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بیانیه وزارت خارجه قطر
درباره ابراز امیدواری به موفقیت
مذاکرات رفع تحریمها در دوحه
وزارت خارجه قطر در بیانیه ای اعالم کرد که از مذاکرات رفع تحریم ها
در دوحه استقبال می کند.
وزارت خارجه قطر روز ســه شــنبه در بیانیه ای اعالم کرد «از میزبانی
مذاکرات غیرمســتقیم بین آمریکا و ایران در دوحه برای احیای توافق
هســتهای اســتقبال میکنیم ».به گزارش الجزیــره ،دوحه میگوید
«امیدواریم که مذاکرات در قطر به نتایج مثبتی منجر شــود که از امنیت
و ثبات در منطقه حمایت میکنــد ».بیانیه وزارت خارجه قطر در بخش
دیگری افزود «قطر آماده اســت فضایی را فراهــم کند که به موفقیت
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا کمک کند».
پیشــتر ســفارت آمریکا در دوحه ،پایتخت قطر ،اعالم کرد که «رابرت
مالی» ،نماینده آمریــکا در امور ایران و «محمد بــن عبدالرحمان آل
ثانی» ،وزیر خارجه قطر درباره تالشهای دیپلماتیک مشترک در موضوع
هستهای ایران گفتوگو کردند .این دو مقام دوحه و واشنگتن همچنین
درباره روابط و همکاری میان آمریکا و قطر گفتوگو کردند.

موافقتمجلسباتحقیقوتفحص
از شستا

نمایندگان مردم در مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا طی
سال ۱۳۹۲الی ۱۳۹۹موافقت کردند.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی صبح سه شنبه ۷ ،تیرماه به ریاست علی
نیکزادثمرین نایبرئیسمجلسشورایاسالمی ساعت ۸و ۴دقیقهوباحضور
بیش از دو سوم نمایندگان برگزار شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی دستور نشست را به شرح ذیل قرائت کرد:
گزارش کمیســیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از
شرکت شستا از سال ۱۳۹۲الی۱۳۹۹
گزارش کمیســیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از
عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت
هایوابستهخصوص ًاشستا
گزارشکمیسیونکشاورزیدربارهتصویبتقاضایتحقیقوتفحصازنحوه
عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای.
گزارش کمیسیون عمران درباره سانحه ریلی قطار مشهد-یزد.
ادامهگزارشکمیسیونآئیننامهداخلیمجلسدرموردطرحالحاقیکتبصره
به عنوان تبصره ( )۵به ماده( )۳۷قانون آیین نامه داخلی مجلس.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد الیحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و
مذاکره دستهجمعی مورخ۱۹۴۹
گزارشکمیسیونکشاورزی،آب،منابعطبیعیومحیطزیستدرموردالیحه
تصویب اصالحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا
ناشی از کشتیها۱۹۷۳
گزارش کمیســیون امنیت ملی مجلس درباره الیحه موافقتنامه بین دولت
جمهوری اســامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق ،مزایا و
مصونیتهایدبیرخانهدائمیمجمعمجالسآسیایی.
گزارشکمیسیونبهداشتودرماندرموردردالیحهعضویتدولتجمهوری
اسالمی ایران در آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان.
بررســی تقاضای یک فوریت درباره طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش
مجازات حسب تعزیری.
علی نیکزاد ثمرین در آغاز نشســت علنی مجلس شورای اسالمی ،سالروز
شهادت آیتاهلل شهید بهشتی و ۷۲تن از یاران باوفای ایشان و پیروان راستین
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی که با انفجار بمب به دست منافقان کوردل در
دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی ایران به شهادت رسیدند را گرامی داشت
و به روح اطهر آنها درود فرستاد .نماینده مردم اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین در
مجلس شورای اسالمی همچنین روز قوه قضائیه را به مسئوالن محترم قوه
قضائیه و دست اندرکاران قضا تبریک گفت.
نمایندگان در ادامه نشست علنی سه شنبه ۷ ،تیر ماه مجلس شورای اسالمی
در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و
تفحص از شرکت شستا از سال  ۱۳۹۲الی  ۱۳۹۹با  ۱۶۱رأی موافق ۴۷ ،رأی
مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
شهباز حسن پور بیگلری در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با
این تقاضای تحقیق و تفحص گفت :بررســی وضعیت مدیریت اقتصادی،
مالی ،اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر
مجموعه آن محور اصلی این طرح است.
نایبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیبااشارهبهمحورهای
فرعی این طرح تحقیق و تفحص ادامه داد :بررســی مدیریت مالی و سرمایه
گذاری شرکت های زیر مجموعه ،فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی ،خرید
و فروش دارایی ها و نحوه رعایت صرفه و صالح شرکت ،اجاره دارایی ها ،اخذ
تســهیالت و نحوه پرداخت به شرکت های تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت،
چگونگی انجام حواله های ارزی و … و تخلفات ناشــی از آن ،بررسی نحوه
انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضاء هیات مدیره ها در برخی از شرکت
ها از لحاظ تحصیالت و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت ،نحوه
بکار گیری مشــاوران ،عضویت اعضای هیات مدیره ها به صورت همزمان
در شرکتهای مختلف ،بررســی ضوابط حقوق و مزایای معاونان ،مشاوران و
مدیران شرکت ها و تخلفات ناشــی از آن از دیگر محورهای این طرح تقیق
و تفحص است .وی تصریح کرد :همچنین بررسی مدیریت بخش حقوقی
شرکت های زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی ،فرایند دعاوی و نحوه
صرف هزینههای وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع شســتا ،بررسی
انتصابمدیرانحقوقیمتمرکزازطریقمعاونتحقوقیشرکتشستاواخراج
کارشناسانحقوقیمستقلنیزدراینطرحآمدهاست.براساساینگزارشعلی
خضریانبهعنوانمتقاضیطرحتحقیقوتفحص،بااشارهبهاهمیتتحقیقو
تفحصازمجموعهشستاگفت:شرکتشستامالکبسیاریازمجموعههادر
حوزه داروسازی ،کشت ،دامپروری ،پتروشیمی ،عمرانی و… است.
نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد :همچنین این مجموعه
در شرکت های صنایع ملی مس ،ایرانول ،جم ،میالد سالمت و… دارای سهام
است؛ در واقع می توان اظهار کرد این شرکت با پول کارگران و بازنشستگان
سهامدار این شرکت ها شده است .وی بیان کرد :مجموعه شستا دارای ۱۶۵
شرکت مدیریتی و  ۶۵شــرکت غیرمدیریتی است و مجموع سرمایه آن از
سال  ۹۷در حدود  ۵۷هزار میلیارد تومان بوده است .همچنین درآمد ساالنه
آن  ۳۲هزار میلیارد تومان پیش بینی می شــود که با توجه به شرایط اکنون
باید دو برابر باشد.
نمایندهمردمتهراندرمجلسیازهمتصریحکرد:طیدورههایگذشتهمجلس
دو بار موضوع تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار نمایندگان قرار داشته ،اما
نتیجهآندرصحنعلنیمطرحنشدهاستکهبیانگراهمیتتحقیقوتفحص
از این مجموعه عظیم است .سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای
اسالمی گفت :اتفاق تلخی در این مجموعه طی ۸سال دولت آقای روحانی رخ
دادهوموجبایجادحیاتخلوتدرشستاشدهاست؛مشاهدهمیشودباامضای
معاون وزیر کار ،افرادی به شرکت تامین اجتماعی معرفی شده اند تا در هیات
مدیره ها به کار گرفته شوند ،زیرا آنها از اعضای ستاد بودند.

خبر

رهبر معظم انقالب در دیدار رییس قوه قضاییه و جمعی از مسئوالن و کارکنان دستگاه قضا:

هیچکدام از اختیارات قوه قضاییه
معطلنماند

رهبرانقالببابیاناینکهقوهقضاییهیکعاملمهماقتداراستدرادار ه
کشور ،گفتند :بنده هم سفارشهایی کردم همیشه ،چه در این دوره ،در
جلسات دو نفره ،سه نفرهای که با جناب آقای محسنی داشتیم ،چه در
جلسات عمومی که بارها با عناصر محترم قوه قضائیه مالقات داشتیم،
همیشهسفارشهاییکردم.

بنا به اعالم پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر معظم
انقالب اسالمی صبح سهشنبه در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از
های غیرقابل
مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین «سنت ِ
تغییر الهی در جوامع» پرداختند و گفتند :علت ســربلندی و پیروزی
حیرتآور ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در برابر حوادث بزرگ
و تلخ سال ،۱۳۶۰ایستادگی و تالش و نهراسیدن از دشمنان بود و این
سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال
 ۱۴۰۱همان خداوند سال ۱۳۶۰است.
ایشان همچنین قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور
خواندند و توصیههایی هشتگانه همچون اجرای جدی سند تحول
در همه سطوح ،مبارزه جدی با فساد ،جلوگیری از تضییع حقوق عا ّمه،
مراقبت از امنیت روانی مردم ،تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان
و به سرانجام رساندن پروندههای باز شده در افکار عمومی ،خطاب به
مسئوالن این قوه بیان کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار ،با گرامیداشت یاد و خاطره شهید
آیتاهلل بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر ،شهید بهشتی را شخصیتی
واقع ًا برجسته خواندند و با اشــاره به شرایط پیچیده و خاص ماههای
منتهی به هفتم تیر سال  ۱۳۶۰و بعد از آن ،گفتند :بررسی شرایط آن
دوران برای امروز ما معرفتآموز و راهگشا است.
حضرت آیت اهلل خامنهای با مرور شرایط سال ،۱۳۶۰و ماههای قبل از
هفتمتیر،بهوضعیتسختجنگتحمیلیوپیشروینیروهایصدام
تا نزدیکی چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند :در
کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ ،در تهران نیز منافقین عم ً
ال جنگ
داخلی به راه انداخته بودند و از نظر سیاســی هم چند روز قبل از هفتم
تیر ،مجلس به عدم کفایت سیاســی رئیسجمهــور رأی داده بود و
کشور رئیسجمهور نداشت .در چنین شرایطی ،استوانهای همچون
شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته شد .ایشان همچنین به شهادت
رئیسجمهور و نخستوزیر کشور ،دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس
از آن ،شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره
کردند و گفتند :جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید
اینمسائلرامطالعهوبادقتدرموردآنها فکرکنند.کدامدولتوکشور
را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :در مقابل همه این حوادث ،در
رأس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن دلسوز
و مردم و جوانان انقالبی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صد
و هشــتاد درجه تغییر دهند ،به طوری کــه ناکامیهای پی در پی به
پیروزیهای پی در پی تبدیل شد ،منافقین از سطح خیابانها جمع شدند،
ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال عادی بازگشت.
دشمن در این چهار دهه به ضعفها و کمبودها امید
بسته اما مکرر ناامید شده است
حضرت آیت اهللخامنه ای با اشاره بهذوقزدگیدشمندربرخیمقاطع
بهدلیلبرخیضعفهاووکمبودهایداخلیافزودند:همدرسال ۱۳۶۰و
هم بعد از آن در چهار دهه گذشته ،دشمن در مواردی ذوقزده و امیدوار
شده و تصور کرده است بساط انقالب و نظام در حال جمع شدن است
اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی شده و مشکل آنها این است که راز
این ناامیدی را متوجه نمیشوند .ایشان تأکید کردند :دشمن نمیتواند
بفهمدکهدراینعالمبهغیرازمحاسباتسیاسی،محاسباتدیگریهم
وجودداردکههمانسنتهایالهیهستند.رهبرانقالببهنمونههایی
از سنتها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه
کفران نعمتهای خداوند اشاره کردند و افزودند :قرآن کریم مملو از
مضامین مربوط به سنتهای الهی است و جمع بندی آنها این است که
ِ
اگرجوامعدرمقابلدشمنانایستادندوباتوکلبرخداوندبهوظایفخود
عمل کردند ،نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است اما اگر دچار اختالف،
عافیتطلبی و سستی شوند ،نتیجه آن شکست خواهد بود.
سعی کنیم خودمان را مصداق سنتهای الهی در راه
پیشرفتقراربدهیم
حضرتآیتاهللخامنهایباتأکیدبرلزومبررسیعلمیسنتهایالهی
با نگاه جامعهشناسی ،سخنان خود در این بخش را اینگونه جمعبندی
کردند :ملت ایران در ســال  ۱۳۶۰با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت
های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند .امروز
نیز همان قاعده و قانون جاری است و خداوند سال ۱۴۰۱همان خداوند
سال ۱۳۶۰است و باید تالش کنیم خود را مصداق سنتهای الهی قرار
دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
قوه قضاییه؛ ُرکنی مهم و تأثیرگذار در کشور
رهبر انقالب در ادامه قوه قضاییه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار در کل کشور
خواندند و گفتند :بر اساس آیات قرآن کریم ،وظیفه حکومت اسالمی،
تعبد در جمهوری اسالمی ،ایتاء زکات
اقامه نماز یعنی گسترش روح ّ
یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسالمی و امر بهمعروف و نهی از منکر
یعنی امر به ارزشهایی همچون عدالت،انصاف ،برادری و نهی از ظلم،

سخنان رئیس دستگاه قضا
در دیدار با رهبر معظم انقالب

رییس قوه قضاییه در دیدار با رهبر معظم انقالب به مواردی چون
ارتباط بیش از پیش با اقشــار مختلف مردم ،جهش در استفاده از
فناوریهای نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی ،رایگان کردن
برخی خدمات قضایی در مناطق محروم و بهبود وضع معیشتی
کارکنان قوهقضاییه اشاره کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجتاالسالم والمسلمین
محســنی اژهای ،رئیس قــوه قضاییه در دیدار بــا رهبر معظم
انقالب اسالمی ،گزارشــی از اقدامات این دستگاه در دوره اخیر
ارائه کرد.

فساد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز تأکید شده و
جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد .ایشان افزودند :اگر به این وظایف
با اســتفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و دادگستری
عمل نشود ،مصداق تضییع نعمتهای الهی است و از این ناحیه ضربه
خواهیم خورد.
قوه قضاییه یک عامل مهم اقتدار در اداره کشور است/
ی و پرکار و با زوایای
آقای اژهای یک عنصر مؤمن ،انقالب 
قوهآشناست
حضرتآیتاهللخامنهای،رئیسقوهقضاییهرافردیمؤمن،انقالبیُ ،پر
کار ،مردمی ،بهدور از تشریفات ،آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار
از گوش شــنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیههایی هشتگانه به
مسئوالن و کارکنان این قوه بیان کردند .ایشان در توصیه اول ،سند
تحول تهیهشــده در دوره مدیریت قبل را از مترقیترین اسناد تحول
دانستند و افزودند :به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیتسازی
و کادرسازی شود .رهبر انقالب ،عمل به سند تحول را باعث جلوگیری
مقید به عمل
از انفعال در مقابل مخالفتها خواندند و افزودند :رئیس قوهّ ،
به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات ،کارکنان و مدیران
نیز باید این کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی گزارشها ،در این
زمینه آنگونه که باید ،عمل نشده است« .مبارزه جدی با فساد» توصیه
بعدی حضرت آیتاهلل خامنهای به مسئوالن قضایی بود.
ساختارهایفسادزادرقوهقضاییهبایددرهمشکسته
بشود
ایشان با تأیید ســخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر «در اولویت بودن
مبارزه با فسا ِد درون قوه» ،خاطرنشان کردند :اکثریت قضات ،افرادی
شریف ،پاکدست ،نجیب ،مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد
فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب میزنند ،باید برخورد شود البته
در مقوله مبارزه با فســاد ،کار اصلی ،مقابله با ساختارهای فسادزا و در
همشکستن آنها است .رهبر انقالب با تأکید بر تقویت دانش قضایی و
جلوگیریازصدوراحکامضعیفیامخدوش،درتوصیهبعدیبهتشویق
قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند .معطل نماندن
هیچیک از اختیارات و مأموریتهای قانونی قوه توصیه دیگر حضرت
آیتاهلل خامنهای به مسئوالن قضایی بود که در این زمینه گفتند :مث ً
ال
دادستانکلدرحوزهحقوقعمومیوظایفیداردکهبایدبارصدکاملو
البتهبدورازاحساساتوشعارزدگی،ازتضییعحقوقعامهجلوگیریکند.
پیشگیریازجرمازدیگرمصادیقمأموریتهایمهم
قوهقضائیهاست
ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه

رئیس دستگاه قضا در این دیدار بر ارتباط بیش از پیش با اقشار
مختلف مردم ،تقویت تعامل با قوای دیگر ،تالش برای تحقق
سند تحول قضایی ،جهش در اســتفاده از فناوریهای نوین و
هوشمندسازی خدمات قضایی ،حمایت از تولید و رفع موانع آن،
رایگان کردن برخی خدمات قضایی در مناطق محروم ،مبارزه
جدی با فساد به ویژه در داخل قوه ،اولویت دادن به پروندههای
کثیرالشاکی و دارای اهمیت در افکار عمومی ،تشدید نظارتها
بر ُحســن اجرای قوانیــن و مصوبات الزماالجــرا و همچنین
پیگیریهای مستمر و جاری برای بهبود وضع معیشتی کارکنان
و تقویت پایه بودجه قوه قضاییه تاکید کرد.
قضاییهبرشمردندوگفتند:بهعنواننمونهبایدباعملبهتکلیفقانونی
در زمینه تعیین مالکیت زمینها در شهرها و روستاها ،از جرائمی مانند
زمینخواری و کوهخواری پیشگیری شود.
قوه قضاییه تحت تأثیر نظر ضابطین قرار نگیرد و به
موضوعات،مستقلرسیدگیکند
رهبرانقالبدرتوصیه ششم«،تنظیمارتباطاتقوه قضاییهوضابطان
قضایی»راموردتأکیدقراردادندوگفتند:بررفتارضابطینبایدمراقبتو
نظارتشودکهدرحقمتهمزیادهروییاتندروینشود.دستگاهقضایی
نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل
رسیدگی کند .البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.
ایشــان در این زمینه افزودند :یکی از گالیههای ضابطان از دستگاه
قضایی رها کردن برخی پروندهها بهعلت کمبودهای قانونی است در
حالیکه باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف کرد .حضرت آیتاهلل
خامنهایدرتوصیهبعدیبهمسئولیتقوهقضاییهدرقبالامنیتروانی
مردم اشاره کردند و گفتند :امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است
و دســتگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم بهوسیله
افکن افراد مشخص یا نامشخص در
شایعات و اظهارات دروغ و هراس ِ
رسانهها و فضای مجازی جلوگیری کند.
سر زخم پروندههایی که در افکار عمومی باز میشود
نبایدبازبماند
رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن پروندههای
مهموگوناگوندرافکارعمومیهمچونمسائلکارخانجاتیاتصرفات
غیرقانونی ،تأکید کردند :سر زخم پروندههایی که در افکار عمومی باز
میشود نباید باز بماند .هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.
ایشان در پایان سخنانشان ،کار قضایی را از جمله کارهای بسیار دشوار
برشمردند و گفتند :البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام
دهید ،اجر آن نیز سنگین خواهد بود.
در ابتدای این دیدار ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای رئیس
قوه قضاییه ،گزارشــی از اقدامات این دستگاه در دوره اخیر ،با تأکید
بر ارتباط بیش از پیش با اقشار مختلف مردم ،تقویت تعامل با قوای
دیگر ،تالش برای تحقق سند تحول قضایی ،جهش در استفاده از
فناوریهای نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی ،حمایت از تولید و
رفع موانع آن ،رایگان کردن برخی خدمات قضایی در مناطق محروم،
مبارزه جدی با فساد به ویژه در داخل قوه ،اولویت دادن به پروندههای
کثیرالشــاکی و دارای اهمیت در افکار عمومی ،تشدید نظارتها بر
ُحسن اجرای قوانین و مصوبات الزماالجرا و همچنین پیگیریهای
مســتمر و جاری برای بهبود وضع معیشتی کارکنان و تقویت پایه
بودجه قوه قضائیه بیان کرد.

قالیباف :

مجلس برای اصالح ساختار وزارت صمت دو ماه به دولت فرصت میدهد
رئیس مجلس شورای اســامی از درخواست رئیس جمهور جهت ارائه
الیحهتفکیکوزارتصمتخبردادوگفت:باتوجهبهاینکهطرحاستیضاح
در راستای اصالح امور و پیشرفت کار است ،بهتر است این فرصت را برای
اصالح اصولی ساختار به دولت بدهیم.
محمدباقر قالیباف در نشســت علنی سه شنبه ۷ ،تیر ماه مجلس شورای
اسالمی درخصوص روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی
از نمایندگان گفت :صراحت ًا می گویم ما وظیفه خود می دانیم که هر  ۳قوه
مخصوص ًا در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور ،مجلس و دولت در
خدمت به مردم و در مسیر حل مشکالت ،هماهنگ و همدل بوده و هم
افزایی داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اســامی تصریح کرد :اگر روزی مجلس شورای
اسالمی به این نتیجه می رسید که وزیر عزیزی را استیضاح کند ،جز اینکه
به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است ،به عنوان
مثال امروزه مسئله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که
درخصوص وزیر صمت بوده یا مرتبط با برخی وزرای دیگر اســت که در
اختیار هیات رئیسه بوده و هنوز به کمیسیون ها ارائه نشده است ،هیچ نیتی
در مجلس جز اصالح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در
واقع این مهم به معنای اختالف نیست ،بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس

است که در راستای آن اقدام و عمل می کند و دولت نیز وظایفی دارد که
باید در جای خودش به آن عمل کرده و مسئولیت پذیر باشد تا مسئولیت
ها لوس نشود.
وی ادامه داد :همچنین باید اذعان کرد وزارت صمت جزو سنگین ترین
مجموعه ها و وزارتخانه های دولت اســت؛ روزی وزارت صنایع سبک و
بازرگانی و معادن داشتیم ،اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و
تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است.
قالیباف اظهار کرد :این وزارتخانه مشکالت ساختاری و مدیریتی دارد که
باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه ای رسیدیم که
باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی ،پایان زمان استیضاح
است که همچنان ۱۷نفر از نمایندگان در لیست استیضاح قرار دارند؛ وقتی
 ۱۰نفر درخواســت استیضاح داشته باشند ،استیضاح قابل طرح و وصول
در صحن است .رئیس قوه مقننه کشــورمان گفت :چون مجلس قصد
اصالح امور دارد ،در این زمینه با رئیس جمهور ،معاون اول و وزیر صمت
طی ۳روز گذشته صحبت شد و موضوع ساختاری مورد بحث قرار گرفت.
موضوعیکهپیشازعیدنیزبارئیسجمهورمطرحشدودولتنیزخودش
در این راستا دغدغه دارد .رئیس جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که
به این نتیجه رسیده اند که این وزارتخانه حتما نیازمند تجدیدنظر بوده و به
دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایت ًا دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصالح

ساختاری اصولی صورت گیرد.
وی افــزود :بنابراین این موضوع از طریق الیحه به ســرعت به مجلس
داده خواهد شــد ،لذا چون خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس
نیز اصالح امور اســت ،به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی نخستین
درخواست کننده استیضاح و همچنین  ۱۶نماینده دیگر صحبت کردم.
بنابراین از نمایندگان درخواســت می کنم چون دولت تصمیم به اقدام
دارد ،فرصت دو ماهه به دولت بدهیم .طرح اســتیضاح سیدرضا فاطمی
امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت ســیزدهم مدتی است که بین
نمایندگان مطرح شده بود.
پیشازاین مصطفیطاهریدرتشریحنشستکمیسیونصنایعومعادن
مجلس،گفت:براساسقانونآئیننامهداخلیمجلسطرحاستیضاحوزیر
صمت که به کمیسیون ارجاع شده بود ،مورد بررسی قرار گرفت .نماینده
مردم زنجانو طارم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برخالف آنچه
در برخی رسانهها مطرح شده بود ،در جلسه امروز بحثهای کارشناسی
مناسبی انجام گرفت ،افزود :طرح استیضاح وزیر صمت  ۲محور داشت؛
نخستین محور مربوط به صنعت خودرو بهویژه موضوع قیمت و دومین
محور نیز معدن علیالخصوص اکتشاف در این حوزه بود.
وی اضافه کرد :در نشست امروز نمایندگان مشکالت را با ارائه اعداد و آمار
بیان کردند و وزیر نیز پاسخ های خود را ارائه کرد.

امیرعبداللهیان:

ایران و ترکیه نسبت به دسیسههای
رژیم صهیونیستی در مورد روابط دو
کشور هشیار باشند

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت مراقبت و هوشیاری
دو کشــور ایران و ترکیه نسبت به دسیســهها بویژه از سوی رژیم
نامشــروع صهیونیســتی ،تقویت ارتباطــات و رایزنی میان همه
نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران و ترکیه را مورد
تأکید قرار داد .حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
که در نخستین دیدار دوجانبه ،به دعوت مولود چاوش اوغلو در آنکارا
حضور دارد ،بعد ازظهر روز دوشنبه در محل وزارت امور خارجه ترکیه
با همتای ترکیه ای خود دو دور دیدار و در خصوص موضوعات مورد
عالقه دو کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تشریح رویکرد سیاست
خارجی دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینه گسترش مناسبات
با همسایگان ،جایگاه ویژه ترکیه در چارچوب سیاست همسایگی و
مبتنی بر اشتراکات فرهنگی ،دینی و تاریخی را مورد اشاره قرار داد
و بر ضرورت تقویت پیوندهای دو ملت و صیانت از منافع مشترک
تاکید کرد .امیرعبداللهیان همچنین اراده جمهوری اسالمی ایران در
زمینه فعال سازی ساز و کار های موجود در روابط فیمابین از جمله
شورای عالی همکاری ،کمیسیون مشترک اقتصادی ،کمیسیون ها
و کمیته های کنسولی ،گمرکی ،مرزی ،امنیتی و رسانه ای را مورد
تاکید قرار داد و همچنین بر ضرورت تسهیل مراودات برای ارتقاء
همکاریها و مبادالت تجاری و اقتصــادی خصوصا در حوزه های
حمل و نقل ،انرژی ،گردشگری ،محصوالت کشاورزی ،صنعتی،
تحقیقات علمی و فناوری ،سرمایه گذاری و نیز تقویت همکاری ها
در سازمانهای منطقه ای تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با خطیر توصیف کردن مباحث مرتبط
با محیط زیست خصوصا حوزه مربوط به منابع آبی و نیز مشکالت
گرد و غبار و با اشاره به نشســتی که در آینده نزدیک در تهران در
این خصوص برگزار خواهد شد ،حضور نماینده دولت ترکیه در این
نشست با هدف بررسی و طراحی اقدامات مشترک برای مقابله با آن
در سطح منطقه را با اهمیت ذکر کرد.
امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به ضرورت مراقبت و هوشیاری دو
کشور نسبت به دسیسه ها بویژه از سوی رژیم نامشروع صهیونیستی،
با تاکید بر پیوندهای عمیق و ریشه دار میان دو ملت ،تقویت ارتباطات
و رایزنی میان کلیه نهادهای سیاســی و امنیتی جمهوری اسالمی
ایران و ترکیه را مورد تاکید قرار داد.
وزیر امور خارجه کشــورمان همتای ترک خود را در جریان آخرین
تحوالت گفتگو های هسته ای و مذاکرات برای رفع تحریم ها قرار
داد .مولود چاوش اوغلــو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار با
قدردانی از حضور وزیر امور خارجه کشورمان در آنکارا و ابراز رضایت
از روند رو به رشــد همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین در
ماه های اخیر ،ضمن اشاره به هدف تدوین شده از سوی رهبران دو
کشور برای ارتقاء روابط تجاری ،برگزاری ٢٩امین نشست کمیسیون
مشــترک همکاری های اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک را در
ارتقاء سطح همکاری ها موثر دانست.
تحوالت مربوط به سوریه در چارچوب ســاز و کار آستانه ،مسائل
قفقاز و هماهنگی نزدیک تر در ابتکار  ،٣+٣دفاع از آرمان فلسطین
و حفظ هویت اسالمی قدس شریف ،تالش برای توقف جنگ در
اوکراین ،تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اســامی
ایران و مخالفت ترکیه با این تحریمهــا ،از دیگر موضوعات مورد
گفتگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه دو کشور بود.
در دیدار دو وزیر خارجه همچنین پیش نویس ســند برنامه جامع
همکاری های بلندمدت بین دو کشور از طرف امیر عبداللهیان در
اختیار وزیر امور خارجه ترکیه قرار گرفت تا در دستور کار بررسی از
سوی طرف ترکیه ای قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان:

امروز راه بهشتی ادامه دارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت :شهید بهشتی در همه عرصههایی
که ورود کرده اســت ،حضوری موثر داشــته و آنها اکنون باقیات
الصالحات اوست از ایفای نقش بیبدیل در تدوین قانون اساسی تا
شورای عالی قضایی.
هادی طحان نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری
خود نوشت« :شهید بهشتی در همه عرصههایی که ورود کرده است،
حضوری موثر داشته و آنها اکنون باقیات الصالحات اوست از ایفای
نقش بیبدیل در تدوین قانون اساسی تا شورای عالی قضایی..
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه امروز راه بهشتی ادامه دارد،
اظهار داشت :چه افتخاری است برای همکاران قضایی که این هفته
به نام و یاد اوست».

رئیس هیات مذاکره کننده ایران
وارد قطر شد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران
دیروز در راس هیئتی راهی دوحه میشود.
علی باقریکنی معاون سیاســی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت
مذاکره کننده ایران در راس هیئتی سهشنبه راهی دوحه شد.
دهقانی ســفیر ایران در دوحه در توییتی نوشت :ورود جناب آقای
باقری و هیات محترم مذاکره کننده کشورمان را به دوحه خوش آمد
می گویم و بدون هرگونه پیش داوری و ابراز بدبینی و یا خوش بینی
غیر واقعی ،بــرای آنها در انجام ماموریت مهم خود در تامین منافع
ملت بزرگ ایران آرزوی موفقیت دارم.
سعید خطیبزاده روز گذشته در یک نشست خبری با بیان اینکه
آمریکا تعهد داده اســت کــه به کلیه نکات برجــام عمل میکند
گفت :در محتوا و در شــکل توافقاتی شــده اســت؛ ولی اینکه آیا
آمریکاییها از میراث ترامپ عبور خواهند کرد و میپذیرند که عضو
مسئولیتپذیری باشند را باید منتظر بمانیم.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد :امیدوار هستیم پیامهایی که آقای
بورل آوردند در عمل هم شاهدشان باشیم.
وی با بیان اینکه زمــان و مکان مذاکرات رفــع تحریمها تقریب ًا
مشخص است .چند ســاعت آتی تصمیمات نهایی اتخاذ میشود.
یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان خواهد بود و در همین
هفته این مالقات انجام خواهد شد.
خطیبزاده ضمن اشاره به اینکه آمریکا تعهد داده است که به کلیه
نکات برجام عمل میکندادامه داد :در محتوا و در شکل توافقاتی شده
است؛ ولی اینکه آیا آمریکاییها از میراث ترامپ عبور خواهند کرد
و میپذیرند که عضو مسئولیتپذیری باشند را باید منتظر بمانیم.
 ۵تیرماه نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سفر و با
مقامات کشورمان از جمله دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی
امنیت ملی دیدار کرد .جوزپ بورل گفته بود :مذاکرات میان ایران،
اتحادیه اروپا و آمریکا در وین برگزار نخواهد شد چرا که گفتوگوها
در فرمت  ۴+۱با آمریکا نیست.
وی بیان داشت :احتماال این گفتوگوها در جایی نزدیکتر به خلیج
فارس و به صورت مشــخصتر در یک کشور حاشیه خلیج فارس
برگزار میشود .با توجه به تالشهای مستمر قطر برای از سرگیری
مذاکرات رفع تحریمها ،شانس دوحه برای میزبانی مذاکرات آتی
بیش از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس است.

