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رئیس جمهوری اصول دوازده گانه حاکم بر نقشــه ملی 
پیشــگیری و مقابله با فســاد اداری و اقتصــادی در دولت 
سیزدهم را به اعضای دولت و دســتگاه های اداری و اجرایی 

ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم 
رئیسی در جلســه هیات دولت اصول دوازدهگانه حاکم بر 
نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فســاد اداری و اقتصادی در 
دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دســتگاه های اداری و 

اجرایی ابالغ کرد.
به پیوســت این ابالغیه، ماموریت ها و وظایف هر یک از 

دستگاه ها برای مقابله با فساد مشخص شده است.
رئیسی در جلســه دیروز دولت یکی از اولویت های دولت 
سیزدهم را شناســایی بسترهای فســادزا، اصالح و مبارزه 
با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت ســیزدهم از ابتدا بر 
این بوده که گلوگاه های فســاد، شناسایی شــده و مدیران 
دستگاه های مختلف به نحوی نســبت به اصالح و رفع این 
گلوگاه ها اقدام کنند که زمینه های بروز فساد در نظام اداری 

به طور کامل زدوده شود.
رئیس جمهوری افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص 
وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در این 
رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند 
از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده های مفاسد به 

قوه قضاییه کاهش یابد.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به 
عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد  
تاکید داشته ام، اظهار داشت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، 
نشستی با نمایندگان دســتگاه های نظارتی سه قوه و سایر 
بخش های مرتبط درباره شناســایی گلوگاه های فسادزا در 
نهادهای مختلف برگزار و قرار شد این دستگاه ها گزارش های 
خود از بســترهای فســادخیز را به دولت ارائه کنند که این 
گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع بندی 

در اختیار کارگروهی قرار گرفت.
وی ادامــه داد: در جلســات کارگــروه مذکــور 
دستورالعمل هایی درباره وظایف خاص دستگاه های مختلف 
در زمینه پیشــگیری و مقابله با فســاد در قالب »نقشه ملی 
پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی« تهیه و اصول 

حاکم بر این نقشه ملی، امروز ابالغ شد.
رئیســی شفاف ســازی، مدیریــت تعــارض منافــع، 

فرهنگ سازی و نظارت همگانی، متناسب سازی ساختار و 
تشکیالت دولت، شایسته گزینی، سهولت فرایندها، دولت 
الکترونیک، توســعه رویکرد زنجیــره ی ارزش، حمایت از 
فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت موثر و کارآمد و برخورد 
قاطع را این اصول ۱۲ گانه عنوان و تصریح کرد: تولید و ارایه 
اطالعات صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صالح 
و مردم به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی و تامین اشراف 

دولت همان شفافیت است.
وی مدیریت تعارض منافع را تفکیــک بخش عمومی و 
خصوصی، بســتن درب های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در 
پیشگیری از شــکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی 
و حقوقی )شــرکت ها و یا تعاونی های تاسیســی توســط 
دستگاه های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار 

شده است( عنوان کرد.
رئیس جمهوری فرهنگ ســازی و نظــارت همگانی را 
نهادینه کردن فساد ستیزی، رشــد فرهنگ پاسخ گویی و 
مسئولیت پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در مبارزه با 
فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت 
حساسیت عمومی با به مشــارکت طلبیدن مردم و توسعه 
زیرساخت های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن 
زمینه های نظارت همگانی برشمرد و درباره متناسب سازی 
ساختار و تشکیالت دولت را جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه  
دولت و کاهش پیچیدگی ســاختارها و فرایندهای اداری، 
افزایش کار آمدی و اثر بخشــی نظــام اداری و تقویت نقش 

هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت بیان کرد.
رئیس دولت مردمی با تاکید بر شایســته گزینی، اظهار 
کرد: شایسته گزینی یعنی اســتقرار نظام شایسته گزینی 

و انتصــاب مدیــران کار آمد، فســاد ســتیز و انقالبی در 
الیه ها و ســطوح مختلف نظــام اداری و توانمند ســازی 
نیروی انســانی و رفــع کمبود نیــروی انســانی صاحب 
 صالحیــت در تصــدی مناصب دولتــی همراه بــا تقویت 

فرهنگ فساد ستیزی در آنها.
رئیسی، بازنگری در نظام مجوزها و استعالم های دولتی 
با رویکرد حداقل ســازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی 
فرایندها، به روز رسانی صدور استعالم ها؛ تصدیق و اصالت 
سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین 
دستگاه های ذیربط را زیرمجموعه سهولت فرایندها دانست 
و  دولت الکترونیک را بهره گیری از فناوری اطالعات به ویژه 
تکمیل و اســتقرار دولت الکترونیک و به حداقل رســاندن 
مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمــت گیرنده و ایجاد 
پنجره ی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با 

لحاظ کردن تعامالت آن با سایر بخش ها توصیف کرد.
وی با تاکید بر توسعه رویکرد زنجیره  ارزش و زنجیره های 
تامین این توســعه را با هدف کوتاه کردن فاصله  بین تولید 
کننده و مصرف کننده  واقعی و اصــالح نظام قیمت گذاری 
کاالها و خدمات عمومی و اصالح و بهبود هدفمند ســازی 

یارانه ها و رفع امتیازات ویژه )رانت( ساختاری دانست.
رئیس جمهــوری دربــاره حمایــت از فعالیت ســالم 
گفت: حمایت از فعالیت ســالم یعنی احترام گذاشــتن به 
ثروت آفرینان و فعاالن اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه 
فعالیت های حداکثری آن ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت 
از مدیران و کارکنان پاک دست و فساد ستیز و تقویت اشراف 
هم یکپارچه سازی اطالعات در نظام مالی و اقتصادی کشور 
و بهره گیری از روش های نوین تحلیل داده برای افزایش توان 

پیش بینی و پیشگیری را شامل می شود.
رئیس دولت، بهره گیری از فناوری های یکپارچه، برخط و 
هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت ها و حذف بسترهای 
فساد زا و طراحی ساز وکار حساس و هوشمند در برابر عدم 
فعل های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد 
است را همان نظارت موثر و کارآمد عنوان کرد و درباره اصل 
۱۲ مبارزه با فســاد یعنی برخورد قاطع، دقیق و موثر گفت: 
برخورد قاطع و موثر بایــد بازدارندگی و جلوگیری از تمایل 
افراد به فســاد و بازنگری در  فرایندهای رسیدگی و مجازات 
با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد به همراه 

داشته باشد.

رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــور با 
بیان این کــه دوربین هــای برجامی فعال 
نیســتند، گفت: تعدادی دوربیــن متاثر از 
برجام نصب شده بود، اما طرف های مقابل 
به تعهدات خــود عمل نکردنــد از این رو 
 دیگر ضرورت نداشــت آن دوربین ها وجود 

داشته باشد. 
به گزارش خانه ملت، محمد اســالمی 
در حاشــیه نشســت دیروز - چهارشنبه - 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
با حضــور در جمع خبرنــگاران بیان کرد: 
گزارشی از سفر گروسی تقدیم نمایندگان 
کمیســیون کردیم، نکته مهم این اســت 
که برنامه هســته ای ایران کــه صلح آمیز 
بوده باید کامال شــفاف و مطابــق موازین 
قانون و بــا تاکید بر قانون اقــدام راهبردی 
 پیش برود و اجــازه ندهیــم در دنیا متهم

 به پنهان کاری شویم.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی کشــور 
تاکید کرد: برای آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی مهم اســت که طبق قوانین و موازین 
حرکت کنیم، مجلس شــورای اسالمی بر 
اجرای قانون اقدام راهبــردی تاکید دارد، 
از این رو فضایــی که در مذاکــرات انجام 
شــده و مالقات های آینده وجود داشته و 
خواهد داشــت را برای کمیسیون تشریح 
کردیم. عمــده ترین دغدغــه نمایندگان 
این بود که ســازمان انرژی اتمی بر پیشبرد 
برنامه هــا مصمم باشــد و بــا جریان های 
سیاســی که معاندین بــه راه انداخته اند 
و از ظرفیــت ســازمان های بین المللــی 
اســتفاده می کنند تحقق برنامه های ایران 
به تاخیر نیفتــد، همچنین باید شــرایط 
را بــه گونــه ای فراهــم کنیم تــا مجلس 
اطمینان حاصــل کند که قانــون در حال 
اجرا است و پیشــبرد برنامه های هسته ای 
 متاثــر از مزاحمت های دیگــران متوقف 

نخواهد شد.

اسالمی درباره دوربین ها ناظر بر فعالیت 
هســته ای ایران توضیح داد: طبق مقررات 
آژانس هســته ای و پادمــان، دوربین های 
آژانس در ســایت های هسته ای وجود دارد 
و این تداوم دانش و آگاهــی از فرایندهای 
هســته ای در کل جهان انجام می شــود، 
افزون بــر تعهداتی کــه طبــق پادمان بر 
عهده ایران اســت و باید شــفاف سازی را 
انجام دهــد،  تعــدادی دوربیــن متاثر از 
برجام نصب شــده بود اما طرف های مقابل 
به تعهدات خــود عمل نکردنــد از این رو 
 دیگــر ضــرورت نداشــت آن دوربین ها 

وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: در جریــان عملیات های 
اخیر تروریســتی تعدادی از این دوربین ها 
آسیب دیده بود و این مســئله منجر به دو 
گزارش فوق العاده ســختگیرانه و مخرب 
شــده بود، برای اینکه رفع ابهام و شــفاف 
ســازی کنیم مالقات با مدیرکل انجام شد 
و مطمئن هستیم با دســتاوردی که از این 
جلســه داشــتیم اوال ابهاماتــی در زمینه 
برنامه هســته ای صلح آمیز بــرای آژانس 
به وجود ندارد و ثانیــا تعهدات برجامی که 
 طبق قانون مجلس نبایــد ادامه پیدا کند را 

ادامه نخواهیم داد.
تمــی  نــرژی ا رئیــس ســازمان ا
کشــور درباره ســفر به وین گفــت: هفته 
آینــده اجــالس عمومی ســازمان انرژی 
 اتمــی برگــزاری می شــود و مــا در آن 

شرکت می کنیم.

خبرخبر

در جلسه هیأت دولت صورت گرفت؛

ابالغ اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری ازسوی رئیس جمهور
رئیس سازمان انرژی اتمی: 

دوربین های برجامی فعال نیستند

معدن کاوی بی ضابطه در استان های فارس و کرمان گسترش بیشتری دارد؛ 

 استحصال، به بهای گزاف 
فقر زمین و بومیان 

سياست 2

شهرنوشت 6

باقری کنی، جایگزین عراقچی شد؛

بازگشت دست راست 
جلیلی به صحنه

»مانند همیشــه، عراقچی کت و شــلوار 
مشکی بدون کراوات به تن داشت. عراقچی 
که به زبان انگلیسی مسلط است در جزئیات 
تولید سوخت هسته ای نیز تخصص دارد. او 
با آرامش آهنینش می توانســت تمرکز ما را 
که در طرف مقابل بودیم بــه هم بزند. تخت 
روانچی نیز همچون همیشه همراه عراقچی 
بود. مانند رئیس شــان محمد جواد ظریف، 
مذاکره کنندگان اصلی ایران در غرب تحصیل 
کرده اند. عراقچی در انگلستان درس خوانده 
بود و تخت روانچی سابقه تحصیل در دانشگاه 
کانزاس و همچنین ســوئیس را داشت. هر 
دو مدت زیادی در ســرویس خارجی ایران 

خدمت کرده اند. آن طور که ما متوجه شدیم 
تفاوت بین آن ها در این بود که عراقچی زمان 
انقالب ۱۹۷۹ در ایران بود و برای همین اعتبار 
انقالبی بیشتری داشت در عوض تخت روانچی 
به ظریف نزدیک تر بود و نظرش برای نهایی 
ســاختن توافق اهمیت زیادی داشت. هر دو 
دانا و متعهد به انقالب بودند و سرسختی  نشان 
دادن را مایه اعتبار خــود می دیدند.« آنچه 
در ســطور باال آمد، توصیف وندی شرمن از 
عراقچی و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران 
است در کتاب »بدون هراس«. کتابش را دو 
سه سال پیش انتشــارات سروش، وابسته به 

صدا و سیما منتشر کرد...

یک فعال صنعت مرغ در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

مرغ گران تر از ٢٨ هزار تومان، سودجویی است
چرتکه 3


