کرده است.
•• تابناک نوشت  :آیت ا ...سیدمحمد سعیدی
تولیت حرم حضرت معصومه در دیدار وزیر ورزش
و جوانان با وی ،گفت :برخی خالکوبی ها ،آرایش
های موی سر ،رفتار و حرکات و  ...که امروز در
بین ورزشکاران مشاهده می شود اثر تبلیغات
فرهنگی تمدن غرب در بین آن هاست و مسئوالن
فرهنگیوورزشیمانیزبایدنسبتبهبروزبیرونی
فرهنگ و ارزش های دینی در بین ورزشکاران
برنامهریزیکنند.ویگفت:محمدصالحبازیکن
مصری تیم لیورپول انگلستان وقتی گل میزند
به سجده میرود؛ این یک کار فرهنگی تاثیرگذار
در دنیای ورزش است که از عقاید وی سرچشمه
گرفته است.

اذان مغرب  17:13نیمه شب  22:35اذان صبح فردا 4:16

طلوعآفتاب فردا 5:40

تهران اذانظهر11:50

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

غروبآفتاب17:28

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب17 :46

نیمه شب 23:08

چه کسی اعالم عمومی اموال
مسئوالن را محرمانه کرد؟

توکلی-اینروزهاخبربررسی اطالعاتمربوط
به اموال و داراییهای مسئوالن و محرمانه بودن
آنهادرکمیسیونقضاییمجلسباحاشیههای
زیــادی همراه شده و بازتاب فراوانی در فضای
مجازی پیدا کــرده اســت .موضوعی که البته
تازگی نــدارد و چند سال قبل مجمع تشخیص
مصلحتنظاممهرمحرمانهبودنبراعالمعمومی
اطالعاتمربوطبهاموالوداراییهایمسئوالن
زده و بعد تر پای آن به مجلس دهم و یازدهم هم
کشیده شده است .موضوع ثبت اموال و دارایی
مسئوالن تازگیندارد.اصل ۱۴۲قانوناساسی
بهصراحتاینموضوعرامطرحکردهاست،امادر
طول سال های بعد از انقالب این اصل به معنای
واقعی اجرا نشده بود تا این که در سال  ۸۴در
قانون برنامه ششم توسعه کل کشور ،مجلس
وقت (مجلس هفتم)طرحی برای رسیدگی به
امــوال مسئوالن به عنوان "از کجا آوردهایــد" را
تصویب کرد که بر اساس آن مسئوالن عالیرتبه
باید اموالشان را اعالم می کردند .این طرح با
کشوقوسوحذفواضافههایفراوانپسازدو
سال در مجلس تصویب و باالخره با عنوان قانون
«رسیدگی به امــوال مسئوالن» راهــی شورای
نگهبان شد و در نهایت پس از مخالفت شورا با
برخی بندهای آن و اصرار مجلس سر از مجمع
تشخیص مصلحت نظام درآورد و بیش از 8سال
هم آن جا معطل ماند و در نهایت در سال  ۹۴به
تصویب رسید و بر این اساس قوه قضاییه مکلف
شد که سامانهای برای ثبت اموال مسئوالن در
نظر بگیرد .مصوبه ای که اما یک حاشیه مهم تر
از متن داشت و آن این که اعضای مجمع به این
نتیجهرسیدندکهاطالعاتداراییهایمسئوالن
نهتنهانبایدبهاطالععمومبرسد،بلکهافشایآن
محرمانهاستومجازاتدرانتظارافشاکنندگان

▪تصویب محرمانه و امنیتی بــودن امــوال
مسئوالندرمجلسب ههیچوجهصحتندارد

این ماجرا اما با واکنش های زیــادی در فضای

رئیسجمهورضمنانتقادازوضعیتدولتیکه
تحویلگرفتهودفاعقاطعازسفرهایاستانی
تاکیدکرد:

وظیفهماستکهدرعملبهمردمامیددهیم

مجازی همراه شد و بسیاری از کاربران و برخی
رسانه ها این ممنوعیت را مصوبه مجلس یازدهم
دانستند موضوعی که در عین حال با واکنش
امیرآبادی فراهانی همراه شد و نماینده مردم
قم با تاکید بر این که قید «محرمانگی» بر اموال
مسئوالن سال ها قبل و در زمان ریاست هاشمی
در مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شده است،
در خصوص این که چرا بهارستان دوبــاره به این
موضوعورودکردهاست،اظهارکرد«:طرحنظارت
بر مقامات ،مسئوالن و کــارگــزاران جمهوری
اسالمی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی
قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال
و داراییهای مسئوالن ،صرفا به خوداظهاری
مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد
دیگری این اطالعات اخذ شود و مجلس یازدهم
با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطالعات،
سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد ».او در
بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد «:البته
این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در
کمیسیون اســت و مــواد آن هنوز به طــور کامل
تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به
صحنعلنیبرایبررسیارسالخواهدشدکهدر
آنجانیزبراساسپیشنهادهاینمایندگانامکان
اصالحوتغییروجوددارد».همزمان،اقبالشاکری
توگوباخبرنگار خبرگزاری
نمایندهتهران؛ درگف 
خانه ملت ،با تاکید بر این که مجلس مصوبهای
دربــاره محرمانه بودن امــوال مسئوالن نداشته
است،گفت:تصویبمحرمانهوامنیتیبودناموال
مسئوالندرمجلسب ههیچوجهصحتنداردزیرا

جلساتصحنعلنیمجلسازطریقرادیوپخش
میشودوهیچطرحوالیحهایپشتدرهایبسته
تصویب نمی شود و مــردم و رسانه ها در جریان
مصوباتمجلسهستند.
▪تجربه دیگر کشورها و ضــرورت بازنگری
مصوبهمجمع

آن طور که مشخص است این مجلس فعلی هیچ
مصوبه ای درباره ممنوعیت اعالم عمومی اموال
مسئوالن نداشته است ،اما خیلی ها معتقدند
حاال که مجلس به واسطه بررسی طرح دیگری
بهاینموضوعورودکردهاستبهتراست مصوبه
محرمانگیاطالعات راهممجددموردبازنگری
قرار دهد.با این حال ،کاربری با اشــاره به این
که قید محرمانه و حتی امنیتی بودن اطالعات
اموال و دارایی های مسئوالن ،باعث بی فایده
شدن آن می شود نوشت ،ایــران تنها کشوری
است که دارایــی های مسئوالن آن اعالم نمی
شـــود«:در کشور هایی همچون چین ،کانادا
استرالیا،آفریقایجنوبی،زامبیا،آنگوال،گواتماال،
آرژانتین ،ترکیه و ده ها کشور دیگر دارایی های
مسئوالن به اطالع تمام مردم میرسه و جالب تر
اون که در کشور هایی همچون آمریکا ،روسیه،
نیجریه ،سنگال ،مغولستان و قزاقستان نه تنها
داراییهایخودمسئولبلکهداراییهایاعضای
خانواده مسئول نیز به اطالع عموم میرسه و باید
گفت که در کل دنیا تنها در ایران است که به طور
قانونی نباید در آمد و دارایی های یک مسئول و
مدیرجامعهبهاطالععمومبرسد!»

احیای مذاکرات برجام ،همچنان شاید وقتی دیگر

درحالیکهدرسفرمورابهایرانزمانبندیبرایازسرگیریمذاکراتوینمشخصنشد،طرفغربیهمزمانبا
اصراربرایبازگشتبهبرجاماجرایپلنبیعلیهایرانرازمزمهمیکند
وجود دارد ،از بی عملی طرفهای اروپایی در
اجرایتعهداتخودذیلبرجامانتقادوبرضرورت
مسئولیتپذیریآنهاتاکیدکرد.انریکهمورانیز
ضمنتشریحمسئولیتخودبهعنوانهماهنگ
کننده اتحادیه اروپــا ،بر آمادگی خود به منظور
همکاری با کشورمان و سایر طرفها در جهت
ادامه مذاکرات برای دستیابی به نتیجهای که
موردپذیرشهمهطرفهاباشد،تاکیدکرد.پس
از گفت وگوهای باقری و مورا در تهران حسین
امیرعبداللهیانوزیرامورخارجهکشورماندست
به تلفن شد و با همتای روس خود در مسکو گفت
وگو کرد  .وی در تماس با الوروف وزیر خارجه
روسیه تاکید کرد که گفت وگوها با مورا مثبت
بودهودوطرفضمنابرازرضایت،برایتداومآن
اعالمآمادگیکردهاند.

هــادی محمدی – بــن بست مــذاکــرات وین
درحالی که همچنان منتظر یک تصمیم مهم در
دو سوی میز است و به ویژه آمریکا و  4+1وانمود
میکنندایرانبایدتاریخدورجدیدرااعالمکند،
سفرانریکهمورامعاونمسئولسیاستخارجی
اتحادیه اروپا به تهران و دیدارش با علی باقری
مذاکره کننده ارشد ایرانی هم نتوانست این بن
بست را بشکند و تاریخی از گفت وگوهای آینده
بدهد با این حال دو طرف توافق کردند ظرف دو
هفته آینده در بروکسل مذاکرات را ادامه دهند
و این تنها روزنه امید در میان خبرهای سفر مورا
به تهران است .به گزارش خراسان «انریکه مورا»
معاونمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاروز
پنج شنبه در محل وزارت امور خارجه کشورمان
با علی باقری معاون سیاسی امیرعبداللهیان
دیداروگفتوگوکرد.معاونسیاسیوزارتامور
خارجه کشورمان در این مالقات ،با تاکید بر این
کهایرانهموارهثابتکردهکهیکبازیگرمسئول
درعرصهبینالمللیاست،تصریحکرد:امارفتار
طرفمقابلنشانمیدهدکهبامسئولیتپذیری
فاصله معناداری دارد و هر طرف که مسئولیت
پذیریبیشتریازخودنشاندهد،بهمیزمذاکره
نزدیکتر است.باقری با اشــاره به اینکه برای
ایراندستیابیبهنتایجملموسموضوعیتدارد،
افزود :ایران برای مذاکرات جدی که نتیجه آن
توافقعملیونهتوافقکاغذیباشد،هموارهآماده
است .وی با اشاره به این موضوع که تردید جدی
درباره اراده واقعی آمریکا برای انجام تعهداتش

در حالی که ایــران همچنان بــرای بازگشت به
مذاکرات احیای برجام در حال فکر کردن برای
تصمیم گیری اســت در کــاخ سفید نشست ها
و گفت وگوهایی دربــاره خطر هسته ای شدن
تهرانبرگزارمیشود.بلینکنازاتماموقتایران
می گوید و اسرائیل از مقابله با برنامه هسته ای
ایــران با نیروی نظامی سخن می گوید .در این
بین رسانههای آمریکایی نیز این سوال را مطرح
می کنند که پلن بی تیم بایدن در قبال ایران در
صورتشکستمذاکراتکجاست؟پولیتیکودر
گزارشی در این باره می نویسد :دولت بایدن به

سرلشکرسالمی:کروزهایدریایی
سپاهبابرد ۲۰۰۰کیلومتردرراهاست

سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه
گفت :نیروی دریایی سپاه در این سالهای اخیر
در عرصههای شناوری ،پیشرفتهای بسیار

▪شکستمذاکراتاحیایبرجام؟

اذانصبحفردا 4:49

طلوعآفتابفردا 6:13

اخبار

امیرآبادیفراهانی:شایعاتمبنیبرقانونمجلسبرایمحرمانهماندناموال
مسئوالندروغاست.قید«محرمانگی»درزمانریاستهاشمیبرمجمع
گذاشتهشد
سهوی و عمدی آن خواهد بود .به طور دقیق تر
اینمصوبهتشخیصمصلحتنظام اعالممیکند
فهرست داراییها و اسناد و اطالعات مربوط به
آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه
ذیل آن تعیین شده ،محرمانه است و هریک از
مسئوالنوکارکنانکهحسبوظیفهمأمورتهیه،
ثبت ،ضبط و حفظ فهرست دارایــیهــای افراد
مشمول یا اسناد و اطالعات مرتبط با آن هستند
یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان
قــرار میگیرد ،اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا
انتشار مندرجات ایــن اسناد شوند یا خــارج از
حدود وظایف اداری ،آن ها را در اختیار دیگران
قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن
ها مطلع کنند ،به یکی از مجازاتهای درجه
شش مقرر در ماده  ١٩قانون مجازات اسالمی
مصوب  ١٣٩٢محکوم خواهند شد .در نهایت
آییننامه اجرایی این قانون توسط قوه قضاییه
در  ۲۱ماده و  ۸تبصره در  ۱۹خردادماه ۱۳۹۸
ابالغ شد.در عین حال این روزها بحث بر سر این
محرمانگی  دوبــاره مطرح شده است آن هم به
واسطهبررسی  طرح«ممنوعیتخروجمسئوالن
پساز مسئولیتاز کشور»درکمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس که به گفته دلخوش سخنگوی
کمیسیون  خروج مسئوالن از کشور منوط به
ثبت در سامانه قوه قضاییه است .بنابراین اکنون
نیز مجلس نه تنها تصمیمی بــرای محرمانگی
امــوال مسئوالن نگرفته ،بلکه بر اســاس الــزام
قانونیحرکتمیکندکهدرگذشتهتوسطمجمع
تشخیصمصوبشدهاست.
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طرزفزایندهایبراینباوراستکهتوافقهستهای
ایراندرآستانهازبینرفتناست.آنتونیبلینکن
وزیرخارجهآمریکاپسازدیدارباهمتایاماراتی
واسرائیلیخودگفتکهزمانبرایتهرانباهدف
بازگشت دوباره به برنامه جامع اقدام مشترک
در حال پایان یافتن اســت .از زمانی که رئیس
جمهور جدید ایران در آگوست گذشته به قدرت
رسید ،جمهوری اسالمی ایران از گفت وگو بر
سر بازگشت آمریکا به توافقی که دونالد ترامپ
رئیسجمهورپیشینآمریکاازآنخارجشدهبود،
خودداری میکند .تیم جدید در ایران میگوید
کهبهزودیبرایانجاممذاکراتبهمیزهایگفت
وگوبازخواهدگشت،اماهیچنشانهایازپیگیری
این موضوع از سوی آنها وجود نــدارد .انریکه
مورا ،نماینده اتحادیه اروپا در امور ایران روز پنج
شنبه برای تالش با هدف شروع سریع مذاکرات
هستهای به ایران سفر کرد .در این دیدار وی با
حسین امیرعبداللهیان دربــاره زمان بازگشت
ایران به مذاکرات گفت وگو کرد ،اما ظاهرا نتایج
این مذاکرات مثبت نبوده است و دو طرف بر سر
زمانآغازدورجدیدمذاکراتبهتفاهمنرسیدند.
پیشتر آمریکا از پلن بــی در صــورت شکست
مذاکراتخبردادهبود.یکیازاحتماالتاینبود
که واشنگتن و تهران یک توافق کامال جداگانه
از برجام را امضا کنند که حــاوی عوامل کامال
متفاوتازتوافقکنونیاست.نقشهدیگراینبود
کهمجموعهایازپاسخهایتنبیهیدرمشورتبا
متحدان اروپایی علیه ایران اعمال شود.روزنامه

واشنگتن پست نیز با انتشار یادداشتی به پایان
توافق هستهای ایران اشاره و این سوال را مطرح
میکند که پلن بی آمریکا کجاست؟ مجموعهای
از فعالیتهای دیپلماتیک در واشنگتن طی
هفته گذشته نشان میدهد که توافق هستهای
ایرانبهرغمتالشهایدولتآمریکامردهاست.
اگر تیم بایدن طرح جایگزینی برای جلوگیری از
دستیابی ایران برای هستهای شدن دارند این
موضوعهمچنانمحرمانهنگهداشتهشدهاست؛
و زمان به نفع آمریکا پیش نمیرود .پس از دیدار
وزیرخارجهآمریکاباهمتایاناسرائیلیواماراتی
خود ،الپید وزیر خارجه اسرائیل اقدام به تهدید
ایرانکردوگفتکهایراندرحالتبدیلشدنبه
یککشورهستهایاست.ویادعاکرد:ایراندر
حالیبازگشتبهمذاکراترابهتعویقمیاندازد
که در حال توسعه توان هستهای خود است .وی
همچنینگفتکهاسرائیلممکناستبازوربرای
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هستهای
اقدامکند.

چشمگیری را تجربه کرده است و در شناورهای
تندرو افزایش سرعت این شناورها به چیزی
نزدیک به  ۱۰۰نات رسیده است که این جزو
پدیدههای جالب عرصه سرعت و شتاب در
دریــانــوردی اســت .در عرصه پهپادها نیز
نیروی دریایی سپاه رشد قابل مالحظهای
داشتهاستوصدهافروندپهپادشناسایی،
مراقبتی،رزمیوانتحاری،بهنیروی
دریــایــی ســپــاه بــه صــورتهــای
مختلف اضافه شده است که
االن دوســتــان مــا در عرصه
پــهــپــادهــا تــا ُبــــرد ۱۲۰۰

کیلومتر را در اختیار دارند و در حال افزایش این
برد هستند .در عرصه موشکهای کروز دریایی
نیزازموشکهاییبابرد ۳۵و ۹۰کیلومتری
بــه مــوش ـکهــای  ۳۰۰کیلومتری و
موشکهای۷۰۰کیلومتریرسیدهایم
و در آینده نزدیک موشکهای۲۰۰۰
کیلومتری کروز که قادر هستند
شــنــاورهــای متحرک را
هــدف ق ــرار بدهند در
نیروی دریــایــی سپاه
توسعه می یابند/.
مهر

رئیسجمهوردرهفتمینسفراستانیخودبهاستان
فارس رفت و در حاشیه بازدید های خود با انتقاد
صریحازعملکرددولتگذشته،ازسفرهایاستانی
خود دفاع قاطعانه ای کرد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانیآیتا...سیدابراهیمرئیسی رئیسجمهوری
در اجتماع نخبگان ،علما ،خانوادههای شهدا و
قشرهایمختلفمردمگفت«:برخیهابهسفرهای
استانی خرده میگیرند و میگویند که این سفرها
پرهزینه است ،اما بنده میگویم اگر رئیس جمهور
به استانها سفر نکند ،چگونه مشکل کارخانهای
که ۸۷درصد عملیات احداث آن انجام شده و برای
 ۱۳درصد باقی مانده ،هشت سال معطل مانده،
حل خواهد شد!» وی در ادامه سخنان خود تصریح
کرد که مصمم است این سفر ها را ادامه دهد «:اگر
رئیسجمهورومدیرانبرایحلمشکالتدرمیانه
میدان حضور نداشته باشند ،بسیاری از مشکالت
حل نخواهد شد .پروژههای بسیاری هستند که
با تزریق اعتبارات اندک و رفع مشکالت کوچک
تکمیل می شوند و به بهرهبرداری میرسند و بنده
به عنوان رئیس جمهور مصمم هستم به حضور در
میان مردم و مدیریت میدانی مسائل ادامه دهم».
رئیسیدربخشدیگریازسخنانخوددرخصوص
کم و کیف این سفرهای استانی این گونه توضیح
داد«:قبلازهرسفراستانیهیئتیبهاستانمقصد
اعزاممیشودوجلساتینیزدرتهرانبانمایندگانو
مسئوالناستانبرگزارمیشودومسائلومشکالت
احصاوجمعبندیمیشودوطرحهاواعتباراتالزم
برایاستانبهتصویبمیرسد».اوباتأکیدبراینکه
محور حرکت دولت سیزدهم تحقق عدالت خواهد
بود ،گفت «:اساس حرکت دولت ،اجرای قانون و
شناساییوجبرانکاستیهاست ».رئیسقوهمقننه
دراینسفرهمچنیندرنشستشورایاداریاستان
فارسنیزحاضرشدوباانتقادازدولتگذشته اظهار
کرد :مشکالتی وجود دارد که خود مردم میدانند.
همه صاحب نظران اقتصادیو مردم هم به آن واقف
هستند و اگر مردم عدد و رقم هارا ندانند به سفره
خود و به پول ملی نگاه میکنند و متوجه میشوند
که چه خبر است و باید گفت بدون شرح معلوم است
چه دولتی تحویل شده است .وی با اشــاره به این
که از این که بگوییم در گذشته کشاورزی و صنعت
چطور بوده است مشکلی حل نمیشود ،گفت :بنا
نداریمبپردازیمکهدرگذشتهچهبودهبلکهبایدامید
به جامعه بدهیم و وظیفه ماست که در عمل به مردم
امید بدهیم .رئیس کابینه دوازدهم  همچنین در
ایننشست باتاکیدبراینکهاولویتدولتدراجرای
طرحهایعمرانیدراستانهاتکمیلطرحهاینیمه
تمام است ،تصریح کرد که آینده کشور را روشن می
بیند«:آیندهکشوررابسیارروشنمیبینموگشایش
هاییبرایکشوردرحالاتفاقافتادناست».گفتنی
استبازدیدازکارخانهدرحالساختکاغذزاگرس
فارس ،بازدید از کارخانه آزمایش روستای کناره
مرودشتوگفتوگوباکشاورزانودامداران،بازدید
ازمجموعهتاریخیتختجمشید،حضوردرآرامگاه
حافظ ،دیدار با جمعی از قهرمانان ورزشی ،گفت و
گوی بی واسطه با مردم و زیارت حرم مطهر احمد
بنموسیشاهچراغبخشهاییازبرنامههایسفر
رئیسجمهوربهایناستان بود.

اژهای:دنبالکوتاهکردنفرایندهایپیچیدهو
فسادزاهستیم
در ادامه سلسله نشستهای تخصصی مسئوالن
عالی دستگاه قضا ب ــرای بــررســی چالشها و
راهکارهای اصالح فرایندهای قضایی در جهت
کاهش مشکالت مردم در دوره «تحول و تعالی»،
نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل
شکل گیری پروندههای ماده  »۴۷۷برگزار شد.
ماده  ۴۷۷درخواست اعــاده دادرســی به رئیس
قــوه قضاییه در خصوص پروندههایی اســت که
بین شرع صادر
ادعا میشود در آنها حکم خالف ّ
شده است .رئیس قوه قضاییه در این نشست بر
ورود تخصصی و فنی برای ریشهیابی چالشهای
موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر
شد :قوانین و فرایندهای پیچیده درون و بیرون
قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب
فساد و کندی کار شدهاند ،باید اصــاح شوند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای گفت:
من شخص ًا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی
از فرایندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت
و مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر ،چابکتر و
کارامدتر شدن ساختارها مشکالت مردم کاهش
یــابــد.وی بــرای نمونه به پیچیدگیهای قانون
مالیاتوفرایندصدورمجوزهااشارهکردوگفتکه
فرایندهای طوالنی و الیه الیه در این حوزهها عالوه
بر آن که مشکالتی را برای مردم به وجود آورده،
قطعا فسادزا هم هست/.فارس

