2

پنجشنبه  25 /شهریور  / 1400شماره 4916

www.ebtekarnews.com

سرمقاله

خبر
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی:

«اسالمی» تعهد داد قانون اقدام
راهبردی را اجرا میکند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی تاکید کرد :رئیس سازمان انرژی اتمی
کشور به نمایندگان تعهد داد که قانون اقدام
راهبردی را اجرا خواهد کرد.
لزاده در حاشیه
به گزارش ایسنا ،وحید جال 
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
در جمع خبرنگاران بیان کرد :پایه بحث های
مجلس ،قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
است ،نمایندگان قانونی جامع را تصویب کرده
اند و فعالیت ها را متناسب با این قانون مورد
نظارت قرار می دهند ،مقام معظم رهبری این
قانون را خوب توصیف کردند ،در کمیته تطبیقی
که در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد یکی
از مالک های بحث در پلتفرم جدید مذاکرات
برجامی ،قانون اقدام راهبردی مجلس است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :هرگونه مذاکره و توافق با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعا باید معطوف
به قانون راهبردی مجلس باشد ،رئیس سازمان
انرژی اتمی کشور به نمایندگان تعهد داد که این
قانون را اجرا خواهد کرد و بخش فنی و سیاسی
قانون را با تکنیک و تاکتیکهایی که در مذاکرات
به عمل می آید ،دنبال می کند.
لزاده اظهار کرد :آنچه که مورد دغدغه
جال 
همکاران بنده در مجلس و کمیسیون است این
بود که باید قانون اقدام راهبردی اجرا شود و
تخطی از این قانون را نمی پذیریم ،هر چند که
نظام با سعه صدر و توانایی که دارد می تواند
مشکالت را حل کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس بیان کرد :در این نشست کمیسیون،
محمد اسالمی عالوه بر بیان جزئیات مذاکرات
با گروسی ،بحث توسعه صنعتی را مطرح کرد
که مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت و مجلس
قطعا این امر را حمایت خواهد کرد ،نمایندگان
سواالتی را درخصوص امضای بیانیه با گروسی و
سفر به وین داشتند که اسالمی به سواالت در
کمیسیون پاسخ های مناسبی ارائه شد.

خبر

قالیباف در افتتاح مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقننه:

پیشزمینه رسیدن به زنجیره ارزش
تولید جهانی
ادامه از صفحه یک
قطریها میتوانند برای یک پروژه  ۶میلیارد
دالری با شرکایی با رتبه اعتباری بهتر از خود
شریک شوند و رتبه اعتباری پروژه را باال ببرند
و میدانیم که هرچه رتبه اعتباری بهتر باشد
نرخ تامین مالی هم ارزانتر خواهد بود و ما هنوز
میگوییم منابع ما کفایت میدهد.
ما و قطر محصولی تولید میکنیم ،ما و
شرکتهای ما به وام های موسسات اعتباری
صادراتی دسترسی ندارند و آنها دارند و اینجا باز
رقابت شدیدتر می شود.
حال به این چرخه هزینههای تحریم و غیره را
هم اضافه کنید.
این چرخه از تولید مرغ و تخم مرغ تا
هزاران محصول وجود دارد ،ما درک درستی از
زنجیرههای ارزش اقتصادی جهانی نداریم ،در
جهان امروز قدرت رقابت یعنی داشتن زنجیره
ارزش تامین مالی درست و درمان در کنار
ابزارهای سرمایهگذاری جهانی برای پوشش
ریسکها و ما فکر میکنیم محدودیت منابع
نداریم.
رقبای ما در تولید محصوالتشان از روشهای
تامین مالی منعطف استفاده می کنند و در
جذب سرمایه بینالمللی بسیار موفقترند و این
روند به آنها درست باال را میدهد.
بانکهای صادرات و واردات آنها (اگزیم بانک)
به صادرات آنها وامهای بزرگی اعطا می کنند و
این امر نیز نیازمند قوی بودن منابع مالی است.
اگر خوب دقت کنیم بدون بودن در زنجیره ارزش
تامین مالی ،سرمایهگذاری نمی توان در زنجیره
ارزش تولید موفق بود و بیشتر شبیه به شوخی
است.

سیاستروز
رئیس سازمان انرژی اتمی کشور:

امروز تورم قانون بیشتر از تورم اقتصادی است
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس
شورای اسالمی با اشاره به مباحث مطرح شده در
نشست افتتاح مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقننه
عنوان کرد :مباحث خوب و امیدوارکنندهای در این
جلسه مطرح شد .باید حوزه فناوری ،دانش بنیانها
و خالقیت را جدی بگیریم چرا که چه بخواهیم و
چه نخواهیم دنیا به سمتی حرکتی کرده که فناوری
روی سبک زندگی ،مهارت و زندگی فردی و حکمرانی
اثرگذار بوده است.
وی ادامه داد :اما عادتها همواره مانع از این شده
که یکسری تحولها اتفاق بیفتد ،وقتی رابطه بین
ذینفعان و ذی مدخالن نیز به میان بیاید تأثیرات
آن دوچندان خواهد شد.
رئیس قوه مقننه یادآور شد :زمانی که موضوع
فناوری در بخش خصوصی و میان افراد فعال در این
حوزه مطرح میشود ،یک مفهوم و زمانی که فناوری
بخواهد در حکمرانی اثر خود را نشان دهد ،مفهوم
دیگری پیدا میکند .مهمترین کار نوآوری و خالقیت
این است که حصر زمان و مکان را میشکند و همه
چیز را پویا و به حرکت درمیآورد.
قالیباف اضافه کرد :اگر به فناوری در حوزه
حکمرانی توجه شود ،ساختار اداری و اجرایی ناقصی
که از سالهای دور به ارث بردهایم در برابر فناوری
مقاومت میکند و درمییابیم که این ساختار حسی
نسبت به فناوری و تحول ندارد.
وی تصریح کرد :در اوج اینکه عنوان میشود ما
پولی در کشور نداریم حداقل سالی  ۱۶۰میلیارد دالر
فقط برای انرژی فسیلی هزینه میکنیم در حالی که
میدانیم  ۵۰درصد این انرژی فسیلی هدر میرود و
ناترازی و ناعدالتی به وجود میآید به طوری که از

همین مسیر درههای فقر و قلههای تکاثر به وجود
میآید.
قالیباف با تأکید بر اینکه متأسفانه ما در هر
کجای کشور که دست میگذاریم ناترازی داریم ،به
ناترازی در جذب نیرو ،تمرکز قدرت ،صندوقهای
بازنشستگی ،ناترازی بین اختیار و مسئولیت و
ناترازی در جایی که درآمد  ۱۱۰میلیارد دالر داریم
اما تورم دو رقمی را شاهد هستیم ،وقتی  ۲۰میلیارد
درآمد داریم و باز هم کسری بودجه و تورم را
شاهدیم ،اشاره کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد :در اینجا
مییابیم که هیچ اثری از تصمیم و مدیریت در کشور
وجود ندارد ولی وقتی در جلسات مینشینیم به
قدری طرح مسئله میکنیم که هیچ کس نمیداند
چاره و راهکار کار کجاست.

سخنگویقوهقضائیه:

دوربینهای برجامی فعال نیستند

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست افتتاح مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقننه با بیان اینکه عادتها مانع از تحول در ساختار اداره کشور میشود،
گفت :در اوج اینکه عنوان میشود ما پولی در کشور نداریم حداقل سالی  ۱۶۰میلیارد دالر فقط برای انرژی فسیلی هزینه میکنیم در حالی که میدانیم
 ۵۰درصد این انرژی فسیلی هدر میرود و ناترازی و ناعدالتی به وجود میآید به طوری که از همین مسیر درههای فقر و قلههای تکاثر به وجود میآید.

اگر بحث از تضاد
منافعمطرح
می شود مهم
ترین بحث آن
در قانونگذاری
نمود پیدا می
کند .امروز اگر
کسیآنالیزی
انجام دهد درمی
یابد تورم قانون
ما بیشتر از تورم
اقتصادی است
رئیس مجلس اضافه کرد :امروز رقابت بین افرادی
است که نوآوری را درک می کنند و افرادی که نوآوری
را درک نمی کنند اگر بخواهیم شفاف بگوییم رقابت
بین کسانی است که عُرضه دارند و کسانی که عُرضه

ندارند .تا زمانی که این فضا باز نشود هیچ حرکتی
پیش نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه تجربه  ۴۰ساله فعالیت اجرایی
من نشان می دهد باید به چهار رکن شفافیت،
هوشمندسازی ،مردمی سازی و کارآمدسازی توجه
کنیم ،گفت :اگر ادعای مولد بودن می کنیم باید
بدانیم چه چیزی را تولید می کنیم؛ حتما باید در
این مسیر ثروت ،قدرت ،معرفت و منزلت تولید
کنیم.
مهم ترین جایی که می تواند در ساحت حکمرانی
اثرگذاری کند بدون شک مجلس است
قالیباف تاکید کرد :مهم ترین جایی که می تواند در
ساحت حکمرانی اثرگذاری کند بدون شک مجلس
است ،مجلس به معنای واقعی خود در رأس امور
است و باور به اینکه نوآوری و خالقیت می تواند

حصر زمان را بشکند و تحول آفرین باشد از همین
جا شروع میشود.
وی با بیان اینکه ما با کمترین دادهها بزرگ ترین
تصمیمات را می گیریم ،گفت :این مسئله باعث می
شود هر روز بر گره های کشور اضافه شود.
تورم قانون بیش از تورم اقتصادی است
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :اگر
بحث از تضاد منافع مطرح می شود مهم ترین بحث
آن در قانونگذاری نمود پیدا می کند .امروز اگر کسی
آنالیزی انجام دهد درمی یابد تورم قانون ما بیشتر از
تورم اقتصادی است.
قالیباف تاکید کرد :بسیار مهم است که فعاالن
حوزه فناوری محیطی که در آن کار می کنند و
برای آن برنامه دارند را به خوبی بشناسند ،ما
گاهی اوقات محیط را نمی شناسیم ،در حالی
که باید بدانیم شرایط انسانی و شرایط مکانی آن
محیط چیست و روابط متقابل بین این دو حوزه را
به خوبی درک کنیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد :برای مثال

وقتی یک سد می خواهیم بسازیم تمام جزئیات آن
را مورد بررسی قرار می دهیم ،در حوزه علوم انسانی
نیز باید نیازها ،مبانی و ارزش های جامعه را به خوبی
بشناسیم و بر آن مبنا کار کنیم .از این مسئله به
عنوان بومی سازی نیز یاد می شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه روح
مجلس برای ما مهم است ،افزود :در ساحت
حکمرانی اگر وارد این موضوعات شویم بسیار
متفاوت از حوزههای فنی و صنعتی خواهد بود و
رویکردی جدی و متناسب میخواهد که باید به آن
توجه کرد.
وی اظهار امیدواری کرد :با حضور دکتر نگاهداری
در مرکز پژوهشها و جوانان با انگیزهای که در این
مرکز وجود دارد بتوانیم مرکز نوآوری و خانه خالق
مجلس و مجموعه خود نمایندگان را تامین کنیم.
رئیس مجلس تاکید کرد :مهم ترین مسئله این
است که هر حرکتی ما انجام می دهیم نماینده محور
باشد تا با تحولی که اگر در نمایندگان به وجود آید
کشور نیز متحول شود.

حسن رعیت به  ۳۵سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت حسن رعیت به  ۳۵سال
حبس خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،ذبیحالله خداییان سخنگوی
قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده
حسن میرکاظمی معروف به رعیت ،اظهار کرد :بخشی از این پرونده
پیشتر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی
از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد :در این پرونده  ۲۰نفر محکومیت یافتند که
اتهامات آنها مشارکت در اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کشور
و پولشویی ،کالهبرداری ،جعل ،استفاده از سند مجعول و اعمال
نفوذ برخالف حق و مقررات است .همچنین اتهام برخی محکومان
دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت :در این پرونده مجرم اصلی به
یک فقره حبس  ۲۵سال ۳ ،فقره حبس سه سال و یک فقره حبس
یک سال ،جمعا به  ۳۵سال حبس محکوم شد .همچنین در این
پرونده یک نفر به  ۱۶سال حبس ،دو نفر به  ۱۰سال حبس ،یک
نفر به  ۹سال حبس ،شش نفر به  ۷سال حبس و بقیه نیز به شش
سال و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
خداییان افزود :این افراد با اقدامات خود ،در نظام ارزی کشور
اخالل ایجاد کرده بودند و وامهای کالنی را از برخی بانکها گرفته
بودند .در یک مورد  ۶۰میلیون یورو از یکی از بانکها وام گرفته
بودند تا کاال وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک ،وانمود کردند که کاال
وارد شده حال آنکه کاالیی وارد نشده بود.
وی بیان کرد :حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است
لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری میکنیم و این حکم قابل

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به
اطالع مردم شریف میرسانیم.
خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده
برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضائیه
در این رابطه گفت :تاکید رئیس قوه قضائیه آن است که دستگاههای
متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در
مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و
اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه
قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات ،به اعمال قانون
بپردازد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس
قوه قضائیه پیرامون تغییر کاربری اراضیها در جلسه اخیر شورای
عالی قوه قضائیه مطرح شد ،گفت :در استان البرز موسسهای حدود
هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در
اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله ،موسسه مزبور با
تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن
اراضی زراعی کرده بود .با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین
مامور ویژه برای پیگیری موضوع ،از این اقدام غیرقانونی و تغییر
کاربری جلوگیری به عمل آمد.
وی تاکید کرد :دستگاههای اجرایی در امر مقابله با تغییر
کاربریها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری
خود ،ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.
خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی که در
خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل
حقوقی و رسانهای مطرح شده است ،گفت :در این رابطه الزم
میدانم مقدمهای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبهای
که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم ،ماده  ۲۹قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی مصوب  ۱۳۸۹است .در این مصوبه مقرر شده
است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛
دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو،
در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز
تعیین شده از جانب آنها جهت بررسی اصالت خودرو ،هویت
مالک ،پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پالک مراجعه کنند.
وی ادامه داد :در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی
میتواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد
رسمی در مراکز تعویض پالک را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد :این اختالف نظرها یک تاریخ
طوالنی دارد .در سال  ۹۱فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامهای
را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز
هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پالک صادر کرد؛ در این
بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی
کسانی که به مراکز تعویض پالک مراجعه میکنند به مراکز و مراجع
دیگر ندارد .از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و
دیوان در سال  ۹۲حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی
در حدود ماده  ۲۹است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد
نحوه تعویض پالک و احراز صالحیت خودرو و مالک خودرو است و
ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صالحیت دفاتر اسناد رسمی
است ،ندارد ،لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی
توسط دیوان ابطال نشد.
خداییان ادامه داد :در سال  ،۹۴استعالمی از اداره حقوقی قوه
قضائیه صورت گرفت که این اداره اعالم کرد نقل و انتقال خودرو
باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال  ۹۵نیز ریاست
وقت قوه قضائیه بخشنامهای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه
برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمیشود و
مراجع قضایی نمیتوانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی
به حساب آوردند.
وی افزود :در پایان سال  ،۹۹مجددا از هیات عمومی دیوان
عدالت اداری رای دیگری صادر شد که االن این رای مطرح است؛
در این رای دو بند از بخشنامهای که معاون وقت سازمان ثبت
اسناد و امالک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به
ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود .در یکی
از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام
به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پالک
میکنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که
اگر کسی وکالت تعویض پالک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر
حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامهها امور را انجام دهند و حتما باید
خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال
خودرو و یا تعویض پالک صورت گیرد .آن بخشنامه خالف قانون
بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که
وکالت حق مردم است و نمیتوان این حق را از مردم سلب کرد؛
بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامهای بود که وکالت را در دفاتر اسناد
رسمی محدود کرده بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گزارشی از
مالقات با مدیرکل آژانس انرژی اتمی ارائه کرد
و گفت :فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران نباید
متهم به پنهان کاری شود.
به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی در حاشیه
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی با حضور در جمع خبرنگاران بیان کرد:
گزارشی از سفر آقای گروسی تقدیم نمایندگان
کمیسیون کردیم ،نکته مهم این است که برنامه
هسته ای ایران که صلح آمیز بوده باید کامال
شفاف و مطابق موازین قانون و با تاکید بر قانون
اقدام راهبردی پیش برود و اجازه ندهیم در دنیا
متهم به پنهانکاری شویم ،دشمنان قسم خورده
ایران مخالف پیشرفت کشور هستند و این امر
را بر نمی تابند ،غربیها طبق قرارداد هستهای
مکلف بودند به ایران کمک کنند اما این تعهد
اجرایی نشد ،آنچه ایران در زمینه هستهای
بهدست آورده بر اساس تحقیق و توسعه داخلی
بوده است و کسی نمیتواند این امر را متوقف
کند.
بر اساس گزارش خانه ملت ،رئیس سازمان
انرژی اتمی کشور تاکید کرد :از جمله هدف
گذاری های مهمی که با تدابیر مقام معظم و
هدایتهای رئیس جمهوری در دستور کار قرار
دارد این است که در برنامه فوری سقف برق
نیروگاه های هسته ای را به  ۸هزار مگاوات
برسانیم با این کار مردم آثار برنامه هسته ای را
مشاهده می کنند ،این امر باید در حوزه سالمت،
محیط زیست و کشاورزی نیز تحقق یابد.
وی بیان کرد :برای آژانس بین المللی انرژی
اتمی مهم است که طبق قوانین و موازین حرکت
کنیم ،مجلس شورای اسالمی بر اجرای قانون
اقدام راهبردی تاکید دارد ،از این رو فضایی که در
مذاکرات انجام شده و مالقات های آینده وجود
داشته و خواهد داشت را برای کمیسیون تشریح
کردیم .عمده ترین دغدغه نمایندگان این بود که
سازمان انرژی اتمی بر پیشبرد برنامه ها مصمم
باشد و با جریانهای سیاسی که معاندین به راه
انداختهاند و از ظرفیت سازمانهای بینالمللی
استفاده میکنند تحقق برنامههای ایران به
تاخیر نیفتد ،همچنین باید شرایط را به گونهای
فراهم کنیم تا مجلس اطمینان حاصل کند که
قانون در حال اجرا است و پیشبرد برنامههای
هستهای متاثر از مزاحمتهای دیگران متوقف
نخواهد شد.
اسالمی درباره دوربینهای ناظر بر فعالیت
هستهای ایران توضیح داد :طبق مقررات آژانس
اتمی و پادمان ،دوربینهای آژانس در سایتهای
هستهای وجود دارد و این تداوم دانش و آگاهی
از فرایندهای هستهای در کل جهان انجام می
شود ،افزون بر تعهداتی که طبق پادمان بر
عهده ایران است و باید شفاف سازی را انجام
دهد ،تعدادی دوربین متاثر از برجام نصب
شده بود اما طرف های مقابل به تعهدات خود
عمل نکردند از این رو دیگر ضرورت نداشت آن
دوربینها وجود داشته باشد.
وی بیان کرد :در جریان عملیات های اخیر
تروریستی تعدادی از این دوربین ها آسیب
دیده بود و این مسئله منجر به دو گزارش فوق
العاده سختگیرانه و مخرب شده بود ،برای اینکه
رفع ابهام و شفافسازی کنیم مالقات با مدیرکل
انجام شد و مطمئن هستیم با دستاوردی که از
این جلسه داشتیم اوال ابهاماتی در زمینه برنامه
هسته ای صلح آمیز برای آژانس به وجود ندارد
و ثانیا تعهدات برجامی که طبق قانون مجلس
نباید ادامه پیدا کند را ادامه نخواهیم داد.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشور درباره سفر
به وین گفت :هفته آینده اجالس عمومی
سازمان انرژی اتمی برگزاری می شود و ما در آن
شرکت می کنیم.

س جمهوری
از سوی رئی 

اصول  ۱۲گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت ابالغ شد
رئیسجمهوری اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد
اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابالغ کرد.
به گزارش مهر ،در جلسه هیئت دولت رئیس جمهوری اصول دوازده گانه حاکم
بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به
اعضای دولت و دستگاههای اداری و اجرایی ابالغ کرد.
رئیسجمهوری در جلسه هیئت دولت یکی از اولویتهای دولت سیزدهم را
شناسایی بسترهای فسادزا ،اصالح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت :بنای
دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاههای فساد ،شناسایی شده و مدیران
دستگاههای مختلف به نحوی نسبت به اصالح و رفع این گلوگاهها اقدام کنند که
زمینههای بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.
وی افزود :پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به
پروندههای تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است .مدیران دولتی
وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پروندههای مفاسد به قوه قضائیه
کاهش یابد.
رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای
پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشتهام ،اظهار کرد :پیش از آغاز به کار رسمی
دولت ،نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخشهای مرتبط
درباره شناسایی گلوگاههای فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این
دستگاهها گزارشهای خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش
چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمعبندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.

وی ادامه داد :در جلسات کارگروه مذکور دستورالعملهایی درباره وظایف خاص
دستگاههای مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی
پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه
ملی امروز ابالغ شد.
اصول  ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
به این شرح است:
 -۱شفافسازی :تولید و ارایه ی اطالعات؛ صحیح ،دقیق ،به موقع و مرتبط به
مراجع ذی صالح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیتهای اقتصادی و تامین اشراف
دولت
 -۲مدیریت تعارض منافع :تفکیک بخش عمومی و خصوصی ،بستن دربهای
گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص
حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونیهای تاسیسی توسط دستگاههای اجرایی که
ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)
 -۳فرهنگسازی و نظارت همگانی :نهادینه کردن فسادستیزی ،رشد فرهنگ
پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،بهره گیری از ظرفیت رسانهها در مبارزه با فساد
و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به
مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساختهای حمایتی از افشاکنندگان فساد و
فراهم کردن زمینههای نظارت همگانی
 -۴متناسب سازی ساختار و تشکیالت دولت :جلوگیری از رشد نامتوازن اندازهی
دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری ،افزایش کارآمدی و اثربخشی

نظام اداری و تقویت نقش هدایتی ،حمایتی و نظارتی دولت
 -۵شایسته گزینی :استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کارآمد،
فسادستیز و انقالبی در الیهها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی
انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صالحیت در تصدی مناصب دولتی
همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها
 -۶سهولت فرایندها :بازنگری در نظام مجوزها و استعالمهای دولتی با رویکرد
حداقلسازی لزوم صدور مجوزها ،شفافسازی فرایندها ،به روز رسانی صدور
استعالمها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی
بین دستگاههای ذیربط
 -۷دولت الکترونیک :بهره گیری از فناوری اطالعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت
الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده
و ایجاد پنجرهی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن
تعامالت آن با سایر بخشها
 -۸توسعه رویکرد زنجیرهی ارزش و زنجیرههای تامین با هدف کوتاه کردن فاصلهی
بین تولید کننده و مصرف کنندهی واقعی و اصالح نظام قیمت گذاری کاالها و
خدمات عمومی و اصالح و بهبود هدفمند سازی یارانهها و رفع امتیازات ویژه (رانت)
ساختاری
 -۹حمایت از فعالیت سالم :احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعاالن اقتصادی
سالم و فراهم کردن زمینه فعالیتهای حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و
صیانت ازمدیران و کارکنان پاکدست و فسادستیز

 -۱۰تقویت اشراف :یکپارچه سازی اطالعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره
گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیشگیری
 –۱۱نظارت موثر و کارآمد :بهره گیری از فناوریهای یکپارچه ،برخط و هوشمند
برای افزایش اثر بخشی نظارتها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار
حساس و هوشمند در برابر عدم فعلهای مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز
بروز فساد است
 -۱۲برخورد قاطع ،دقیق و موثر :بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد
و بازنگری درفرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت ،دقت ،قاطعیت در
مقابله با فساد

