
واعظی: ادعای دخالت دفتر رئیس جمهور در انتخاب وزرا، حرف بی مبنایی است

 سخنگوی وزارت کشور:
برخورد شایسته با مردم در ادارات از حقوق ملت است

 نوبخت مطرح کرد:

تشریح ۱۲ بسته دولت برای خنثی سازی تحریم  در  رئیس جمهور  دفتر  افراد  دخالت  درباره  برخی   انتقاد  درباره  واعظی 
این حرف، حرف  گفت:  وزرا  انتخاب  از جمله  دولت  رئیس  انتخاب های 
بی مبنایی است. رئیس جمهور در تمامی زمینه ها تصمیم نهایی را شخصا 

می گیرند.
سیدمحمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره انتقاد برخی که 
می گویند دفتر رئیس جمهور در انتخاب وزرا نقش دارند و به نوعی آن را دخالت 

عنوان می دانند،  گفت: اول این که؛ این حرف، حرف بی مبنایی است. 
سوال این جاست رئیس جمهور چرا دفتر دارد؟ دفتر ریاست جمهوری برای 
این ایجاد شده است که مقدمات آنچه که رئیس دولت در نظر دارد را فراهم 

کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: وظیفه ماست آن چه رئیس جمهور از ما 
می خواهد را انجام دهیم. یک روز  وزرا و استاندارهاست و زمانی مسائل دیگر مطرح 

می شود که دفتر وظیفه دارد مطالعات، بررسی ها و مشورت ها را انجام و نتیجه را 
خدمت ایشان ارائه دهد. وی با بیان این که از نظر من آن چه که اشکال دارد این است 
که دفتر رئیس جمهور به جای رئیس جمهور بخواهد کار انجام دهد، گفت: در دفتر 
ریاست جمهوری ما مقدمات را فراهم می کنیم و تصمیم  نهایی را در همه زمینه ها 

شخص رئیس جمهور می گیرد.
 واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عنوان می شود وزرای پیشنهادی در 
کابینه از سوی برخی از افراد در دولت انتخاب می شوند و منتسب به عده ای می دانند 
آیا چنین است، گفت: ترکیب اعضای فعلی کابینه نشان می دهد که نه منتسب به 
فردی است و نه جناح خاصی، بلکه تمامی تفکرهای همسو با دولت که در انتخابات 

و رأی ۲۴ میلیونی حضور داشتند در کابینه هم حضور فعال دارند. 
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده است که آقای روحانی به هیچ عنوان این گونه که 

گفته می شود، تصمیم نمی گیرد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ماموریت ویژه وزیر کشور به مدیران 
حراست استانداری ها وسازمان های تابعه وزارت کشور برای تکریم ارباب 

رجوع، گفت: برخورد شایسته با مردم در ادارات از حقوق ملت است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی روز شنبه 
با تاکید بر اینکه برخورد شایسته با مردم در ادارات از حقوق ملت است، به اهتمام 
جدی این وزارتخانه و سازمان های تابعه آن در سال جاری به موضوع تکریم ارباب 
رجوع اشاره کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع به عنوان یک اصل راهبردی در نظام 

اداری کشور و دولت تدبیر و امید در تمامی ارکان مورد توجه است.
میزان  افزایش  و  ارتقا  کشور،  وزیر  ویژه  تاکیدات  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات در سال جاری توسط مسئوالن وزارت 
تابعه جدی  کشور و استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها و سازمان های 
تر از گذشته دنبال می شود. سامانی با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مردم در 
پاسخگویی در ادارات یکی از اولویت های مهم وزارت کشور و سازمان های تابعه آن 
در سال 97 به شمار می رود، از ابالغ بخشنامه مرتبط با تکریم ارباب رجوع به مدیران 

حراست استانداری ها و سازمان های تابعه وزارت کشور خبر داد.

در  مردم  رضایتمندی  افزایش  منظور  به  کرد:  بیان  کشور  وزارت  سخنگوی 
پاسخگویی در ادارات و تکریم ارباب رجوع به مدیران حراست های تمامی سازمان 
های تابع وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها و... ماموریت داده شده که با 
همکاری دفاتر بازرسی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، نظارت محسوس و 
نامحسوس از حوزه های مدیریت استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها و دهیاری 

ها و سازمان های تابعه در این زمینه داشته باشند.
سامانی با اشاره به سخنان رحمانی فضلی وزیر کشور مبنی بر مراجعه روزانه حدود 
5 میلیون نفر به ادارات دولتی و غیر دولتی در کشور اظهار داشت: تمامی استانداران 
و فرمانداران موظف هستند براساس دستور و تاکید وزیر کشور نسبت به تکریم ارباب 
رجوع در ادارات استان و شهرستان و افزایش رضایتمندی مردم در پاسخگویی در 
ادارات تمهیدات ویژه و مناسبی پیش بینی کنند. سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان 
کرد: براساس بخشنامه ارسالی به مدیران حراست استانداری ها و سازمان های تابعه 
وزارت کشور آنها موظف هستند از چگونگی اجرای این بخشنامه در ادارات گزارشی 
به صورت فصلی به این وزارتخانه ارائه کنند که براساس این گزارش ها با متخلفین 

مربوطه برخورد قانونی صورت پذیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع دولت 
تقلیل  و  خنثی سازی  برای  بسته   ۱۲ بر  مشتمل 

تحریم های آمریکا را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا،  محمدباقر نوبخت در نشست مشترک 
رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با بیان اینکه از 
زمان مشخص شدن اعمال تحریم های 9۰ روزه و ۱۸۰ 
روزه آمریکا علیه ایران سازمان برنامه و بودجه به صورت 
دقیق حوزه    های این تحریم   ها را مشخص کرد، گفت: برای 
خنثی    سازی و به حداقل رسیدن این تحریم    ها یک برنامه 
جامع مشتمل بر ۱۲ بسته در سازمان طراحی و مشخص 
شد که هر یک از دستگاه   های موجود در وزارتخانه   ها با 
اعمال تحریم   های 9۰ روزه و ۱۸۰ روزه چه آسیب  هایی 
می   بینند و در کوتاه   مدت، میان  مدت و بلندمدت باید چه 
برنامه   هایی اعمال شود که تکلیف وزارتخانه   ها در این 

حوزه مشخص شد.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه بررسی 
کرد که تحریم ها به ویژه در حوزه نفت چه تاثیری بر 
بودجه کشور می   گذارد، اظهار داشت: سناریوهای مختلفی 
در چند حوزه با ارقام متفاوت کاهش صادرات نفت در نظر 
گرفته و بودجه براساس هر یک از آنها نوشته و مشخص 
شد به طور مثال اگر صادرات نفت به یک میلیون و 5۰۰ 
هزار بشکه یا یک میلیون بشکه تقلیل یابد، باید به چه 

ترتیب عمل کرد.
باید  کشور  مصارف  داد:  ادامه  رئیس جمهور  معاون 
متناسب با سناریوهای منابع تنظیم شود که تمام این 

موارد در یک بسته جای گرفت.
کرد:  تصریح  ارز  بازار  نوسانات  به  اشاره  با  نوبخت 
در یک بسته دیگر موضوع سیاست های مالی در نظر 

گرفته شد که چه اقداماتی می   توان در حوزه تحریم   ها 
انجام داد که آثار آن بر زندگی مردم به ویژه معیشت 

مردم تقلیل یابد.
وی با بیان اینکه نقدینگی قابل مالحظه  ای در کشور 
از  یکی  آن  هدایت  و  نقدینگی  مهار  که  دارد  وجود 
بسته های دولت در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: 7۶ 
هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که در بسته دیگری 
در کشور مشخص شد که چه راهکارهایی برای اتمام 
پروژه   های مهم باید اتخاذ شود و مدلی در قالب مشارکت 

عمومی خصوصی و در یک بسته تهیه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه منابع، 
انرژی در حوزه سوخت و الکتریکی و تامین آنها در قالب 
یک بسته دیگر قرار گرفت، ابراز داشت: حمل و نقل ریلی، 

هوایی نیز که می  تواند تحت تاثیر تحریم    ها قرار گیرد در 
قالب یک بسته دیگر و بخش کشاورزی و صنعت در قالب 

دو بسته مدنظر دولت قرار گرفت.
نوبخت اضافه کرد: در بودجه سال 97 برای ایجاد یک 
میلیون فرصت شغلی برنامه    ریزی شد اما در شرایط کنونی 
باید برای نگهداشت اشتغال موجود عالوه بر ایجاد اشتغال 

جدید برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه پنج حوزه مهار نقدینگی، بودجه، 
حمایت و جبران آثار اقتصادی بر معیشت خاص و عام 
و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان مورد ارزیابی 
بود  به گونه    ای  قرار گرفت، عنوان کرد: طراحی کشور 
که شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد تا 

تصمیمات مهم در این شورا اتخاذ شود.

احضار شش نفر
در پرونده سکه ثامن

برخورد با فساد در فضای مجازی
ادامه پیدا خواهد کرد

دادستان کل کشور: دادستان تهران خبر داد
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نامه سرگشاده آیت اهلل مکارم شیرازی به رییس قوه قضاییه
در پی سخنان رئیس قوه قضاییه صورت گرفت:

آیت اهلل مکارم شیرازی در پی سخنان اخیر رییس قوه قضائیه در خصوص 
اظهارات ایشان در مورد بدهکاران مهریه، نامه ای سرگشاده به وی ارسال کرد.

 به گزارش ایسنا منطقه قم، متن نامه سرگشاده آیت اهلل مکارم شیرازی به 
رییس قوه قضاییه به شرح زیر است.

جناب مستطاب آیت اهلل آملی الریجانی،ریاست محترم قوه قضائیه )دامت 
برکاته(

با اهداء سالم و تحیت، معروض می دارد: بیانات جنابعالی را درباره مسائلی که 
اینجانب مطرح کرده بودم، خواندم؛ متأسفانه قانع کننده نبود و شاید توضیحات 

من برای آن چند مسأله کافی نبوده است.
بنابراین پیشنهاد می کنم همان طور که خود شما هم اشاره کرده اید دادستان 
کل کشور و دو نفر از قضات عالی رتبه که سوابق حوزوی داشته باشند تشریف 

بیاورند تا آن چهار مسأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و ...

Etehademelat

  درآمد نفتی ایران 62 درصد
بیشتر از پارسال است

 کش و قوس های ساماندهی پدیده ای
به نام »تکدی گری« در پایتخت

ایران با رکوردشکنی در رده سوم 
پاراآسیایی ایستاد

آیا »اپل واچ« راز مفقود شدن خاشقجی 
را فاش می کند

  یک بام و دو هوای مجوز انتشار فیلم
در فضای مجازی

سیاست های متناقض دولت ترامپ، شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت 
را به نفع ایران تغییر داد

بیم و امیدهای برخورد ضربتی با متکدیان

 پایان درخشش »کاروان خودباوری و امید« در جاکارتا

ادامه بازی رسانه ای با مخاطبان

وزیر ارشاد چرا کارت زرد از مجلس دریافت کرد؟ 
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زنگ خطر باز هم به صدا درآمد

افزایش سهم پول در نقدینگی طی یک سال اخیر


