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توضیح شهردار تهران
درباره قرق بوستان مادران
برای همسر ظریف

هادی محمدی – روز دوشنبه خبری از سوی
خبرگزاری فارس به نقل از یکی از مخاطبانش
مطرح شد مبنی بر این که برای حضور همسر
دکتر ظریف وزیــر خارجه در بوستان بهشت
مــادران تهران ،ایــن بوستان قــرق شــده است،
خبری که با عذرخواهی ظریف و همسرش از
شهروندان تهرانی هم روبــه رو شد و همزمان
روابط عمومی شهرداری منطقه  3این اقدام را
تکذیب کرد ،اما پیروز حناچی شهردار تهران در
حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به خبرنگار
خراسان که خواستار توضیح در این خصوص
شده بود ،اظهار کرد  :اگر تصمیمی برای تعطیلی
بوستان مادران به دلیل حضور همسر وزیر امور
خارجه گرفته شده ،سلیقهای بوده و آقای ظریف
و بنده طرفدار چنین تصمیماتی نیستیم.

چهره ها و گفته ها

معلوم نیست کاندیدا شوم یا نه
علی مطهری نماینده مــردم تهران در مجلس
در پاسخ به این ســوال که آیا از حــوزه انتخابیه
تهران کاندیدا خواهید شد یا خیر ،بیان کرد:
روشــن نیست .بنده در حــال ارزیــابــی هستم
که اصال برای مجلس بیایم یا خیر.وی در این
باره که آیا لیستی از تهران
برای انتخابات مجلس تهیه
شــده یا صحبتهایی در
این خصوص صورت گرفته
است یا خیر  ،اظهار کرد:
در ایــن بــاره اطالعی
ندارم/.فارس

ما از چه میترسیم؟
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گفت:
جامعهای که مردم بترسند اگرسخنی بگویند
یا گالیه و شکایت خود را ابراز کنند برای آن ها
پرونده تشکیل میشود ،آن جامعه روی سعادت
را نخواهد دید .وی افــزود :چرا یک وکیل نمی
تواند بدون لکنت زبان از موکل خود دفاع کند ،ما
از چه میترسیم؟ باید
در مقابل حــرف حق
سرمان را خم و سخن
بیربط را با دلیل و
قــانــون رد کنیم.
/ایرنا

نتیجه معکوس پخش اعترافات
خرمشاهی وکیل دادگستری با اشاره به ضبط
و پخش اعترافات از صــدا و سیما گفت :در
مواردی شاهد بودیم حین تحقیقات مقدماتی
و زمانی که هنوز به اتهامات متهم در دادگاه
صالح رسیدگی نشده است ،افرادی را در صدا و
سیما میآورند که مطالبی
را بــه ضــرر خــودشــان
م ـیگــویــنــد ،ایـنهــا
خــــاف قــانــون
است/.ایسنا
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با تاکید بر این که گزارشگران فساد باید تشویق شوند

رئیسی :هر مسئولی که ترک فعل خسارت بار
کرده ،مواخذه می شود

سراج :به شکایات مردم از دستگاه های دولتی ظرف یک ماه رسیدگی می شود

رئیس قوه قضاییه با بیان این که هر کس در دوره مسئولیت،
ترک فعل خسارت بار داشته باشد باید مواخذه شود ،یک
بار دیگر تأکید کرد که گزارشگران فساد باید تشویق شوند.
آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی در مراسم سالروز تاسیس
سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که دستگا ههای
کشور باید از انتقادات مردم ،انتقادات رسانهها ،انتقادات
دلسوزان و انتقادات مصلحان استقبال کنند ،افزود :باید
از کارمند با احساس و با تعهدی که به لغز شها و کژ یها
حساس است و همچنین از گزارشگران فساد استقبال
کرد و این افراد تشویق شوند .رئیسی با اشاره به این که
سوال مردم دربــاره ضعف نظارت دستگاه های نظارتی،
سوال درستی است ،گفت :زمانی که فساد و تخلفی از سال
های گذشته کشف می شــود ،پرسیده میشود دستگاه
های نظارتی درون سازمانی و چشمان تیزبین مدیران کجا
بودند که این فساد و کجی را ندیدند و این سوال درستی
اســت.وی در بخشی از اظهاراتش تصریح کرد :کسی که
سرمایه گذاری میکند اگر به هر دلیلی در نظام اداری دچار
مشکل شد باید به سازمان بازرسی مراجعه و این سازمان
باید کار را دنبال کند و ببیند گیر کجاست .وی افزود :رهبر
انقالب در سخنرانی اخیرشان به موضوع «هفت خان»
در راه سرمایهگذاری اشاره کردند و فرمودند این «خان»
هایی که بعضی از سرمایه گذاران را دچار تردید می کند
و می گویند چرا سرمایه مان را این جا بگذاریم ،می رویم
جای دیگر سرمایهگذاری میکنیم ،باید برداشته شود.
رئیسی تاکید کرد :باید تمام بخش ها ترتیبی اتخاذ کنند
که کار سرمایه گذار تسهیل شود و تسهیل سرمایه گذاری
در گرو این است که در بازرسی کل کشور اگر سرمایه گذار
و کارآفرینی به هر دلیلی دچار «خان بی جهت» شد ،این
موضوع پیگیری و گیرهای بی جا در دستگاه های اداری
برداشته تا زود کارخانه برپا شود و تولید رونــق بگیرد.
رئیسی دربــاره خسارت بار بودن برخی «ترک فعل های
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مدیران» افــزود :در دورانــی که فــردی مدیریتی داشته،
باید درخصوص آن حوزه و آن دوران پاسخ گو باشد که این
میتواند تضمین کننده باشد و معلوم شود کسی نسبت به
ترک فعلها مورد سوال است .به عنوان مثال در ارتباط
با سیل ،گزارش هایی که آقای سراج اواخر دوره مدیریت
خود برای من فرستاد ،نشان از آن داشت که هشدارهایی
توسط بازرسان در زمانهای مختلف درباره ضرورت برخی
از الی روبیها و رسوب زداییها داده شده بود که خیلی
بحث مهمی است.وی افزود :شما دیدید که در آن استانها و
مناطقی که آمادگی وجود داشت ،خسارت کمتری در سیل
داشتیم و جاهایی که کارهای الزم انجام نشده بود ،خسارت
بیشتری داشتیم ،بنابراین باید این ترک فعل ها ،هم مورد
توجه مدیران محترم باشد هم مورد توجه بازرسان .رئیس
دستگاه قضا همچنین از مجلس خواست قانون ارتقای
سالمت اداری را تمدید کند.
▪رسیدگی به شکایات مــردم از دستگاه های دولتی
ظرف یک ماه

رئیس قــوه قضاییه در حاشیه ایــن مراسم از مرکز ملی
رسیدگی به شکایات این سازمان بازدید کرد .در این باره
خبرگزاری میزان گزارش داد شهروندان از طریق سامانه
اینترنتی  https://shekayat.bazresi.irو تلفن
سراسری  136و همچنین با مراجعه به این مرکز میتوانند
شکایت خود را از عملکرد دستگاهها و سازمانهای اجرایی
اعالم کنند تا به این موضوع رسیدگی شود .در این بازدید،
رئیسی از مسئوالن حاضر در مرکز رسیدگی به شکایت
درباره وضعیت پیگیری شکایات مردم سوال کرد که قاضی
سراج رئیس سابق این سازمان و مشاور فعلی رئیس قوه
قضاییه از پیگیری و به نتیجه رسیدن شکایات مردم ظرف
یک ماه خبر داد .درویشیان رئیس فعلی سازمان بازرسی
نیز توضیحاتی درباره عملکرد سازمان بازرسی ارائه کرد.

جزئیات جدید از سازوکار
انتخاباتی استانی اصالح طلبان
یک عضو شــورای عالی سیاستگذاری
اصال حطلبان جزئیاتی را از ســاز و کار
اصــاحطــلــبــان بـــرای یــازدهــمــیــن دوره
انتخابات مجلس در مراکز استا نها و
شهرستانها تشریح کرد .علی صوفی به
فارس گفت :ما اصالحطلبان در مرحله انسجام بخشی و تشکیل
شورای عالی سیاست گذاری استان ها و شهرستان ها هستیم،
بنابراین با این ساز و کار آن ها خودشان کاندیدای خود را انتخاب
می کنند .وی در پاسخ به این پرسش که آیا از پایتخت ،مدیریتی
برساز و کار انتخاب نامزدها در استان ها و شهرستان ها خواهد
بود یا خیر ،افزود :ساز و کاری که پیش بینی شده این است که آن
ها انتخاباتی بین خود انجام دهند و لیست را تعیین کنند و این
لیست را به شورای عالی سیاست گذاری ارائه دهند و در صورت
تایید شورای عالی سیاستگذاری آن لیست برای استانها و
شهرستانها نهایی خواهد بود .صوفی درباره زمان تشکیل ستاد
انتخابات اصالح طلبان نیز گفت :تشکیل ستاد انتخابات اصالح
طلبان تصویب شده است .در شهرستان های تک نماینده عموم ًا
خود نامزدها ستادها را اداره می کنند ولی در مراکز استانهای
بزرگ ستاد بزرگی دایرخواهد شد.
در هــمــیــن حـــال یـــک عــضــو شـــورای
مرکزی حزب کارگزاران دربــاره برخی
گمانهزنیها مبنی بر ریاست حسین
مرعشی بــر ستاد مــرکــزی انتخاباتی
شــورای سیاستگذاری اصال حطلبان
گفت :برخی صحبتها در خصوص ریاست آقای مرعشی بر
ستاد مرکزی انتخاباتی شورای سیاستگذاری مطرح شده
ولی هنوز تصمیم قطعی در این باره صورت نگرفته است.
نمازی درعین حال شب گذشته به ایرنا گفت :شنیده بودم
ریاست ستاد انتخاباتی شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان به حسین مرعشی پیشنهاد شده است ولی این خبر
صحت ندارد و چنین موضوعی در شورای عالی سیاست گذاری
مطرح شده ولی هنوزتصمیم قطعی در این باره گرفته نشده
است .نمازی در گفتوگو با تسنیم ،همچنین درباره جلسات
اخیر اعضای مجمع روحانیون مبارز با چهرههای اصالحطلب
و احتمال بستن لیست واحد اصال حطلبان با محوریت این
مجمع گفت :بعید میدانم مجمع روحانیون بخواهد امضای
خود را پای لیستی بگذارد که نقشی در بستن آن نداشته
باشد .نمازی گفت :احتماال هدف از تشکیل این جلسات حل
اختالفاتی است که میان برخی احزاب اصالحطلب وجود دارد
و موجب غیبت این احزاب در جلسات شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان شده است.در همین حال تسنیم از کنگره مجمع
نمایندگان ادوار با حضور معاون اول رئیس جمهور برای بررسی
آخرین تحوالت مرتبط با انتخابات اسفند ماه مجلس خبر داد
و نوشت :در این جلسه که بخشی از نمایندگان سابق مجلس
حضور داشتند ،بر حمایت از نیروهای انقالب در انتخابات آتی
تأکید و تصریح شد که جبهه نیروهای انقالب باید به صورت
متحد و منسجم وارد انتخابات شوند.

اخبار کوتاه

سخنگوی هیئت رئیسه:
زیرساختهای امنیتی سایت
شفاف سازی اموال مسئوالن
آماده نیست

بـــراســـاس اعـــام
برخی نمایندگان
بـــه زودی شعبه
ای از سامانه ثبت
دارایــــی مقامات
و مــســئــوالن ،در
مجلس مستقر می
شود .این در حالی است که سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس گفت :زیرساختهای امنیتی
سایت شفافسازی اموال مسئوالن آماده نیست.
اســدا ...عباسی که با اعتمادآنالین گفت وگو
می کــرد ،افــزود :منتظریم کد شخصیسازی
اطالعات اموال مسئوالن از طرف قوه قضاییه در
اختیارمان قرار بگیرد تا مطمئن باشیم جز رئیس
قوه قضاییه کسی به این اطالعات دسترسی
نــدارد .وی  درب ــاره کد شخصیسازی توضیح
داد :این کد شخصیسازی کدی است که فقط
خودشخصمسئولورئیسقوهقضاییهمیتوانند
اطالعات اموال و دارایی منتشرشده در سایت
شخص مسئول را ببینند و به آن دسترسی داشته
باشند .وی گفت :این کار دوطرفه است تا کس
دیگری نتواند به آن اطالعات دسترسی پیدا
کند.وی اضافه کرد :درباره تضمین حفظ امنیت
اطالعات شخصی و سری امــوال مسئوالن که
فقط رئیس قوه قضاییه و خود مسئول بتوانند به
اطالعاتش در سایت دسترسی داشته باشند تا
این اطالعات هک نشود ،قرار بود اقداماتی انجام
دهند و این اطمینان حاصل شود که اطالعات
آن ها عمومی نمیشود و در اختیار دیگران
قرار نمیگیرد .بنابراین باید زمینه این کار مهیا
شــود .عباسی توضیح داد :برخی از اعضای
هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس اعالم آمادگی
کردهایم طبق آن چه قانون تعیین کرده است،
میزان اموال خود و خانوادهمان را به شرط حفظ
امنیت روی سایت قرار دهیم .این درحالی است
که علیرضا رحیمی ،عضو هیئت رئیسه مجلس
در صفحه توئیتر خود نوشت :با تصمیم هیئت
رئیسه مجلس ،به زودی شعبه ای از سامانه ثبت
دارایــی مقامات و مسئوالن ،در مجلس مستقر
می شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارایی
ها و امــوال خود را در این سامانه اظهار و ثبت
میکنند .گفتنی اســت ،قــانــون رسیدگی به
دارایــی مقامات به تازگی الزم االجــرا و سامانه
ثبت دارایی ها در قوه قضاییه مستقر شده است.

