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تازه های مطبوعات
••کــیــهــان -خــط تــحــریــم و جــریــان تحریف
نمیخواهد برجام در دولت رئیسی با چارچوب
جدید خودش محقق شود چرا که در این صورت
جوشوخروشی که در اوایل دولت روحانی آغاز
شد و از رهگذر آن اصالحطلبان از رحم اجارهای
دولت روحانی ،پستهای مدیریتی را اشغال
کردند برای همیشه به خاموشی میگراید!
••رسالت-حتیوقتیکهبهتوافقهمبرسیمهیچ
امیدیبهتضمینپسازراستیآزماییوجودندارد.
توافقبدونلغوتحریمهاوتضمینوراستیآزمایی،
یعنی تکرار ضربهای است که در زمان روحانی از
یخوردیم.
روبهانوشیراندیپلماتآمریکای 
••شهروند -شهرکرد روزهاست بیآب مانده،
اما هیچ مسئولی از مردم عذرخواهی نکرد .هیچ
مسئولی برکنار نشد .هیچ برخوردی با مسئوالن
بیتدبیر نشد.ظاهرا معنی واژه مسئول را آقایان
مسئول نمیدانند .مسئول یعنی پاسخگو .چرا
کسی پاسخگو نیست؟
••سازندگی -در حالی که مسئوالن مشغول
هشدار دادن هستند ،دریاچه ارومیه در حال جان
کندناستوآنچهازتصاویرماهوارهایبرمیآید،
سطحآبیدریاچهارومیهنسبتبهسالگذشته31
درصد کاهش یافته و به نظر میرسد که این عدد
نشانگرایناستکهسطحآبدریاچهارومیهنسبت
کسومخودکاهشیافتهاست.
بهپارسال،بهی 
••وطــن ام ــروز -همزمان با مــوج جدید گرما و
کاهشعرضهگازتوسطروسیه،قیمتگازدراروپا
رکورد شکست.کاهش سطح آب «رایــن» باعث
محدودیت تردد کشتیهای حامل زغالسنگ و
توقف فعالیت نیروگاههای هستهای در اروپا شده
است ،قیمت گاز در اروپا به بیش از  238یورو در
هر مگاوات ساعت رسید که  11برابر بیشتر از
میانگین فصلی پنج سال گذشته است.
••جمهوری اسالمی -این که دولت با سفرها و
شعارها و تبلیغات تالش کند نام خود را مردمی و
انقالبی بگذارد ،برای مردم آب و نان نمیشود.
مردمی بــودن و انقالبی بــودن هنگامی تحقق
مییابد که رفاه خانوادهها تأمین و فقر از جامعه
ریشهکن شود .مجلس نیز مخاطب این اعتراض
است که مردمی و انقالبی بودن به حرف زدن و
شعار دادن نیست ،فقط وقتی میتوانید خود را
مردمی و انقالبی بنامید که مشکالت مردم را
حل کرده باشید.

انعکاس
••رویــــــداد 24نــوشــت :غــریــب آبــــادی دبیر
ستاد حقوق بشرگفت :غربیها «حقوق بشر»
را دستاویزی برای فشار بر ایــران قرار دادهانــد.
هماکنونچهارهزارایرانیدرسایرکشورهازندانی
هستند.یکیازاولویتهایستادحقوقبشرکشور
حمایت از ایرانیان خارج از کشور است و در این
راستاازهیچتالشیدریغنخواهیمکرد.
••اعتمادآنالین خبر داد :محسن امینزاده،
فعال سیاسی اصال حطلب گفت :در شرایطی
که تندروها در تلآویو ،واشنگتن و تهران  ،آخرین
تالشهایشان را برای پیشگیری از توافق برجام
دنبال میکنند  ،سخنان دوست عزیزم سعید
لیالز درباره قدرت هستهای ایران عجیب بود.
سخنانی که با باور غالب اصال حطلبان نیز در
تعارض است .جریان اصلی اصالحطلبان حامی
توافق و مخالف نظر آقای لیالز است.
••پارسینهمدعیشد:یکیازحجاجکشورماندر
روزعیدقربانبهبهانهانداختنعکسیازحاجقاسم
سلیمانیباکعبه،توسطنیروهایامنیتیسعودی
دستگیرشدهاست.ویهمچنانباگذشت ۳۰روز
درزنداناستوتالشبرایرهاییاینجوانادامه
دارد.امسال چند حاجی ایرانی به دالیل مختلف
توسطنیروهایسعودیبازداشتوزندانیشدند.
••دیــده بــان ایــران خــبــرداد :دولــت سوئد در
اقــدامــی عجیب دادخــواســت وکیل بیماران
پــروان ـهای ایرانی بــرای الــزام شرکت سوئدی
«مولنیکه» برای ارسال پانسمانهای مخصوص
برای بیماران ایرانی را رد کرد.
••تابناک خبر داد :سید عباس موسوی ،سفیر
کشورمان در باکو در توئیتی در واکنش به اظهارات
سفیررژیمصهیونیستیدراینکشورنوشت«:ارتداد
از دین و توهین به پیامبران الهی یک حکم شرعی
داردکهقطعامغزتوازدرکآنعاجزاست.اماتوطئه
علیهتمامیتارضیایرانخطقرمزیاستکهنهتنها
تو(پسرکماجراجو)بلکهگردانندگانتوهمعواقب
آنراخیلیخوبمیدانند».
••نامهنیوزنوشت:عزتا...یوسفیانمال،تحلیلگر
مسائل سیاسی گفت :هرچند با حصول توافق در
کوتاهمدتشاهدکاهشقیمتارزوافزایشفروش
نفت خواهیم بود اما تحقق گشایشهای برجامی
بستگی به مدیریت دولت دارد .به عنوان مثال اگر
مدیریتدرستیاتفاقنیفتد،احتمالداردتحریم
هالغوشودامامانتوانیمتولیدنفتمانرابهمیزان
قبلتحریمبرسانیم.
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گروه سیاسی -جمهوری اسالمی ایران پاسخ و
مالحظات خود را درباره پیشنهاد مورا به اتحادیه
اروپــا ارائــه داده است و همان گونه که مقامات
ایرانی هم بیان کردهاند اگر آمریکا اراده واقعی
و انعطاف الزم را داشته باشد ،توافق در کوتاه
مدت در دسترس است.در واقع؛ هم اکنون این
آمریکاست که باید از فرصتی که در اختیار آن قرار
داده شده استفاده و تصمیم سیاسی خود را اتخاذ
کند.میخائیلاولیانوفنمایندهروسیهپاسخایران
به اروپاییها را سازنده توصیف کرد و گفت که
توپ اکنون در زمین آمریکاست .وی اظهارکرد:
ایران پیشنهاد کرده در جریان اصالح پیشنویس
احیای توافق ،تضمینهای مربوط به حفظ آن
در آینده تقویت شود .این دیپلمات روسی ،دیدار
قریبالوقوع در سطح وزرای خارجه در خصوص
توافق را هم بعید ندانسته است.هرچند محمد
مرندی ،مشاور تیم مذاکره کننده هستهای ایران
در گفت وگو با شبکه الجزیره قطر افزود که یکی از
اهداف مذاکرات هستهای باالبردن هزینه خروج
آمریکا از توافق در آینده است اما بلومبرگ در
گفتوگوبایکدیپلماتاروپاییآشنابهمذاکرات
وین از واکنش مثبت اروپا به پاسخ مکتوب ایران
گزارشداد.
▪ اعالم آمادگی تهران برای مبادله زندانی با
آمریکا

ازسوی دیگر؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور
خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص
نظراتمطرحشدهازسویوزیرامورخارجهآمریکا
و همچنین نماینده ویژه این کشور در امور ایران
دربــاره مسئله زندانیان اظهارکرد :جمهوری
اسالمی ایران به صورت مستقل از برجام ،بارها از

تهران اذانظهر13:08
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درآستانهتوافق؟

همزمانبااعالمآمادگیتهرانبرایمبادلهزندانیباآمریکا،بلومبرگازواکنشمثبت
اروپابهپاسخمکتوبایرانخبرداد.سخنگویکمیسیونامنیتملینیزگفت:طرف
مقابل 2،موضوعراستیآزماییرفعتحریمهاوارائهتضمینراپذیرفتهاست
کانالهایمختلفآمادگیخودرابرایپرداختن
به مسئله زندانیان ،به طرف آمریکایی اعالم کرده
است .سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن اعالم
آمــادگــی کشورمان بــرای اجــرای فــوری توافق
موجود ،تصریح کرد :آماده ایم با اجرای این توافق
ایرانیان بی گناه زندانی شده در آمریکا که به اتهام
واهینقضتحریمهایظالمانهوغیرقانونیآمریکا،
قربانیبیعدالتینظامقضاییآنکشورشدهاند،
امکان رهایی و بازگشت سریع به آغوش خانواده
های خود را داشته باشند .کنعانی افــزود :جای
تعجباستکهطرفآمریکاییبهجایعملورفع
موانع در این زمینه ،صرفا به اجرای نمایش های
تبلیغاتیعلیهجمهوریاسالمیایرانمیپردازد.
▪درجلسهغیرعلنیمجلسچهگذشت؟

سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلس،جزئیات
جلسه غیر علنی نمایندگان با مسئوالن ذی ربط
درمذاکراتهستهایرانیزتشریحکرد.ابوالفضل
عمویی در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه
غیرعلنی مجلس با علی شمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی ،حسین امیرعبداللهیان وزیر
امــور خــارجــه ،علی باقری رئیس تیم مذاکره
کننده ،همچنین محمد اسالمی رئیس سازمان
انرژیاتمیوبهروزکمالوندی،گفت:اگرباپاسخ
جمهوریاسالمیایرانموافقتشود،مادرآستانه

یکتوافقهستیم.بااینتوضیحاتمیتوانتاکید
کردکهماهنوزبهیکتوافقکاملدستنیافتهایم،
اما در مسیر دستیابی به آن قرار داریم.وی ادامه
داد:نکتهدیگراینکهبراساسگزارشهایاعالم
شده ،موضوع منافع ملی به صورت خاص در این
مذاکرات هسته ای و انتفاع اقتصادی خواسته
کلیدینمایندگانمجلسودستورکارتیممذاکره
کنندهبودهاست.انتفاعاقتصادیبهاینمعنیکه
موانعیکهبهشکلغیرقانونیدرتجارتخارجی
ایــران ایجاد شــده ،برطرف شــود.وی در همین
زمینه افزود :نفت جمهوری اسالمی ایران بدون
محدودیت به فروش برسد و منابع آن به صورت
بانکی و قانونی قابل دسترسی باشد تا از آن برای
تامین نیازهای کشور استفاده کنیم .همین طور
اصول برنامه هسته ای ما به عنوان اساس برنامه
که دستاورد بومی و صلح آمیز است ،حفظ شود.
درنهایتباپذیرشمحدودیتتوافقسال2015
مجدد اجراییشود.سخنگویکمیسیونامنیت
ملیادامهداد:دراینچارچوبمهمترینخواسته
لغو تحریمهاست که باید به صورت اساسی مورد
توجه قرار گیرد .تیم مذاکره کننده تا االن این
موضوع را پیگیری کرده و همچنان در مسیر این
مباحث است .اخذ تضمینهای کافی نیز جزو
خواستههای نمایندگان بود که توضیحات کافی
در این زمینه داده شد .نماینده تهران در همین
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خیابان توانیر،خیابان نظامی
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راستا افزود:طرف مقابل اصل ارائــه تضمین به
جمهوری اسالمی ایــران و راستی آزمایی رفع
تحریمها را پذیرفته و جزئیاتی به عنوان راهکار
برای آن ارائه شده و جزئی از متن مذاکرات است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به
سوالی دربــاره این که آیا توافق باید به تصویب
مجلس برسد یا خیر؟ گفت :مباحث وقتی تمام
شود ،حتما گزارش آن منتشر خواهد شد .همان
طور که تاکنون مجلس از نمایندگان دولت برای
ارائه گزارش به مجلس دعوت کرده است و ضمن
تبادلاظهارنظرها،نگاهمجلسرابهآنهابهعنوان
نگاه نمایندگان مردم منتقل میکردیم ،درباره
موضوع مذاکرات نیز همین اتفاق خواهد افتاد و
متنتوافقرابررسیخواهیمکرد،اماآنچیزیکه
الزام قانونی غیر از این موضوع دارد ،این است که
براساسماده 7قانوناقدامراهبردی،دولتباید
گزارش رفع تحریم ها را به مجلس ارائه کند .وی
تصریحکرد:هرتوافقیدرصورتیکهتکمیلشود،
توسطمقاماتدیپلماتیککشورمانوکشورهای
 4+1جمع بندی خواهد شد و سپس پروسه
داخلی تایید آن مورد توجه خواهد بود .تایید آن
داخلیهرطرفتوافقاست.
نیازمندروندحقوق
ِ
در این چارچوب مهم ترین مسیر ،اجرای ماده 7
قانون اقدام راهبردی است.عمویی در جواب به
این سوال که آیا توافق به رأی نمایندگان مجلس
گذاشتهمیشودیاخیر؟گفت:متنبرجامهمدر
دوره قبل به رأی گذاشته نشد .در واقع در مجلس
نهم اجازه داده شد که برجام اجرا شود .در قانون
اقدامراهبردی،بهمتنتوافقاشارهاینشدهاست
کهباید به تصویب برسد،اماگزارشرفعتحریمها
و اقدام پیش متقابلی که ایران می خواهد انجام
دهد،نیازاستبانظرمجلسباشد.

فرا خبر
لزومهوشیاریپسازاحیایبرجام
طبق گزارش رسانهها و مواضع مقامات سیاسی ،فرایند مبادله
مکتوب ارزیابی مذاکرات هستهای توسط طرفهای مذاکره
کننده ،به مراحل پایانی رسیده است .برخی ناظران بر این باورند
کهباحلوفصلاحتمالیبرخیموضوعاتدرزمینهاطمینانایران
به انتفاع اقتصادی ،توافق به امضا خواهد رسید .به نظر میرسد
در نتیجه گفت وگوهای غیرمستقیم اخیر میان ایران و آمریکا،
درنهایت طرفین از بخشی از خواستهها عقبنشینی و با برخی

پس از برگزاری جلسات و بررسی نتایج حاصل
از مــذاکــرات اخــیــر هستهای و پیشنویس
پیشنهادی توافق در شورای عالی امنیت ملی،
دیــروز دستاندرکاران مذاکرات و دستگاه
سیاست خارجی با حضور در مجلس به بحث و
بررسیبه اینموضوعپرداختند.اماپیشازاین
جلسه،رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق
پیش از دستور خود گفت :بیست و ششم مرداد
مــاه ،سالروز ورود آزادگــان سرافراز در سال
 1369به میهن اسالمی را گرامی می دارم و
به همین مناسبت به روان پاک سید آزادگان،
مرحوم سیدعلی اکبر ابوترابی فرد درود می
فرستم.به گزارش خانه ملت ،قالیباف اظهار
کــرد :همچنین در آستانه ســالــروز کودتای
آمریکایی  28مرداد ،نیازمند تأکید است که
ملتایران هموارهفهرست بلندباالیدشمنی،
پیمان شکنی ،بدعهدی ،غــارت ،جنایت و
دخالت قدرت های خارجی به خصوص ایاالت
متحده آمریکا را به عنوان سند افشای ماهیت
مستکبران درمقابلچشمخودخواهدداشت.
وی بر همین اســاس تصریح کــرد :کودتای
 28مرداد از مصادیق غیرقابل انکاری است
که یــادآوری می کند هنگامی که نظام سلطه
منافع خود را در خطر می بیند ،بی ارزش بودن

مطالبات طرف مقابل موافقت کنند .در واقع هر دو طرف به نقطه
پایانی تبادل امتیازات نزدیک شدهاند .گرچه ایران بسیار بر اخذ
تضمین اصرار داشته ،ولی احتمال آن که این توافق تنها تا پایان
دولتبایدنعمرکندباالستوباوروداحتمالییکجمهوریخواه
ن که
(بهویژه ترامپ) به کاخ سفید بعید است تداوم یابد .عالوه بر آ 
پیروزیاحتمالیجمهوریخواهاندرانتخاباتکنگرهنیزمیتواند
تعهدات آمریکا را تحتالشعاع قرار دهد .با فرض خروج دوباره
آمریکاازتوافق،احیایآنمیتواندفرصتیباشدکهایرانبهتوسعه
زیرساختهایخوددرحملونقلوصنایعراهبردیماننداستخراج

درآوردن ملت های مستقلی چون ملت ایران
در دستور کار هیئت حاکمه این کشور قرار
گرفته است .وی با یادآوری این مطلب که اگر
روزی آمریکا با اجیر کردن عده ای در این کشور
کودتابهراهانداخت،خاطرنشانکرد:آمریکادر
سالهایبعدنیزازهیچتالشیبرایسرنگونی
انقالب اسالمی ملت ایران فروگذار نکرد؛ در

جنگ ملت نجیب ایران علیه دشمن بعثی ،با
تمام قوا از دشمن بی رحم حمایت کرد؛ جنگ
همهجانبهاقتصادیعلیهجانومالملتایران
تدارک دید و برای محروم کردن ایران از حقوق
مسلم خود کارزار بین المللی نامشروع به راه
انداخت .قالیباف اظهار کرد :آمریکا مهم ترین
حامی غده سرطانی رژیم صهیونیستی یعنی
منبع تولید شر و جنایت در منطقه بود ،گروه
های تکفیری را برای در هم شکستن امنیت و
تمامیتارضیکشورهاییهمچونایرانتجهیز
کرد و با زیر پا گذاشتن تمامی قواعد حقوقی و
انسانی ،خون پاک فرزندان برومند ملت ایران
همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را
بر زمین ریخت.رئیس مجلس در پایان با بیان
این که تاریخ جنایت های آمریکا ،به ملت ایران
این درس را آموخته است که مستکبران هرگز
اصالح شدنی نیستند ،خاطرنشان کرد :آن
چه تضمین استقالل و آزادی مردم ایران است،
تنها تبدیل شدن به ایران قوی بوده و قوی شدن
ایران نیز در گرو قوی شدن تک تک مردم ایران
است .با توکل به خداوند متعال ان شاءا ...ملت
ایــران موانع پیشرفت و توسعه را از سر راه بر
خواهند داشت و همچون گذشته ،مستکبران
را ناامید خواهند کرد.

خود در وهله نخست ،اظهار کرد :همه شاغالن
در مراکز و مراجع قضایی از جمله برخی از شما
آزادگانسرافرازکهازهمکارانقضاییماهستید،
باید در وهله نخست بررسی کنید که آیا وظایف و
تکالیف محوله به خود را درست ،دقیق و به موقع
انجاممیدهیدورفتارمناسبیبااربابرجوعدارید
یا خیر؟ در وهله بعد در مقام تذکر و امر به معروف
بایدبههمکارانوباالدستیهاوزیرمجموعهخود،
اهتمام به انجام درست مأموریت و تکریم ارباب
رجوع را یادآوری کنید و متذکر شوید.وی تصریح
کرد :باید نظارت و توجه به ارزشها را از خودمان
شروع کنیم؛ باید بررسی کنیم که آیا در گفتار و
کردار خود ،صادق هستیم؟ اگر صادق هستیم،
آیا این صداقت در خلوت و َجلوت و مقابل دوربین
و پشت دوربین یکسان اســت؟ قاضیالقضات
با اشــاره به اهمیت مقوله رضایت مندی مردم و
مراجعان به دستگاه قضایی ،گفت :آیا در شرایط
فعلی،مردمازمارضایتدارند؟پاسخبهاینسؤال
حتما مثبت نیست لذا همه ما در قوه قضاییه،
هر کــدام در بخشها و مسئولیتهای مرتبط
با خود باید درصــدد غلبه بر مسائل و مشکالت
برآییم و رفع کاستیها را از خودمان شروع کنیم

و در مرحله بعدی ،با ادبیات و رفتار اسالمی
به همکاران و زیردستیها و باالدستیهای
خود نیز رفع کاستیها را گوشزد کنیم.رئیس
عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع انتصابات
در دستگاه قضایی کــه در سخنان یکی از
حاضران در جلسه مطرح شد ،گفت :با من
صریح و بدونلکنت حرف بزنید و بدانید که
اهتمام و توجه من ،مسئولیت سپردن به افراد
متعهد ،کاردان و دلسوز است؛ اما باید توجه
کنید که دایره شناخت من از افراد ،آن گونه
وسیع و گسترده نیست که از تک تک شاغالن
در دستگاه قضایی شناخت داشته باشم،
لذا شما میتوانید افــراد شایستهتر و الیقتر
را به من معرفی کنید و من از ایــن موضوع
استقبال میکنم.وی تصریح کــرد :از سوی
دیگر ممکن است ،شاخصهها و معیارهایی که
مدنظر من است و آن را به کمیسیون انتصابات
ارائــه داد هام با شاخصهها و معیارهای شما
بزرگواران تفاوتها و تمایزاتی داشته باشد؛
علیای حال من از مساعدت و پیشنهادهای
شما ایثارگران و آزادگــان سرافراز در قضیه
انتصابات در دستگاه قضایی استقبال میکنم.

قالیباف :آمریکای امروز همان آمریکای  ۲۸مرداد است
تاریخ جنایات آمریکا به ملت ایران آموخت که مستکبران هرگز اصالح
شدنی نیستند ،قوی شدن ایران در گرو قوی شدن تک تک مردم است
دموکراسی و آزادی آشکار و استقالل کشورها
به بازی گرفته می شود.رئیس قوه مقننه ادامه
داد :آمریکای امروز همان آمریکای  28مرداد
بوده و سطح و عمق نگاه مستکبرانه آن ها به
مردم دیگر کشورها از جمله ایران عزیز هیچ
تغییری نکرده است بلکه روز به روز طراحی
های پیچیده تر و بی رحمانه تری برای به زانو

درحاشیه آیین تجلیل از خانواده معظم شهدای مدافع حرم و آزادگان دستگاه قضایی

واکنش قاضی القضات به ایثارگری که درباره انتصابات در دستگاه قضایی
موضوعی را متذکر شد

«بامنصریححرفبزنید»

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ،طی
سخنانیدرآیینتجلیلازخانوادهمعظمشهدای
مدافع حرم و آزادگان سرافراز دستگاه قضایی ،
آزادگان ایران اسالمی را دانشآموختگان مکتب
و نهضت حسینی دانست و گفت :آزادگــان ما در
اسارتگاههای رژیم بعثی بهرغم همه شکنجهها و

نفتوگازوتولیدمحصوالتپتروشیمیبپردازد.کاهشوابستگی
به دالر ،تالش برای نقشآفرینی در زنجیره تأمین کاال و خدمات
در ائتالفهای چندجانبه از دیگر فرصتها برای ایجاد مصونیت
در برابر تحریمهاست .واقعیت آن است که با توجه به اختالفات
عدیدهوراهبردیایرانوآمریکا،بهخصوصدرزمینهسیاستهای
منطقهای ،بعید است ایاالت متحده تمایل داشته باشد که پرونده
هستهای ایران خاتمه یابد .ضمن تداوم تحریمهای غیرهستهای،
نباید احتمال کاربرد مکانیسم ماشه را نیز از نظر دور داشت .الزم
استایراندربارهسناریوهایمختلفتوافقدرآیندههوشیارباشد.

سختیها ،همچنان ایثارگری و از خودگذشتگی
میکردند و عزت و حریت را در آن اسارتگاهها
معناکردندوحتیبهمأمورانصلیبسرخجهانی
درس آزادگــی و شرافت میدادند.به گــزارش
میزان،رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل مهم
خودنظارتیواهتمامدربارهانجاموظایفوتکالیف
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نگاه سوم

پس از توهین یکی از سران فتنه به مدافعان حرم،
سردیس شهید حاج حسین همدانی ،فرمانده
ســپــاه تــهــران در ســال  ، ٨٨بــه همت ســازمــان
زیباسازیوباحضورفرماندهسپاهتهراندرابتدای
بزرگراهشهیدهمدانیرونماییشد/.مهر

چهره

دوردومسفرهایاستانیبهزودی
آغازمیشود
مرتضوی :در مجموع سفرهای استانی و
شهرستانی رئیس جمهور حدود ۹۰۰
توافق نامه با دستگاه های اجرایی داریم

معاون اجرایی رئیس جمهور از شــروع دور دوم
سفرهای استانی آی ـتا ...رئیسی پس از ارزیابی
سفرهایدوراولخبرداد.سیدصولتمرتضوی  در
حاشیه جلسه هیئت دولــت در جمع خبرنگاران
گفت :آقای رئیس جمهور در بازه زمانی کمتر از یک
موضوعی داخلی
سال 31سفر استانی و هفت سفر
ِ
داشتند که نتیجه این سفرها  900مصوبه است که
حدود  5002طرح عمرانی را که عمدتا نیمه تمام
هستند ،دربرمیگیرد.وی با بیان این که منابع
خوبی از محل منابع عمومی دولت ،دستگاههای
اجرایی،ماده 56وتهاترنفتپیشبینیشدهاست،
افزود:اگربخواهمتوضیحاتیدربارهعملکردمطرح
کنم باید بگویم در حوزه تامین منابع عمومی در17
سفر اول تقریبا تمامی تعهدات دولت عملی شده
است .مرتضوی گفت :درخصوص  14سفری که
از فروردین به بعد انجام شده به دلیل این که در دو،
سه ماه اول سال تالش زیادی برای جبران بدهی
های گذشته انجام شد ،در مرداد امسال  16هزار
میلیارد تومان باید بابت اوراق منتشر شده خزانه در
سال های گذشته پرداخت کند .در این ماه حدود
 12هزار میلیارد تومان از منابع عمومی تزریق شده
است .وی افزود :تا پایان ماه هم پرداخت مناسبی
خواهیم داشت که ان شاءا ...اگر پرداخت دومی
که وعده داده شده است صورت بگیرد دقیقا بیشتر
از تعهدات مان از محل منابع عمومی عملیات انجام
دادیم ،منابع تزریق کردیم و مجوزهای خوبی هم
در خصوص تهاتر نفت و ماده  56گرفته شده که
جزئیات آن را در جلسه دیگری که با اصحاب رسانه
داریــم حتما ارائــه خواهیم کــرد .معاون اجرایی
رئیس جمهور گفت :مصوبات سفرهای استانی در
بازه زمانی  4ساله هستند باید مصوبات را با سال
تطبیق دهیم .از حیث تامین منابع از محل منابع
عمومی (یعنی آن چیزی که دولت و سازمان برنامه
و بودجه تصویب کرده اند) در سال  1400حدود
 100درصد عملیاتی شد .در سه ،چهار ماه اول
سال حدود 12هزار و 500میلیارد تومان پرداخت
کردیم و برنامه ریزی برای تخصیص بعدی هم داریم
کهاگرایناتفاقرخدهدازمحلمنابععمومیبهحد
مطلوبتخصیصخواهیمرسید.ویدربارهدوردوم
سفرهاگفت:تیمیدرحوزهمعاونتاجراییتشکیل
شده است که سفرهای دور اول را ارزیابی می کند،
ارزیابی سفرهای دور اول ،برای سفرهای
پس از
ِ
دور دوم رئیس جمهور پس از تنفس؛ با تامین منابع،
پیگیری مصوبات دور اول ،با رفع مشکالت با نگاه
به اجرای مصوبات و نظارت میدانی شروع خواهد
شد .معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد:
عالوه بر مصوباتی که حدود  900فقره است تعداد
قابلتوجهیدستورتوسطرئیسجمهورصادرشده
است که با قوت پیگیری میشود .عمده دستورات
حلشدهوبخشیدردستاجراوبخشیهمدرحال
پیگیری برای عملیاتی شدن است.مرتضوی درباره
اینکهآیادرسفرهایدوردوممصوباتیهمخواهیم
داشتیاخیر،افزود:حتما
مصوباتیخواهیمداشت
ولــی اولــویــت بــا اجــرای
مصوبات قبلی است.

توئیت سیاسی

