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کشف یک
میدان جدید نفتی
در خوزستان

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
از کشف یک میدان جدید نفتی در منطقه
دزفول شمالی خبر داد .سید صالح هندی
از کشف یک میدان جدید نفتی در منطقه
دزفول شمالی خبر داد و گفت :این میدان
پس از یک سال فعالیت مستمر اکتشافی در
جنوب ایران کشف شده است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی اعالم کرد؛

جلوگیریازفرارمالیاتیباهوشمندسازی
شبکه جامع نظام مالیاتی ،برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و در پی کامل کردن آن هستیم و به دنبال آن
یک سری شبکههای اطالعاتی تکمیل میشود تا بتوانیم به طور کامل با فرار مالیاتی مبارزه کنیم
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جزئیات
جدید از
بهبود شرایط
وام مسکن
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واردات قطعاتی که
امکان داخلیسازی
دارد ،ممنوع شد

دوران اثرگذاری
فشار حداکثری
به پایان رسیده است
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مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
ضمن اعالم وضعیت قطعات هدفگذاری
شده برای تعمیق ساخت داخل ،اظهار کرد :با
توجه به تمرکزی که بر این فضا شکل گرفته،
به زودی روند روبه رشد داخلیسازی قطعات
خودرو آشکار خواهد شد.فرشاد مقیمی  ،در
رابطه با جدیدترین وضعیت داخلیسازی
قطعات خودرویی اظهار کرد :تعمیق ساخت
داخل قطعات خودرو از همان روزهای ابتدایی
آغاز شده و به صورت هفتگی کنترل میشود.

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن
جدیدترین جزئیات از افزایش حداکثر عمر
بنای مشمول وام مسکن از محل اوراق از ۲۰
به  ۲۵سال ساخت را اعالم کرد و گفت :امکان
پرداخت سقف تسهیالت از محل اوراق حق
تقدم تسهیالت مسکن (تسه) برای امالک با
سن بنای تا  ۲۵سال میسر شده است

سرمقاله

جوان نخبه
پاره تن
ایران است
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الیحه تجارت؛
الیحهای از جنس ابهام
محمدصادق امانی
کارشناساقتصادی

ایران از دیرباز محل رفت و آمد تجار و بازرگانان
غرب و شرق عالم بوده اســت و بازگانان خارجی
برای انتقــال کاالهای مورد نیاز خود از شــرق به
غرب یا برعکس از جغرافیای ایران عبور میکردند.
راه ابریشم ،خود گواهی بر این موضوع است .قرار
گرفتن ایران در مسیر عبور بازرگانان خارجی باعث
شد که از گذشــتههای دور مردمانی از ایران نیز
به کار بازرگانی و تجارت اشــتغال داشــته باشند
و تجارت یکی از کســب و کارهای پــر رونق در
ایران باشد.
پیشینه قانون تجارت در ایران
در قرنهای پیش اگر اختالفی بین بازرگانان به
وجود میآمد توسط حاکم شرع و مبتنی بر شرع
مورد قضاوت قرار میگرفت؛ تا این که پس از دوران
مشروطه و تشکیل مجلس در ایران ،نهایتا در سال
 ۱۳۰۳برای اولین بار قانون تجــارت تدوین و به
تصویب مجلس میرســد .قانون تجارت مصوب،
در سال  ۱۳۱۱منسوخ شده و در همان سال قانون
جدید تجارت در مجلس شورای ملی تدوین و به
تصویب رسید .این قانون از زمان تصویب تاکنون
در حال اجرا است و تغییرات اساسی در آن صورت
نگرفته است.
قدیمی بودن قانون تجارت از یک طرف و تحوالت
حوزه کسب و کار در دهههای اخیر از طرف دیگر
باعث شده که مســئوالن کشور به تغییر و اصالح
قانون تجارت بیندیشــند .بر همین اساس تدوین
الیحه تجارت از سال  ۱۳۷۹در دستور کار دولت
وقت قرار گرفته و الیحه مذکور در سال  ۱۳۸۴به
مجلس ارسال شد.
اما به دلیل حجم باالی مواد ،بررسی آن به عمر
مجلس ها نمیرســید و به مجلس بعدی تحویل
داده میشد .برای حل این مشکل ،در سال ۱۳۹۱
کمیسیون حقوقی مجلس تصمیم گرفت که این
الیحه را با اســتفاده از اصل  ۸۵قانون اساسی در
جلسات کمیسیون مصوب کند و تنها برای تصویب
کلیات آن ،به صحن علنی مجلس بفرستد.
اما شــورای نگهبان دو ایراد اساسی بر این کار
گرفت .ایراد اول آن بود که بــه دلیل آنکه قانون
فعلی تجارت ،دائمی است ،ضرورتی در تغییر آن
دیده نمیشود؛ بنابراین میبایست به صورت ماده به
ماده در صحن علنی مجلس بررسی شود .ایراد دوم
تغییر یکباره قانون بود .به اعتقاد شورای نگهبان،
در صورتی که قسمتهایی از قانون قبل نیاز به اصالح
دارد ،تنها باید همان قسمت اصالح شود و تغییر
یکباره کل قانون که به معنای تغییر یکباره تمامی
رویههای شکل گرفته در بین مردم در بیش از ۸۰
سال استفاده از این قانون است ،به صالح نیست.
در نهایــت با فشــار هیئــت رئیســه و برخی
نمایندگان ،از  ۲۷مرداد امسال رسیدگی بند به بند
این الیحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار
گرفت .بنابراین مشکل ایراد اول شورای نگهبان حل
شد اما کماکان ایراد دوم پابرجاست.
الیحه تجارت ،ابهام دارد
این الیحه دارای مشــکالت متعــدد محتوایی
اســت .یکی از ایرادهای اصلــی آن وجود عبارات
مبهم و تفسیر پذیر در بندهای مختلف آن است؛
برای مثال در ماده  ۲۶الیحه تجارت آمده است« :
طرفین[قرارداد] بــه رعایت عرفهایی که به طور
معمول در معامالت مرتبط به وسیله اشـــخاص
رعایـت مـیشـود ،ملزم هستند؛ مگر آن که اعمال
عرف مذکــور در خصوص یک رابطــه قراردادی
نامتعارف باشــد» .تکرار چند باره عبارات مبهمی
همچون «عرف»« ،معمول» و «نامتعارف» در متن
ماده فوق در شرایطی است که این عبارات تعریف
مشخصی از جهت حقوقی ندارند.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که استفاده
از عبارات مبهم و تفسیر پذیر در متن الیحه تجارت
محدود به یک ماده مشخص نیست و در متن کتاب
اول این الیحــه بیش از  ۵۰بــار از عبارات مبهم
استفاده شده است.

ادامه در صفحه 2

ظریف:

در شرایط کنونی باید تنشها
با همسایگان را به حداقل برسانیم
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وزیر صنعت:

حذف و انزوای ایران
در معادالت جهان ممکن نیست
3

رئیس قوه قضائیه :فساد محصول اقدام یک شبه و یک روزه نیست

رئیس قوه قضائیه گفت :در روایات بزرگترین گناه ،کوچک
شمردن گناه است و لذا فساد کم هم نباید تحمل شود تا به یک
مسئله بزرگ تبدیل شود.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در آیین نکوداشت سی و
هشتمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور ،اربعین را
نماد و نمود ماندگاری عاشورا و پرچم برافراشته فرهنگ عاشورایی
در همه الیه های زندگی و شئون اجتماعی انسان دانست و تصریح
کرد :باید وجود مقدس اباعبداهلل الحسین (ع) را الگویی برای تمدن
سازی نوین در جامعه قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ،یاد و خاطره کسانی را که در
ادوار گوناگون در سازمان بازرسی کل کشور تالش کرده اند گرامی
داشت و افزود :در بخش نظارت و بازرسی قبل از آنکه نیاز به بیان
دالیل نقلی باشد ،به حد کافی دالیل عقلی وجود دارد .تضمین
اجرای قانون و تضمین حق اهلل و حق الناس در گرو مراقبت و
نظارت علی الدوام است که هرگز نباید از آن غفلت کرد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه بدون نظارت ،مدیریت هیچ
مدیری قابل تعریف نیست ،ادامه داد :همه مدیران در همه سطوح
باید بر مجموعه خود نظارت کنند .امروز اگر بخواهیم در جامعه
عدالت را به معنای اجرای قانون تعریف کنیم ،اولین ضامن اجرای
قانون ،خود اشخاصند و خودکنترلی ،قوی ترین و کارآمدترین نظام
کنترلی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گسترش اخالق از مهمترین
راههای پیشگیری از جرایم و تخلفات در نظام اداری کشور است،
اظهار کرد :دومین ضمانت اجرای عدالت و قانون ،گسترش نظارت
های مردمی یا همان امر به معروف و نهی از منکر است .اگر این
حساسیت از جامعه رخت بربندد و اجرای آن سست شود ،به تعبیر
امیرالمومنین (ع) باید شاهد تسلط شرار باشیم.
آیت اهلل رئیسی گفت :دستگاه ها باید از انتقادات مردم ،رسانه
ها ،دلسوزان و مصلحان استقبال کنند .ما هر جا به مردم میدان
داده ایم ،ضرر نکرده ایم .بر این اساس ،سازمان های مردم نهاد باید
مورد توجه جدی باشند زیرا کمک خوبی برای مدیران و دستگاه
های نظارتی هستند.
رئیس قوه قضاییه از مجلس خواست که قانون ارتقای
سالمت نظام اداری را تمدید کند و خاطرنشان کرد :این قانون
می تواند تضمین کننده سالمت اداری باشد .به قانون رسیدگی
به تخلفات اداری نیز باید توجه شود .این قانون نباید فقط
نسبت به افراد ضعیف بلکه نسبت به همه باید به صورت جامع
اجرا شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه فعال ساختن چشمان نظارتی
درون سازمانی از جمله مجموعه های حراست ،نقش مهمی در
جلوگیری از فساد دارد ،تصریح کرد :بسیاری از فسادها و کژی
ها محصول اقدام یک شبه و یک ماهه نیست بلکه محصول چشم
بستن مستمر در طول یک زمان مشخص است؛ لذا باید به ارقام
پایین هم حساس بود که تبدیل به ارقام نجومی نشود.
رئیس قوه قضاییه ،نظارت را جزء الینفک حکمرانی خوب
دانست و افزود :ممکن است در جامعه سوال شود که این مفاسد
چگونه شکل گرفته است .اگر به هر دلیلی دستگاه های درون
سازمانی غفلت کردند ،سازمانهای برون دستگاهی نباید غافل
شوند .توسعه نظارت الکترونیک می تواند نظارت را بر امور مختلف
به صورت برخط و لحظه ای کند .بر هر بخشی از دولت که می
خواهد به بخش خصوصی امتیازی دهد ،باید مراقبت مضاعفی
اعمال شود.
آیت اهلل رئیسی گفت :حضور سازمان بازرسی کل کشور برای
جلوگیری از فساد و صیانت از مدیران است ،نه فقط برای مقابله
با فساد .مهمترین مساله در این زمینه ،اصالح ساختارهاست .در
گام دوم انقالب و با توجه به تاکیدات هفت محوری رهبر معظم
انقالب ،به هیچ عنوان مردم و نظام برخی کاستیهایی را که در
ادوار گذشته بوده است ،نمی پذیرند .تحول مورد تاکید مقام معظم
رهبری به معنای دیدن همه کاستیها و نواقص و تالش مجاهدانه
برای رفع آنهاست.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم توسعه نظارت الکترونیک

و حضور گسترده بازرسان در میدان ،نظارت گریزی را برای مدیران
یک ضد ارزش دانست و یادآور شد :ما باید به خداوند متعال ،ارباب
رجوع ،عموم مردم و دستگاه های نظارتی پاسخگو باشیم .حتما
شفافیت به دستگاه های نظارتی برای خوب مراقبت کردن ،به
مدیران برای خوب اداره کردن و به مردم برای خوب رصد کردن
کمک می کند.
آیت اهلل رئیسی افزود :در دوران توفیق خدمت به آستان
مقدس علی ابن موسی الرضا (ع) ،همیشه از بخش اقتصادی
آستان به عنوان یک جعبه سیاه سوال می شد .گفتم این بخش
باید شفاف شود .سازمان اقتصادی آستان به نحوی پشت ویترین
قرار گرفت که موجب اعتمادسازی شد .البته کسی هم ما را موظف
به این کار نکرده بود اما برای ارتقای اطمینان مردم ،آن را مفید می
دانستیم .این شفافیت حتی باعث افزایش نذورات و موقوفات شد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه مدیران بدانند شفافیت نه در
شعار بلکه در عمل ،هم به نفع خود دستگاه هاست و هم عملکرد
دستگاه های نظارتی را تسهیل می کند ،اظهار کرد :توسعه
اقتصادی را در گرو امنیت اقتصادی و امنیت اقتصادی را در گرو
مبارزه با فساد می دانیم .کارآفرینی و سرمایه گذاری نیز منوط به
روابط سالم اقتصادی است.
رئیس قوه قضاییه ،تعامل دستگاه های نظارتی سه قوه را
بسیار در جهت هم افزایی موثر دانست و گفت :گزارش های
دستگاههای نظارتی باید خیرخواهانه باشد و پیشنهادات با دارا
بودن ضمانت اجرای مناسب ،در جهت اجرای صحیح قانون به
مرحله اجرا درآیند .دستگاه قضایی نیز باید به نحوی عمل کند که
بازرسان ،انگیزه بیشتری بیابند.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ،توجه
به ترک فعلها را در کنار توجه به فعلها بسیار مهم دانست و
خاطرنشان کرد :بسیاری ترک فعلها ،به مراتب خسارتبارتر از
فعلهاست .همه باید در هر زمانی نسبت به دوران مدیریت خود
پاسخگو باشند .در سیل فروردین ماه که چند استان را درگیر
کرد ،گزارش ها نشان می دهد که بازرسان ما نسبت به برخی
ضرورتها از جمله الیروبی ،رسوب زدایی و  ...از قبل هشدار
داده بودند .بر همین اساس می بینیم در استانهایی که آمادگی
وجود داشت ،خسارت کمتری وارد شده است؛ لذا باید این
ترک فعلها مورد توجه همه باشد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم حمایت قاطعانه از مدیران قوی
و شجاعی که تحریم را دور می زنند ،تاکید کرد و افزود :اجازه
ندهید مدیر شجاع ،نترس و قوی در میدان دچار سستی و تردید
شود .حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان فعال نیز وظیفه همه
ماست .کارآفرین و سرمایه گذار باید بداند که کارش در این کشور
سریع انجام می گیرد .باید تمام بخشها ترتیبی اتخاذ کنند که کار
سرمایه گذار و کارآفرین تسهیل شود .این در گروی آن است که
اگر با مانع بی مورد و بیجایی مواجه شدند ،فورا رفع شود تا رونق
تولید را شاهد باشیم.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر لزوم تشویق مدیران شجاع،
شناسایی ساختارهای فسادزا را از اولویت های کار سازمان بازرسی
دانست و گفت :اگر دستگاه های اداری و سازمانهای مسئول کار
خود را به موقع و به جا انجام دهند یقین بدانید شاهد کاهش
ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ناهنجاری های اجتماعی،
فرهنگی و  ...با اقدام جهادی قابل رفع است ،خاطرنشان کرد:
دفاع از حریم کشور و حرم اهل بیت (ع) نشان داد که کارهای
ناممکن به دست نیروهای توانمند ما ممکن می شود .بنابراین
معتقدیم دغدغه های مردم نیز با همین توانمندی قابل رفع است.
هیچ مشکل غیرقابل حلی در کشور نداریم منتها باز کردن گره
ها با دستان توانای ملت بزرگ ایران امکان پذیر است ،نه توسط
کشورهای خارجی.
براساس این گزارش ،آیت اهلل رئیسی همچنین در نشست
تخصصی با مدیران سازمان بازرسی کل کشور ،پس از شنیدن
نقطه نظرات و دیدگاه های برخی مدیران این سازمان ،از زحمات
مدیران و کارکنان سازمان بازرسی قدردانی کرد و گفت :از

تجربیات افراد پیشکسوت باید در جهت ارتقای کار سازمان بازرسی
کل کشور استفاده کرد؛ البته این تجربیات باید در کنار به کارگیری
نوآوری ها و فناوری ها باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سرمایه سازمان بازرسی کل
کشور ،نیروی انسانی کارآمد است ،ادامه داد :کاری که باید در
دوره تحول انجام گیرد آن است که ساختارها و فرایندهای سازمان
متناسب با نیازها و موضوعات روزآمد شود.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به نظام برنامه ریزی در سازمان
بازرسی اظهار کرد :برنامه باید به نحوی بتواند رشد کند که
یک نگاه راهبردی بر آن حاکم باشد یعنی عالوه بر عملکردهای
سازمان ها راهبردها نیز مورد بازرسی قرار گیرد .این نیازمند
یک نگاه مساله محور است تا به نقطه ای راهگشا برای مدیران
برسد که همزمان با بازرسی مصداقی ،نظارت راهبردی هم
صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نیروی موجود در سازمان
باید عالوه بر تجربه و تخصص ،با نگاه جهادی و انقالبی فعالیت
کند ،اظهار کرد :اگر این روحیه نباشد ،آثار آن کامال مشخص
می شود .حرکت جهادی به معنای گام برداشتن هدفمند و تالش
برای برداشتن موانع است .امروز دشمن شما ظلم به مردم ،فساد
و ناکارآمد جلوه دادن نظام است و بدخواهان نیز در این آتش
ها می دمند منتها ما با عملکرد خود نباید اجازه میدانداری به
دشمن بدهیم.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه امروز بسیاری از کاستیها در
کشور ما بزرگنمایی می شود ،بر لزوم تقویت نظارت های درون
سازمانی تاکید کرد و افزود :باید مراقب سالمت نیروها بود .بر
همین اساس ارتقای سالمت درون سازمان بازرسی و نظارت بر
ناظران و بازرسی از بازرسان بسیار اهمیت دارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر لزوم جانشین پروری ،تربیت
نیرو و کادرسازی تاکید کرد و با بیان اینکه میدان دادن به جوانان
به معنای پیرزدایی نیست ،تصریح کرد :میزان گزارش ها و
مراجعات مردمی به دستگاه قضایی افزایش یافته است .امروز در
مردم ،یک روح امید ایجاد شده است .اگر این مراجعات و گزارش
ها مورد توجه قرار گیرد ،امید ارتقا می یابد وگرنه ناامیدی بدتر از
گذشته شکل می گیرد.
آیت اهلل رئیسی تاکید کرد :همه باید با یک کار جهادی ،وقت
بگذارید و اجازه ندهید که خواسته های مردم بایگانی شود یا بدون
پاسخ بماند .کسی که به ما نامه می نویسد ،نه شوخی دارد و نه
وقت اضافی دارد .اصل بر آن است که هر کس مکتوب ،حضوری
یا به صورت دیجیتال پیامی را به ما می رساند ،اظهاراتش از سر
دغدغه و درد است و نباید نادیده گرفته شود .تاکیدم این است که
نگذارید ناامیدی بر ذهن مردم غلبه کند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شکل گیری یک نیروی
واکنش سریع در سازمان بازرسی برای پیگیری فوریتهای بازرسی،
یادآور شد :گاه فرصت ارائه یک گزارش مستوفی نیست و الزم
است گاهی یک صفحه گزارش را به صورت خالصه بنویسید تا
موضوع شرح داده شود و زمینه پیگیری از بین نرود.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بازرسان
با نیروهای وزارت اطالعات و اطالعات سپاه ،تصریح کرد :گزارش
های بازرسان باید به لحاظ قضایی متقن ،مستدل و کارشناسی
شده باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اولویت سازمان بازرسی همان
اولویت های کشور است ،به رونق تولید به عنوان اولویت مورد
تاکید مقام معظم رهبری در سال  98اشاره کرد و گفت :امروز
بررسی موانع تولید در مقام عمل ،اولویت سازمان بازرسی کل
کشور است.
آیت اهلل رئیسی در پایان خاطرنشان کرد :عملکرد سازمان
بازرسی باید پیشگیرانه و هشداردهنده باشد تا نظام اداری کشور
عادالنه شود.
براساس این گزارش ،پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه،
رئیس و دو تن از معاونان سازمان بازرسی کل کشور به بیان دیدگاه
ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

فساد محصول
اقدام یک شبه و
یک روزه نیست
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واعظي در حاشيه نشست هيئت دولت؛

با لشکرکشی امنیت به مرز ترکیه و سوریه نمیرود

رئیس دفتر رئیس جمهور :مشکالت سوریه با تالش همه از راه مذاکره
حل میشود و هیچ گاه با لشکرکشی امنیت به مرز ترکیه و سوریه نمیرود
اقای محمود واعظی در حاشیه نشست هیئت دولت درباره موضع ترکیه
در قبال سوریه افزود :باید تالش کنیم مسائل و مشکالت سوریه از طریق
مذاکره حل شود و از طرف دیگر نیروهای خارجی در خاک سوریه از جمله
امریکا که بدون هماهنگی با دولت سوریه آنجا هستند و وجودشان باعث
ناامنی است ،آنجا را ترک کنند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این بارها آقای ترامپ اعالم کرده میخواهد
سوریه را ترک کند ،اظهارداشت :ما کامال استقبال میکنیم تا امریکا از سوریه
و جاهای دیگری که نیرو دارد بیرون برود و کشورهای مختلف بتوانند باهم
مذاکره و تفاهم بکنند.
اقای واعظی ادامه داد :درباره ترکیه ما از نگرانیهای این کشور که
پیرامون مرز مشترک با سوریه وجود دارد مطلع هستیم و با آنها صحبت
کردیم ،اما تحلیل و شناخت ما از شرایط منطقه به گونهای است که
لشکرکشی امنیت به وجود نمیآورد.
وی درباره پیشنهادهایی که درباره مذاکره با عربستان مطرح میشود،
گفت :ما فکر میکنیم منطقه نیاز به آرامش و گفتگو دارد؛ بحران یمن بسیار
طوالنی شده و عمال مسلمان کشی است .فرقی نمیکند از هر طرف که کشته
شوند یک مسلمان جانش را از دست میدهد .بر اساس این ،موضع جمهوری
اسالمی ایران از روز اول این بود که باید تالش کنیم آتش بس صورت بگیرد
و مذاکره برای صلح به وجود آید.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در گذشته عربستان فکر
میکرد در یک مدت کوتاهی با کمک نیروهای هوایی و تعدادی از کشورها
میتواند سریع یمن را ببلعد ،افزود ،:اما آنها نه یک ماه ،شش ماه ،یکسال
بلکه شش سال است که در بحران یمن هستند.
اقای واعظی ادامه داد :باتوجه به اوضاعی که در منطقه است عربستانیها
آرام آرام به این نتیجه رسیده اند که جنگ نمیتواند سرنوشت این بحران را
درست کند و آنچه میتواند ،مذاکره است .ما هم از اینکه حوثیها و طرف
مقابل اعالم آتش بس کردند استقبال میکنیم.
وی همچنین تاکید کرد :اگر عربستان در حل مشکالت چه در روابط با
ما و چه در موضوع یمن جدی باشد ما مذاکره در این باره را یک گام مثبت
تلقی میکنیم.اقای واعظی درباره گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام
عنوان کرد :گام سوم مهم ترین گام بود و وقتی سازمان انرژی اتمی ما وارد
عمل شد و در بخشهای مختلف فعالیتهای خودش را عملیاتی کرد آژانس
انرژی اتمی هم آنجا اعالم کرد و در سفر نیویورک کشورهای اروپایی و دبیر
کل سازمان ملل تاکید داشتند که گامهای اساسی در ایران برداشته شده
است این نشان میدهد گام سوم تاثیرات بسیار زیادی گذاشته است.
وی در این باره افزود :تماسهای متعددی با ما برقرار شد و امیدوار
هستیم پالسهایی که این گام سوم فرستاده هرچه زودتر جدی گرفته شود.
این عضو کابینه در ادامه با بیان اینکه دولت الکترونیک یکی از
اولویتهای دولت دوازدهم است ،گفت :ما در وزارت ارتباطات زیرساخت
ها ،پهنای باند و ساختارها را فراهم کرده ایم و از اینجا به بعد بحث خدمات
مطرح است که کلیه دستگاهها باید خودشان را برای آن آماده کنند.
اقای واعظی افزود :رئیس جمهور به دو دستگاه یعنی وزارت ارتباطات
و سازمان اداری و استخدامی ماموریت داده که تا سال آینده همه دستگاهها
بتوانند به دولت الکترونیک بپیوندند.رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به
سوالی درباره اعالم کاهش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی اظهارداشت :بانک
مرکزی آماری برای دولت فرستاد که در مقایسه با سال گذشته نشان از
تقویت پول ملی میداد ،اما افرادی که زمانی که ارز (دالر) به  ۱۶هزار تومان
و حتی  ۱۹هزار تومان رسید دولت را مورد حمله قرار میدادند امروز که ۱۱
هزار تومان شده به هیچ وجه حاضر نیستند ببینند.وی درباره انتشار اخباری
درباره اعطای بورسیه به  ۳نفر از آقازادهها گفت :اگر چنین چیزی وجود
داشت من تا االن شنیده بودم بنابراین تکذیب میکنم و اگر کسی مدارکی
دارد به من ارایه بدهد تا حتی اگر یک نفر از این بورس استفاده کرده جلوی
آن را بگیریم.اقای واعظی درباره تایید مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت
بازرگانی از سوی شورای نگهبان افزود :انتظار داشتیم باتوجه به اهمیت
موضوع این مصوبه با اولویت در شورای نگهبان بررسی شود ،اما تاکنون
بررسی نشده و شنیده ام امروز قرار بوده این مصوبه در دستورکار باشد ،اما
تاکنون خبری در این باره دریافت نکرده ام.

