2

پنجشنبه  29 /اردیبهشت  / 1401شماره 5098

www.ebtekarnews.com

سرمقاله

خبر
زاکانی فیشهای منتشر شده از حقوق
رانندگان را تایید کرد

مسئوالن امنیتی باید درباره آمار
بازداشت رانندگان پاسخ دهند
علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع
خبرنگاران درباره مشکالت حمل و نقل عمومی و
وضعیت رانندگان توضیحاتی ارائه کرد.
زاکانی در پاسخ که امروز وضعیت به چه
شکلی است ،گفت :وضعیت کامال عادی است
اما این یک بخش کوچکی از کل ماجراست.
حدود  ۳۰۰نفر از آقایان بودند که این شائبه
برایشان پیش آمده بود اما بقیه رانندگان خدمت
خود را انجام میدادند .از دیروز هم که همه
رانندگان سر کار هستند .شهردار تهران در جمع
خبرنگاران درباره مشکالت حمل و نقل عمومی و
وضعیت رانندگان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش انتخاب ،علیرضا زاکانی شهردار
تهران ،در پایان جلسه هیئت دولت با حضور
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال
که مردم نسبت به وضعیت سرویسدهی
حمل و نقل عمومی اعتراض دارند پله برقی
ایستگاههای مترو در بسیاری از موارد خراب
است و با توجه به اتفاقاتی که اخیرا برای
اعتصاب رانندگان حمل و نقل عمومی افتاد
این مشکالت از کجا نشات گرفته است ،گفت:
آمار پلهبرقیها  ۵۰۰تا است که حدود  ۲۵۰تا
خراب بود .از این تعداد تا ماه قبل  ۱۰۰تا تعمیر
شد ۱۰۰ ،تای آن هم تا آخر این ماه تعمیر
خواهد شد و حدود  ۵۰تا پله برقی دیگر مانده
که تا حدود  ۴۵روز دیگر اصالح خواهد شد.
لذا به دلیل فرسودگی و اشکاالت خطراتی که
پلهبرقیها داشت ،در نهایت تصمیم گرفتیم
آنها را تعطیل کنیم تا ایمنی را برای مردم
فراهم کنیم.
شهردار تهران درباره مشکالت اتوبوسرانی
گفت :ما  ۹۲۲۵دستگاه اتوبوس تحویل گرفتیم
که عمده آنان فرسوده بود.
سال گذشته در یک مقطع  ۱۷۵دستگاه
اتوبوس خریدیم و  ۵۰۰دستگاه را هم بازسازی
کردیم اکنون ما در برنامه خود داریم تا ۳۲۵۰
دستگاه را نوسازی یا خرید کنیم.
زاکانی در پاسخ که امروز وضعیت به چه
شکلی است ،گفت :وضعیت کامال عادی است
اما این یک بخش کوچکی از کل ماجراست.
حدود  ۳۰۰نفر از آقایان بودند که این شائبه
برایشان پیش آمده بود اما بقیه رانندگان خدمت
خود را انجام میدادند .از دیروز هم که همه
رانندگان سر کار هستند.
شهردار تهران در پاسخ به این سوال که شما با
اعضای شورای شهر اختالفاتی دارید ،گفت :این
اختالفات تکذیب میشود .به هرحال اگر اختالف
سلیقه و کارشناسی نباشد آدم باید شک کند.
زاکانی در پاسخ به این سوال که آیا از جمع
رانندگان افرادی بازداشت شدند گفت :این سوال
را باید دستگاههای امنیتی پاسخ دهند و برخی
بودند که این اعتراضات را ساماندهی میکردند
و به نظرم در مواجهه آنها متفاوت عمل شده
است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان
کرد :شائبهای در مورد تاکسیرانی پیش آمده بود
که ناظر بر  ۲۵درصد بود که ما در ابتدای سال
الیحه دادیم شورای شهر تصویب و فرمانداری
آن را تایید کرد آن مسیر قانونی است و انشاالله
همین مسیر گذشته ادامه خواهد داشت.
شهردار تهران درباره انتشار فیشهای
حقوقی رانندگان بی آر تی گفت :فیشهایی
که من دیدم درست بود رانندگان چند
دسته هستند و این فیشها درست است.
زاکانی درباره اینکه آیا مساله خودزنی شهردار
منطقه  ۴ثابت شده یا نه ،گفت :این مسئله در
حال رسیدگی است.

اخبار

تصویب ماده  ۳طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه

عادل فردوسیپور و مهاجرت نخبگان
ادامه از صفحه یک
اما به نظر میرسد بدون درنظر گرفتن دیدگاههای
مختلف درمورد پدیده مهاجرت نخبگان و اینکه چه
کسانی نخبه هستند و چه کسانی نیستند ،باید به
پدیده مهاجرت فارغ التحصیالن دانشگاهی نگاه
جدیتری داشت و شرایطی را فراهم کرد که آمار
مهاجرتشان کمتر و حتی به صفر برسد.
اقداماتی همچون از بین بردن رابطه بازی در
استخدامها و ایجاد ضوابط اصولی و علمی در
استخدام و همچنین ایجاد سهمیههای خاص
برای استخدام این افراد در مراکز ،موسسات
و کارخانجات دولتی و غیره و اهدای وامهایی
با بهره کم و حتی قرضالحسنه با بازپرداخت
طوالنی مدت برای تولید و کارآفرینی و یا تحقیق
به آنها ،قطعا میتواند محرکهای خوبی برای
عدم مهاجرت و ماندن آنها در کشور باشد.
باید پذیرفت که ریلگذاری کشورهای صنعتی
و ثروتمند در جهت جذب نیروهای کارآمد
و نخبه به گونهای است که اگر تمهیدات الزم
نخبگان ما در کشور درنظر گرفته نشود ،آنها را
به سمت مهاجرت سوق میدهد .درواقع این
کشورها بدون آنکه هزینه مالی و زمانی در جهت
آموزش و پرورش نیروهای کارآمد و نخبه کنند،
به راحتی آنها را جذب خود کرده و از در جهت
پیشرفت کشورشان استفاده میکنند.
در این رابطه سوال اساسی اینجا است که چرا
با توجه به هزینههای بسیار مالی و زمانی که
برای آموزش و پرورش این افراد ،کشور متحمل
میشود ،با نادیده گرفتنشان راه مهاجرتشان
را هموار میسازیم؟ و یا چرا اقدامات صحیح
و اصولی برای جلوگیری از این پدیده صورت
نمیگیرد؟ قطعا نمیتوان انتظار داشت تمام
نخبگان طرز فکری همچون عادل فردوسیپور
داشته و مانند وی تاب مقاومت در برابر
مشکالت را داشته باشند .پس به نظر میرسد
تا بیشتر دیر نشده باید اقداماتی اساسی و موثر
جهت جلوگیری از این پدیده داشت.
البته بروز پدیدهها و شوک فرهنگی که این
افراد بعد از مهاجرت با آنها مواجه میشوند نیز
مسئله بسیار مهمی است که باید به طور مفصل
به آن پرداخت.

سیاستروز
رئیس قوه قضائیه:

بهارستان شفاف می شود؟

نمایندگان مجلس با تصویب ماده  ۳طرح دو فوریتی
شفافیت قوای سه گانه ،چگونگی شفافیت آرای مجمع
تشخیص ،مجلس ،هیات وزیران و شوراهای اسالمی
شهر و روستا را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه28 ،
اردیبهشت ماه مجلس شورای اسالمی در جریان
بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه و
دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با  175رأی موافق،
 11رأی مخالف و  3رأی ممتنع از مجموع  201نماینده
حاضر در جلسه با اصل ماده  3این طرح موافقت
کردند.
به گزارش فارس ،گفتنی است احمد امیرآبادی
فراهانی نماینده مردم قم در مجلس ،با اشاره به ابهامی
که در تبصره این ماده وجود داشت ،گفت :مشخص
نیست تشخیص جنبه صنفی و منطقه ای برعهده چه
کسی بوده و چگونه انجام می شود از این رو پیشنهاد
دارم همان طور که کمیسیونهای تخصصی درباره ملی
و منطقه ای بودن سوال از وزرا عمل می کنند درباره
این موضوع نیز نظر خود را درباره صنفی ،منطقه ای
و یا ملی بودن اعالم کنند و به صحن گزارش دهند و
صحن با رأی گیری این موضوع را تشخیص دهد که
براساس این تبصره تنها در صورت ملی بودن این قانون
اعمال شود.
در ماده  3این طرح آمده است :مشموالن این قانون
از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در
اجرای اصل  112قانون اساسی در موارد اختالفی مجلس
و شورای نگهبان) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مجلس شورای اسالمی ،هیات وزیران،
شوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای موضوع این
قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن
و کمیسیونهای تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به
تفکیک اسامی موافق ،مخالف ،ممتنع و کسانی که در
رای گیری شرکت نکرده اند ،حداکثر ظرف یکماه در
پایگاه اطالع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای
منتشر نمایند ،مگر در مواردی که به موجب قانون
اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور
در این قانون ،تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری
مخفی پیش بینی شده باشد.
تبصره این ماده نیز میگوید؛ در جهت استقالل
نظر کارشناسی ،آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در
خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد،
از شمول این ماده خارج است .کمیسیون تخصصی
مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی،
جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار نموده و براساس
رأی مجلس عمل گردد .حکم این ماده و تبصره آن
در خصوص مجلس شورای اسالمی به ذیل ماده 119
قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.
مخالفت مجلس با شفافیت جلسات هیئت رئیسه
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه
علنی امروز مجلس و بررسی ماده  ۳طرح شفافیت
قوای سه گانه ،پیشنهاد مالک شریعتی مبنی بر
اینکه هیئت رئیسه مجلس موظف است که مشروح

وقتی متهم را در اختیار ضابط قرار
میدهیم ،هر اتفاقی رخ دهد،
مسئولیت با قاضی پرونده است

نمایندگان مجلس با تصویب ماده  ۳طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه ،چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص ،مجلس ،هیات وزیران و شوراهای
اسالمی شهر و روستا را تعیین کردند.

مجلسشفافیت
را از خود آغاز
کرد و این بخشی
از طرح جامع
«شفافیتقوای
سهگانه» است که
طیفگستردهای
از نهادها را در
هر سه قوه و
در مهمترین
روندهامشمول
شفافیتخواهد
کرد و گامی مهم
در مسیر تحقق
حکمرانینو
خواهد بود
مذاکرات قوانین و جلسات خود و آرای ماخوذه را به
تفکیک اسامی موافق ،مخالف و ممتنع و عدم شرکت
در رای گیری حداکثر تا یک هفته پس از هر جلسه را
صرفا برای نمایندگان مجلس در سامانه مجلس شورای
اسالمی منتشر نماید؛ بررسی کرده و در نهایت با آن
مخالفت کردند.
این پیشنهاد جهت تصویب نیاز به دو سوم رای
نمایندگان داشت که به دلیل عدم رسیدن آرای موافق
به حد نصاب به تصویب نرسید.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس گفت :ماده  ۳طرح شامل شفافیت آرای
نمایندگان با  ۸۷درصد رای نمایندگان تصویب شد.
به گزارش ایمنا ،همچنین مالک شریعتی در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت:الوعده وفا؛ ماده ۳
طرح شامل شفافیت آرای نمایندگان با  ۸۷درصد رأی
نمایندگان تصویب شد.
قالیباف :مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب
شفافیت آرای نمایندگان در طرح شفافیت قوای
سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها گفت که
مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از

طرح جامع «شفافیت قوای سهگانه» است.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در مطلبی در
صفحه توئیتر خود با اشاره به تصویب موادی از طرح
شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر
نهادها نوشت« :الوعده وفا...
امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع ۸۷
درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد.
مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی
از طرح جامع «شفافیت قوای سهگانه» است که
طیف گستردهای از نهادها را در هر سه قوه و در
مهمترین روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و
گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود».
او در این توییت از هشتگ «شفافیت قوای سه گانه»
استفاده کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان
بررسی طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای
اجرایی و سایر نهادها در ماده  ۳این طرح مصوب
کردند که «مشموالن این قانون از جمله مجمع
تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲
قانون اساسی در موارد اختالفی مجلس و شورای
نگهبان) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص

ماموریت ویژه رئیس جمهوری به محیط زیست و وزارت خارجه برای حل فوری بحران گرد و غبار

با کشورهای همسایه برای حل مشکل آلودگی هوا رایزنی کنید

سایر کشورها نباشیم  .رئیس جمهور خودکفایی در کاالهای اساسی
را موضوعی راهبردی دانست و تأکید کرد :وزارت جهاد کشاورزی با
همکاری دیگر نهادها و از جمله مراکز علمی و دانش بنیان برنامه ریزی
کند تا کشور در کوتاهترین زمان ممکن در تولید کاالهای اساسی به
خودکفایی برسد و دیگر نیازمند دیگر کشورها نباشیم.
رئیس جمهوری خودکفایی در کاالهای اساسی را موضوعی راهبردی
دانست و تأکید کرد :وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دیگر نهادها و از
جمله مراکز علمی و دانش بنیان برنامه ریزی کند تا کشور در کوتاهترین
زمان ممکن در تولید کاالهای اساسی به خودکفایی برسد و دیگر نیازمند
دیگر کشورها نباشیم.
به گزارش انتخاب ،سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه
هیئت دولت ،با اشاره به افزایش آالیندگیها و گرد و غبار در استانهای
مختلف کشور بویژه استان خوزستان ،اظهار داشت :حل ریشه ای این
موضوع نیازمند همکاری با کشورهای منطقه و همسایه است.
بر همین اساس رئیس جمهوری به سازمان محیط زیست مأموریت داد
با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاههای ذیربط ،از طریق رایزنی
با کشورهای همسایه مشکل آالیندگی هوا را حل کنند.رئیس جمهور در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم تأمین امنیت غذایی کشور،
خودکفایی در کاالهای اساسی را راهبردی دانست و اظهار داشت :در
کنار کارهای روزمره نباید از اقدامات اساسی و زیربنایی غفلت شود.

سید ابراهیم رئیسی در حالی که به مساله آودگی هوا و گرد و غبار
توجه ویژه نشان میداد گفت :برنامه ریزی کنید تا در کوتاهترین زمان
ممکن در تولید کاالهای اساسی به خودکفایی برسیم و دیگر نیازمند

مصلحت نظام ،مجلس شورای اسالمی ،هیئت
وزیران ،شوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای
موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را
اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای ماخوذه
از اعضا را به تفکیک اسامی موافق ،مخالف ،ممتنع
و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند ،حداکثر
ظرف یکماه در پایگاه اطالع رسانی خود با قابلیت
خوانش رایانهای منتشر نمایند ،مگر در مواردی که
به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک
از نهادهای مذکور در این قانون ،تشکیل جلسه
غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
در تبصره ماده  ۳نیز آمده است ،در جهت استقالل
نظر کارشناسی ،آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس
در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه
ای دارد ،از شمول این ماده خارج است .کمیسیون
تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن
علنی ،جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار نموده
و براساس رأی مجلس عمل گردد .حکم این ماده
و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسالمی به
ذیل ماده  ۱۱۹قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق
می شود».

رئیسی افزود :تولید یک مسئله اساسی و زیربنایی است و با تقویت
تولید داخلی باید ظرف چند سال آینده و در کوتاهترین زمان ممکن به
خودکفایی برسیم تا نیازمند دیگر کشورها نباشیم.
رئیسی در ادامه با تأکید بر لزوم اتقان و همه جانبهگرایی در
تصمیمات گفت :تمام ارکان دولت در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها
همه جوانب را بسنجند تا تصمیمات دقیق و قابل اجرا اتخاذ شود.رئیس
جمهور در بخش دیگری از سخنانش به لزوم تبیین دقیق و جامع برنامه
دولت در خصوص توزیع عادالنه یارانهها برای آحاد مردم در مقابل

طرح برخی شبهات اشاره کرد و گفت :تیم اقتصادی و تیم اطالعرسانی
دولت و دستگاههای مرتبط ،با تبیین موضوع گرههای ذهنی مردم را باز
کرده و به افکار عمومی و بازار آرامش ببخشند.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت ،با اشاره به
افزایش آالیندگیها و گرد و غبار در استانهای مختلف کشور
بهویژه در استان خوزستان ،اظهار داشت :حل ریشهای این
موضوع نیازمند همکاری با کشورهای منطقه و همسایه است.
رئیس جمهوری بر همین اساس به سازمان محیط زیست مأموریت
داد با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاههای ذیربط و از طریق
رایزنی با کشورهای همسایه مشکل آالیندگی هوا را حل کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم تأمین امنیت
غذایی کشور« ،خودکفایی در کاالهای اساسی» را راهبردی دانست و
اظهار داشت :در کنار کارهای روزمره نباید از اقدامات اساسی و زیربنایی
غفلت شود.
رئیس جمهوری افزود :تولید ،یک مسأله اساسی و زیربنایی است و
با تقویت تولید داخلی باید ظرف چند سال آینده و در کوتاهترین زمان
ممکن به خودکفایی برسیم تا نیازمند دیگر کشورها نباشیم.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم اتقان و همهجانبهگرایی در تصمیمات،
گفت :تمام ارکان دولت در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها همه
جوانب را بسنجند تا تصمیمات دقیق و قابل اجرا اتخاذ شود.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به لزوم تبیین دقیق و
جامع برنامه دولت درخصوص توزیع عادالنه یارانهها برای آحاد مردم
در مقابل طرح برخی شبهات اشاره کرد و گفت :تیم اقتصادی و تیم
اطالعرسانی دولت و دستگاههای مرتبط ،با تبیین موضوع گرههای
ذهنی مردم را باز کرده و به افکارعمومی و بازار آرامش ببخشند.
در جلسه هیئت دولت ،اعضای کابینه سیزدهم ضمن بحث و تبادل
نظر پیرامون مباحث مهم کشور ،به بررسی تعدادی از پیشنهادهای
دستگاههای اجرایی و تصمیمگیری درخصوص آنها پرداختند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت
دادستانها بر کار ضابطین گفت :باید توجه
داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی
و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار میدهیم،
مسئولیت این امر با قاضی پرونده است لذا
نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین
ذیربط قضایی در دادسرا ضرورت دارد.
رئیس قوه قضائیه در بیستویکمین همایش
سراسری دادستانهای مراکز استانها گفت:
باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در
مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط
قرار میدهیم ،مسئولیت این امر با قاضی پرونده
است لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه
مسئولین ذیربط قضایی در دادسرا ضرورت دارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ،طی
سخنانی در بیست و یکمین همایش سراسری
دادستانهای مراکز استانها ،دادستانها و
مسئوالن دادسرا را در صف نخست مقابله با
جرائم و فساد در ساحتهای مختلف ،پیشگیری
از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و از
دادستان کل کشور و معاونان وی که به صورت
پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور
نظارت دارند ،تقدیر به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت
دادستانها بر کار ضابطین گفت :باید توجه
داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی
و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار میدهیم،
مسئولیت این امر با قاضی پرونده است لذا
نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین
ذیربط قضایی در دادسرا ضرورت دارد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان
خود ،بر ضرورت جمعآوری ادلّه و مستندات
الزم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در
پرونده تاکید کرد و گفت :نباید شرایط به گونهای
باشد که ابتدائا جلب ،احضار یا قرار منجر به
بازداشت صادر شود و تازه بعد از آن به دنبال
تحصیل دلیل و انجام استعالمات و تحقیقات
و بررسی حسابها و ردیابی پولها رفت؛ البته
گاهی اوقات در موارد ضروری و مسائل امنیتی،
امکان صَرف زمان برای جمعآوری تحقیقات
وجود ندارد و الزم است که اقدامات مربوط به
احضار ،جلب و قرار بازداشت فرد مورد نظر قبل
از انجام تحقیقات انجام شود.رئیس دستگاه قضا
با تاکید بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی
و قانونی در انجام تحقیقات ،بازرسیها ،جلبها
و بازجوییها تاکید کرد :در بازرسی و دیگر موارد
گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و...
اینگونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما
بهخاطر یک کار از بین برود دادستانها در زمان
حکم به جلب ،حکم به بازرسی و در زمان تحقیق
و بازجویی ،نسبت به زیرمجموعه و ضابطین
نظارت داشته باشند تا کاری خالف شرع و قانون
رخ ندهد.
قاضیالقضات در همین رابطه تصریح کرد:
حتی در مواقعی که شاکی خصوصی بر احضار
فردی تاکید دارد ،باید با دقت دالیل و مستندات
او برای انجام این احضار را بررسی و چنانچه
شکایت شاکی خصوصی همراه با مستندات
کاملی بود ،نسبت به احضار فرد اقدام کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله
استقالل قضات و دادستانها ،مشورت با
مسئوالن استانی را نافی اصل استقالل مقام
قضایی ندانست و گفت :در برخی از پروندهها
از جمله پروندههای کثیرالشاکی چه بسا کمک
و مشورت مسئوالن استانی به دادستان و مقام
قضایی ،راهگشا و اثرگذار باشند.

توضیحات جواد اوجی در حاشیه نشست هیئت دولت درباره میدان نفتی آرش و دخالت روسها در فروش نفت

روسیه تخفیفهای زیادی برای خریدان نفت در نظر گرفته است

جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره روند فروش
نفت ایران در بازارهای جهانی گفت :همه دنبال مشتری برای نفت
هستند؛ به ویژه پس از تحریمهایی که روسیه در زمینه انرژی شده
است.
وی افزود :خوشبختانه ما مشتریهای خود را در بازار داریم و
م که به صادرات نفت کمک
ی کردهای 
بازارهای جدیدی را هم شناسای 
میکند و این روند با قوت ادامه می یابد.
جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به تالش
روسیه برای کاهش فروش نفت ایران و جایگزینی ایران در بازارهای
جهانی گفت :ما مشتریهای خود را در بازار داریم و بازارهای جدیدی
را هم شناسایی کردهایم که این روند با قوت ادامه مییابد.وزیر نفت
درباره افزایش فروش نفت روسیه توضیح داد :روسیه تخفیفهای
زیادی برای خریداران نفت در نظر گرفته ،اما با توجه به تحریمهایی
که از طرف غربیها اعمال شده است ،پیدا کردن مشتری برای
روسها زمان میبرد.
وزیر نفت با اشاره به کامل شدن اقدامات مطالعاتی میدان گازی
آرش ،گفت :وزارت امور خارجه در حال رایزنی با کویت و عربستان
برای حل اختالف مربوط به بهرهبرداری از این میدان است.
وزیر نفت همچنین گفت :برنامه مطالعاتی در میدان نفتی آرش
تکمیل شده و با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی شرکت نفت،

به زودی نصب سکوها انجام میشود.آقای جواد اوجی گفت :برنامه
مطالعات در میدان نفتی آرش تکمیل شده و با برنامه ریزی شرکت
نفت به زودی نصب سکوها انجام میشود.
به گفته وزیر نفت همه دنبال مشتری برای نفت هستند بویژه
پس از تحریمهای روسیه در زمینه انرژی ،این کشور تخفیفهای
زیادی برای خریداران نفت در نظر گرفته ،اما با توجه به تحریمهایی
سها
که از طرف غربیها اعمال شده ،پیدا کردن مشتری برای رو 
زمان میبرد .او میگوید :خوشبختانه بازارها و ظرفیتهای جدیدی را
شناسایی کرده ایم که این اقدام به وضعیت صادرات نفت جمهوری
اسالمی ایران کمک میکند.پیش از این وزیر نفت گفته بود :صادرات
نفت ایران با وجود تحریم ها ،در دولت جدید  ۴۰درصد افزایش
یافته است.
ماجراهای یک سفر ده روزه
وزیر نفت در ادامه به سفر  ۱۰روزه خود به برخی کشورهای
آمریکای التین اشاره کرد و گفت :وزارت نفت ظرفیتهای خوبی
در بخش باالدستی در زمینه تولید نفت و گاز و در حوزه صنایع
پایین دستی مانند احداث پاالیشگاهها و پتروشیمی دارد و در این
سفر توافقاتی خوبی در زمینه فروش نفت ،صدور خدمات فنی و
مهندسی ،توسعه میادین نفتی و گازی آنها صورت گرفت و در زمینه
افزایش ظرفیت پاالیشگاه نفت هم تفاهم خوبی داشتیم.

وی تصریح کرد :میانگین بارش ساالنه این کشورها بیش از دو
هزار میلیلیتر است و ظرفیت خوبی در بخش کشاورزی دارند و
میتوانند خیلی از محصوالت کشاورزی ما بهخصوص غالت را تأمین
کنند که برای تهاتر نفت با کاالهای اساسی و کشاورزی هم توافقاتی
با این کشورها داشتیم و اسنادی در این خصوص امضاء شده است.
وزیر نفت درباره دستاوردهای نمایشگاه نفت و گاز و تفاهم
نامههای امضاء شده در این نمایشگاه ،گفت :نمایشگاه نفت ،گاز
و پتروشیمی یکی از بزرگترین نمایشگاههای نفت در جهان است و
بیش از  ۱۲۰۰شرکت داخلی و خارجی در این رویداد حضور داشتند.
اوجی اضافه کرد :انشاءالله امسال  ۴۴پروژه نیمهتمام به ارزش ۱۳
میلیارد دالر افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید و بیش از  ۲۲پروژه
بالغ بر  ۳۰میلیارد دالر را نیز شروع به کار خواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره روند و برنامههای حمایت دولت
از شرکتهای دانشبنیان هم گفت :بیش از  ۱۵۰شرکت دانش بنیان
و صاحب دانش و فناورانه در حوزه نفت در نمایشگاه حضور داشتند
و تفاهمنامهها و قراردادهای خوبی امضا شد و آییننامه حمایت از
شرکتهای دانش بنیان در حوزه نفت و گاز نیز تهیه شده که به
زودی در هیئت دولت مطرح میشود.
جواد اوجی وزیر نفت با تأکید بر اینکه بازارهای جدیدی برای فروش
نفت شناسایی شده است ،تصریح کرد :ایران مشتریهای خود را در

بازار نفت دارد و روند فروش نفت به قیمت خوب ،با قوت ادامه
مییابد .او گفت :روسیه تخفیفهای زیادی برای خریداران نفت در
نظر گرفته ،اما با توجه به تحریمهایی که از طرف غربیها اعمال شده
است ،پیدا کردن مشتری برای روسها زمان میبرد.
جواد اوجی وزیر نفت با تأکید بر اینکه بازارهای جدیدی برای
فروش نفت شناسایی شده است ،تصریح کرد :ایران مشتریهای
خود را در بازار نفت دارد و روند فروش نفت به قیمت خوب ،با قوت
ادامه مییابد.

