وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

همه وزرا در مرحله اول لیست
اموالشان را به مرجع قضایی دادهاند
2
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قهرمان قلب خود باشیم

وزیر امور خارجه :

وزیر نفت خبرداد :

هیچ توافق  25سالهای
با چین بسته نشده است

ارزش مالی تولیدات پتروشیمی
به ۳۵میلیارد دالر میرسد

3

4

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء (ص) :

ما خود را برای مواجهه با همه وضعیتهای احتمالی در برابر دشمن آماده کردهایم
2

هیچ بازنشسته مشغول به کاری
در وزارت صنعت نداریم
2

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :
متخصــص قلــب و عــروق و عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه علومپزشــکی اســتان
زنجــان گفــت :مراقــب و قهرمــان قلــب خــود
باشــیم .آرمیــن بردبــار اظهــار کــرد :بــا توجــه
بــه اهمیــت بیماریهــای قلبــی ،فدراســیون
جهانــی قلــب ( 29ســپتامبر) را هــر ســال روز
جهانــی قلــب نامگــذاری کــرده اســت .شــعار
امســال روز جهانــی قلــب« ،عهــدی بــرای
قلــب مــن ،بــرای قلــب تــو ،بــرای قلــب مــا»
اســت .امســال از مــردم درخواســت شــده بــا
دادن قولــی بــه افــرادی کــه دوستشــان
دارنــد مراقــب و قهرمــان قلــب خــود باشــند.
وی بــا اشــاره بــه بــاال بــودن آمــار مــرگ
و میــر بــر اثــر بیماریهــای قلبــی ،افــزود:
آمــار مــرگ و میــر بــر اثــر بیماریهــای
قلبــی در جهــان بــاال بــوده امــا در کشــور
مــا ایــن آمــار ...
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چاپ اسکناسهایی با صفرهای حذف شده
 ۴سال زمان میبرد
4

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی:

دولت از مشاغل دیجیتالی و سرویسهای
اپراتوری حمایت میکند
4

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس خبر داد:

شرکتهای بزرگ  ۸۵درصد صنعت و معدن

اجرای  ۷۵درصد خط لوله انتقال آب خلیجفارس تا سرچشمه

کرمان را راهبری میکنند

4
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رئیس مجلس شورای اسالمی :

رسانه ها باید قانونگرایی را تبدیل به یک فرهنگ کنند

علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای
اســامی یکــی از مولفــه هــای حکمرانــی
خــوب را قانونگرایــی دانســت و گفــت:
رســانه هــا بایــد قانونگرایــی را تبدیــل بــه
یــک فرهنــگ کننــد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
یــک برنامــه زنــده تلویزیونــی دربــاره
موضــوع بررســی سیاســت هــای کلــی
نظــام قانــون گــذاری حضــور یافــت.
الریجانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه
مســئوالن بایــد ملتــزم بــه قانــون
باشــند ،افــزود :رســانهها بایــد فرهنــگ
قانونگرایــی را نهادینــه کننــد تــا بــه
قانــون تمکیــن شــود ،وقتــی قانــون
تصویــب شــد همــه بایــد ملتــزم باشــند و
جــای ان قلــت در آن نیســت ،اگــر قانــون
ناقــص باشــد ،از مســیر درســتش بایــد
اصــاح شــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی
ادامــه داد :سیاســتهای کلــی نظــام
قانونگــذاری یــک گام جلوتــر نیــز
دارد ،اولیــن نکتــه در ایــن موضــوع
ایــن اســت کــه ایــن قانــون توجــه بــه
موازیــن شــرعی داشــته باشــد ،نکتــه
دوم ایــن اســت کــه ایــن قانــون بایــد

عــدم مغایــرت بــا قانــون اساســی داشــته
باشــد چــرا کــه قانــون اساســی میثــاق
ملــی اســت و نکتــه ســوم ایــن اســت کــه
بایــد عــاوه بــر اینکــه مغایــرت بــا قانــون
اساســی نداشــته باشــد و ایــن قوانیــن بــا
سیاســت هــای کلــی عــدم مغایــرت و
انطبــاق داشــته باشــد امــا نکتــه چهــارم
توجــه بــه نیازهــای واقعــی کشــور اســت،
یعنــی نیازهــای واقعــی دســته بنــدی و
بــر اســاس اولویــت مــورد توجــه قــرار
گیــرد.
الریجانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه ابــاغ
سیاســتهای کلــی نظــام قانونگــذاری
از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی
در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر
اینکــه مهمتریــن اشــکالی کــه در رونــد
قانونگــذاری وجــود داشــت و منجــر بــه
ابــاغ ایــن سیاســت هــا از ســوی رهبــر
معظــم انقــاب شــد چــه مــواردی بــود؟
گفــت :قانونگــذاری مبانــی متعــددی دارد
کــه مســائل شــرعی و قانــون اساســی
جــزء ایــن مبانــی اســت و در واقــع دو
مبنــای اصلــی در قانونگــذاری هســتند.
رئیــس قــوه مقننــه افــزود :رهبــری
سیاســتهای کلــی را ســالها پیــش

مــدون کردنــد ،ایــن مــوارد هــم ســند
باالدســتی بــرای قانونگــذاری شــد و در
مرحلــه بعــد قانــون پنــج ســاله توســعه
کــه ســند میانــی محســوب مــی شــود
هــم اضافــه شــد کــه ایــن مــوارد
پایههــای اصلــی قانونگــذاری هســتند.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه
داد :بــر ایــن اســاس روالــی در مجلــس
وجــود دارد و ایــن روال بــه مــرور
تکمیــل شــد .برخــی از ایــن مــوارد را
چــون قبــا در جلســاتی کــه در محضــر
ایشــان بودیــم تذکــر داده بودنــد مــا در
آئیننامــه آوردیــم و اصالحاتــی را انجــام
دادیــم .اصــل ایــن اســت کــه قانونگــذاری
در کشــور رو بــه جلــو باشــد و متناســب
بــا نیازهــای کشــور و بــر اســاس آن
مبانــی ،حرکــت تحولــی داشــته باشــد.
الریجانــی افــزود :نــکات مهمــی در ایــن
سیاســتها آســت کــه بنــده از ایشــان
بــه جهــت ابــاغ ایــن سیاسـتها تشــکر
مــی کنــم و مجموعــه منســجمی بــود
کــه ارائــه کردنــد .یکــی از مســائلی کــه
حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه
حکمرانــی خــوب یکــی از مولفــه هــای
آن قانونگرایــی اســت ،یعنــی حتــی اگــر
قانــون ناقــص باشــد اجــرای ایــن قانــون
ناقــص بهتــر از بــی قانونــی اســت ،چــرا
کــه بــی قانونــی منجــر بــه هــرج و مــرج
و آنارشیســم مــی شــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در

بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا
تاکیــد بــر اینکــه بنــده بــه یــاد دارم
کــه امــام خمینــی رحمــت اهلل بــه بنــی
صــدر کــه بــا مجلــس نــزاع داشــت و
قانــون را قبــول نداشــت ،فرمودنــد قانــون
شــما را قبــول نــدارد ،گفــت :آن نــگاه
دوراندیشــانه بــرای آن بــود کــه اگــر
نظــام کشــور بخواهــد پایــه اصلــی آن
بــه ســمت مطلــوب حرکــت کنــد ،پایــه
اصلــی آن قانونگرایــی اســت.
الریجانــی افــزود :رهبــر معظــم انقــاب
ترویــج فرهنــگ رعایــت قانــون و تمکیــن
از آن را بـ ه عنــوان یکــی از سیاسـتهای
کلــی مطــرح کردنــد کــه همــه مســئوالن
بایــد ملتــزم بــه قانــون باشــند و ایــن
اصــل کار اســت ،امــا ایجــاد فرهنــگ آن
کار رادیــو و تلویزیــون و رســانه هاســت
تــا فرهنــگ قانونگرایــی را نهادینــه کننــد
و آن را تبدیــل بــه یــک مطالبــه تــا همــه
از آن تمکیــن کننــد.
رئیــس قــوه مقننــه بــا بیــان اینکــه ایــن
عبــارات ،عبــارات دقیقــی اســت ،ادامــه
داد :تــا وقتــی یــک قانــون تصویــب
نشــده اســت کار کارشناســی و گفــت
وگــو و مباحثــه خــوب و کمــک رســان
اســت امــا وقتــی کــه قانــون تصویــب
شــد بایــد همــه ملتــزم بــه قانــون باشــند
و آن را در رســانه هــا توضیــح دهنــد
بنابرایــن بایــد یــک عــزم عمومــی بــرای
اجــرای قانــون ایجــاد شــود ،حتــی اگــر

ایــن قانــون ناقــص باشــد بایــد از مســیر
اصــاح شــود یعنــی بایــد توســط مجلــس
طــرح داده شــود و یــا الیحــه کــه ایــن
خــود یــک نکتــه اســت و ایــن خــود پایــه
اصلــی یــک حکمرانــی مطلــوب اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
ادامــه بــا اشــاره بــه مقولــه عدالــت
محــوری در قوانیــن ،افــزود :عدالــت
مســال ه اصلــی حکومــت اســت ،بــه
خصــوص در مدینــه فاضلــه اســامی
اصــل بــر تحقــق عدالــت اســت ،حــال
اینکــه ایــن مســاله چطــور اجــرا شــود
بحــث دیگــری اســت و اجتنــاب از
تبعیــض نــاروا و عمومــی بــودن قانــون
و شــمول و جامعیــت آن ،یعنــی قانــون
بایــد شــمول داشــته باشــد و پرهیــز از
استثناســت کــه ایــن مســئله یکــی از
مســائل مهــم اســت.
الریجانــی بــا بیــان اینکــه وقتــی یــک
قانــون اســتثناهایش زیــاد میشــود
محــل اخــال خواهــد شــد ،گفــت :لــذا
قانــون بایــد بــه ســمت گــره گشــایی
از امــور اجرایــی بــرود ،بــه هــر حــال
فلســفه قانــون بایــد ایــن باشــد البتــه
امــور اجرایــی اعــم از دولــت اســت.
او ادامــه داد :بنابرایــن اگــر بخواهیــم
قوانیــن تکامــل پیــدا کنــد بایــد اصولــی
کــه رهبــر معظــم انقــاب در ایــن ســند
ابــاغ کردنــد ،در قانونگــذاری محــور قرار
گیــرد و ایــن خــود مــی توانــد یــک

حرکــت بــه ســمت حکمرانــی مطلــوب
باشــد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی
همچنیــن بــا بیــان اینکــه فقــط قوانیــن
مــی تواننــد منجــر بــه کمــک رســانی
مطلــوب شــوند ،افــزود :ذیــل قوانیــن،
مقــررات اســت و همچنیــن بخشــنامه
و آییننامــه هاســت کــه آنهــا هــم بایــد
ســامان پیــدا کننــد ،بنابرایــن بــه اعتقــاد
بنــده سیاس ـتهایی کــه ایشــان فرمــوده
انــد هــم حداقــل کار بــرای حکومــت و
حاکمیــت مطلــوب اســت و نکتــه دوم
یــک حرکــت تکاملــی بــرای ایــن امــر
محســوب مــی شــود کــه ایــن خــود
احتیــاج بــه کار بیشــتر دارد.
الریجانــی در ادامــه در پاســخ بــه
پرسشــی مبنــی براینکــه مخاطــب اصلــی
ایــن سیاســتها کــدام قــوه اســت و
اینکــه آیــا یــک قــوه بــه تنهایــی مــی
توانــد ایــن سیاســت هــا را اجرایــی
کنــد؟ گفــت :رهبــر معظــم انقــاب
ســه قــوه را مــورد خطــاب قــرار دادنــد،
البتــه ثقــل موضــوع مجلــس اســت
چراکــه در جــای دیگــری قانونگــذاری
نمیشــود و ایــن مجلــس اســت کــه
قانونگــذاری مــی کنــد امــا اینکــه
چگونــه مقــررات و سیاســتهای کلــی
تحقــق پیــدا کنــد و یــا بخشــنامهها و
دســتورالعملها چگونــه باشــد ،همگــی
در ایــن دســتورالعمل ذکــر شــده اســت.

