دادگاه جنایی قاهره حکم رئیس جمهور برکنار شده را صادر کرد؛

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛

دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها
با رهبر انقالب

محمدمرسی
به حبس ابد محکوم شد
صفحه 15

صفحه 2
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«ابتکار» از گزینههای احتمالی ریاست کمیسیونهای تخصصی مجلس دهم گزارش میدهد؛

رقابتبرای ریاست
اینباردرکمیسیونها

گروه سیاسی-انتخاب هیات رییسه کمیسیونهای تخصصی آخرین مرحله رقابت بین اصولگرایان و اصالحطلبان مجلس
دهم برای دستیابی به کرسی ریاست است .با اعالم اولویت اول نمایندگان پیشبینی روسای کمیسیونها اقدام محالی نبود.
بعد از برگزاری انتخابات مجلس و هیات رییسه دائم تشخیص روسای کمیسیونهای تخصصی امری بدیهی به نظر می رسید
چراکه در این مورد چهرههای شاخص و یا روسای کمیسیونهایی که از دوره قبل مجلس به این دوره راه یافتهاند دارای
باالترین شانس برای تکیهزدن بر کرسی ریاست هستند.
تاثیر حضور فعال زنان در دستیابی آنها به کرسی ریاست کمیسیونها
بعد از شکستن رکورد حضور زنان در مجلس دهم و ورود  17زن نماینده به صحن تقسیم آنها در بین کمیسیونهای
تخصصی بحثبرانگیز شده بود و در نهایت توزیع عادالنه و حضور نمایندگان زن در کمیسیونهای مهم مجلس از جمله
امنیت ملی و سیاست خارجی ،اقتصادی و صنایع و معادن نقطه پایانی بر ابهامات وارد شده بود.
ادامه در صفحه 2

معاون اول رییس جمهوری مطرح کرد؛

وظایف پنج دستگاه اجرایی
برای تحقق اقتصادمقاومتی

معاون اول رییسجمهوری طی ابالغیههایی جداگانه به پنج دستگاه
اجرایی ،تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی...
همینصفحه

سرمقاله

داریوش قنبری

شبیه سازی فسادهای میلیاردی دولت قبل با فیش های حقوقی

در طی روز ها و هفته های گذشته هجمه هایی به دولت روحانی صورت گرفته است که بی ارتباط با
مسئله انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نیست .مسائلی که در ارتباط با دولت مطرح می شود از اساس
ربط خاصی با عملکرد دولت ندارد.

پیشخوان
عملکرد سازمان های مسوول در حوادث شهری زیر ذره بین «ابتکار»؛

بحران «مدیریت» در پایتخت

گروه جامعه وشهروند – ساعت 4:30دقیقه صبح یازدهمین روز از ماه رمضان
است .ناگهان صدایی به گوش میرسد؛ زلزله است یا غرش یک آتشفشان؟
هیچکدام .یکی از انشعابات گاز در محله شهران منفجر شده است .زمین
دهان باز کرده و شعلههای  50متری آتش را به آسمان میفرستد .یک شهر
پس از این حادثه بهم میریزد .آب ،برق ،گازو تلفن های همراه قطع می شود.
اتفاقاتی که در پی این حادثه پیش می آید سواالتی را در ذهن همه به وجود
می آورد؛ اگر واقعه ای که در غرب تهران رخ داد همزمان در چند نقطه به
وقوع بپیوندد نهادهای مسوول میتوانند...
صفحه 3

بهبود رابطه با غرب کلید رابطه با شرق و عضویت در شانگهای؛

ظریف به تاشکند می رود

صفحه 15

رییس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری تشریح کرد؛

جزئیات شکایت ایران از آمریکا
بهدیواندادگستریبینالمللی

همین صفحه

کارشناسانطبعیادگارینویسیایرانیانراازگذشتهتاامروزبررسیمیکنند؛

یادگاری نویسی؛

وندالیسم یا عقده گشایی

با تصویب هیئت وزیران انجام شد:

اصالح آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات
سازمان اوقاف
هیئت وزیران ،ماده ( )24آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات
سازمان اوقاف و امور خیریه را اصالح کرد .متن مصوبه هیئت وزیران به
شرح زیر است« :ماده ( )24آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات
سازمان اوقاف و امور خیریه ،موضوع تصویب نامه شماره  95270مورخ
 1365/2/22و اصالحات بعدی آن به شرح زیر اصالح میشود :ماده  -24با
توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از
اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد ،متولیان و امنای موقوفات و اماکن
متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و به روز
رسانی اطالعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل
موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن و نیات واقفین در بانک اطالعات
جامع موقوفات اقدام نمایند.
تبصره -افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات دارای متولی شرعی و همچنین
اماکن متبرکه رأس ٌا توسط متولیان و یا با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی
از بانک ها انجام می شود.
متولیان موظفند گزارشی از اطالعات و عملیات بانکی خود را جهت ثبت در سامانه
ارایه نمایند .این امر نباید موجب تحدید وظایف و سلب اختیارات شرعی و قانونی
متولیان در دخل و خرج موقوفه و امضای اسناد مربوط گردد .حساب مذکور در مورد
موقوفات و اماکن متصرفی که برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است ،با امضای
مشترک امین یا امنا و رییس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود» .اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رییسجمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ابالغ کرد.

بمبباراندولت
بافیشهایحقوقیگذشته
صفحه 10

صفحه 7

ادامه در صفحه 2

خبر

مجلسبرایقانونیکردندستوررییسجمهوریطرحسقفحقوقرابهصحنعلنیمیفرستد؛

معاون اول رییس جمهوری مطرح کرد؛

وظایف پنج دستگاه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

معاون اول رییسجمهوری طی ابالغیههایی جداگانه به
پنج دستگاه اجرایی ،تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ناظر به پروژههای اولویتدار برنامههای ملی اقتصاد
مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاهها
برای اجرای این پروژهها مشخص شده است را ابالغ کرد.
در ابالغیههای اسحاق جهانگیری در خصوص پروژههای مصوب
کارگروههای برنامه ملی اقتصاد مقاومتی که برای وزارتخانه
دادگستری ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،معاونت توسعه
روستایی و مناطق محروم کشور ،معاونت اجرایی رییسجمهوری
و صندوق توسعه ملی جمهوری اسالمی ایران ارسال شده است،
پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با
هر دستگاه اجرایی احصاء و دستگاه مربوطه موظف به اجرای این
پروژه ها به عنوان اولویت های اجرایی در سال  95شده است .الزم
به ذکر است پیش از این نیز برخی از وظایف و تکالیف سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی به
این سازمان ابالغ شده بود که ابالغیه حاضر ،بعنوان وظایف و
تکالیفی جدید ،به مسئولیت های این دستگاه اجرایی در زمینه
اقتصاد مقاومتی اضافه شده است .در این ابالغیهها بر نکات و

موارد ضروری که الزم است در اجرای پروژههای مذکور از سوی
دستگاههای اجرایی مدنظر قرار گیرد ،در پنج بند به شرح ذیل
تاکید شده است:
 )1پروژههای مصوب برای اجرا در سال  1395میبایست توسط
«دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد
و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند .بدیهی است کلیه
مسئولیتها از زمان ابالغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری»
خواهد بود.
« )2دستگاه مجری» ،با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز
برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای
معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه
ستاد معرفی نماید.
 )3مجری منصوب از سوی وزیر و یا باالترین مقام «دستگاه
مجری» ،موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ این
مصوبه برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج
در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»« ،برنامه
عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه
ستاد ارائه نماید.

رییس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری تشریح کرد؛

جزئیات شکایت ایران از آمریکا به دیوان
دادگستریبینالمللی

نماینده رابط جمهوری اسالمی ایران دادخواست رسمی تهران علیه دولت
ایاالت متحده آمریکا را ،روز چهارشنبه گذشته در دیوان دادگستری بین
المللی در الهه (هلند) ثبت کرد.
دادخواست رسمی تهران علیه دولت ایاالت متحده آمریکا را نماینده رابط جمهوری
اسالمی ایران ،عصر روز چهارشنبه گذشته در دیوان دادگستری بینالمللی در الهه
(هلند) ثبت کرد .رییسجمهوری ،اردیبهشت ماه امسال و در سفر به استان کرمان
اطمینان داد که ایران از هیچ اقدامی برای مقابله با رفتار غیر قانونی آمریکا در
مصادره و ضبط قریب  2میلیارد دالر اموال ایران در آمریکا فرو گذار نمی کند و
برای برگرداندن این پول ،در مراجع قضایی بینالمللی علیه آمریکا شکایت خواهد
کرد .روحانی در مراسم چهارشنبه شب در جمع خانوادههای شهدا و جانبازان ،از
این مصاف حقوقی خبر داد و حراست از حقوق مردم و بیتالمال در صحنه جهانی
را ادامه راه شهدا و ایثارگران برشمرد .روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین المللی
نهاد ریاست جمهوری تایید کرد که این دادخواست بر اساس تجارب حاصله از چند
بار حضور ایران در دیوان بینالمللی و با مشورت اساتید و حقوقدانان مجرب داخلی
و خارجی در حوزه حقوق بینالملل و همچنین با نظر کارشناسان بانک مرکزی و
وزارت امور خارجه تهیه و تدوین شده است .در این دادخواست دولت جمهوری
اسالمی ایران اعالم کرده است که اقدامات دولت آمریکا و دادگاههای آن کشور با
تعهدات ایاالت متحده که در سال  1334بین دو کشور منعقد و امضا شده و هنوز
فسخ نشده و معتبر است ،و همچنین با موازین ذیربط در حقوق بین الملل مغایر
است .به موجب این دادخواست ایران اعالم کرده که ایاالت متحده در چندین مورد
از تعهدات بینالمللی خود در معاهده مذکور تخلف کرده است.
«نقض استقالل شخصیت حقوقی شرکتها و موسسات و نهادهای وابسته به
دولت ایران به ویژه بانک مرکزی و نیز نقض مصونیت بانک مرکزی و نقض حق
دسترسی و دفاع آنها برخالف ماده ( 3)1( )2معاهده مذکور» « ،رفتار تبعیضآمیز
و غیر منطقی با شرکتها و نهادهای مستقل دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی و
نادیده گرفتن حقوق و منافع مکتسبه و حقوق قراردادی آنها و توقیف و مصادره

 )4تامین منابع مالی الزم برای اجرای هر یک از پروژههای
مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست
در چارچوب اعتبارات ،وظایف و اختیارات دستگاه مجری ،کلیه
اقدامات الزم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که
پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
« )5دستگاه مجری» موظف است هر دوهفته یکبار به طور
مستمر ،گزارش اقدامات بهعملآمده برای اجرای هر یک از پروژهها
و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد
مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش
نماید.
در بخش دیگر این ابالغیهها آمده است:
 کلیه دستگاههای اجرایی باالخص نظام بانکی کشور موظفبه انجام همکاریهای الزم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه
های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای
اجرا در سال  1395می باشند .طراحی سازوکار الزم برای تحقق
همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری»
است.
 -اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد

اموال آنها در مغایرت با ماده ( 4)1و ( 4)2معاهده فیمابین»« ،اعمال محدودیت در
پرداخت و انتقال وجوه و آزادی تجارت بین دو کشور به خالف مواد ( 7)1و (10)1
معاهده» و «نقض مصونیت دولت ایران و شرکتها و نهادهای مستقل دولتی به ویژه
بانک مرکزی بر خالف مواد ( 3)1و ( 11)4معاهده و نیز بر خالف الزامات حقوق
بینالملل» ،از جمله مواردی است که در این دادخواست به آنها اشاره شده است.
ایران از دیوان دادگستری بینالمللی درخواست کرده که ایاالت متحده به خاطر
اقداماتی که بر خالف تعهدات خود انجام داده ،در مقابل ایران مسئولیت دارد و باید
خسارات وارده را بپردازد .براساس مطالبه ایران در این دادخواست ،آمریکا باید به
خاطر نادیده گرفتن استقالل شخصیت حقوقی موسسات و نهادهای دولتی ایرانی
و بانک مرکزی از دولت ،وضع و اجرای قوانین خاص علیه دولت و اموال دولت و
موسسات و نهادهای دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی ،رفتار ناعادالنه و تبعیض
آمیز با این موسسات و نهادها و با اموال انها در آمریکا ،محروم کردن ایران و بانک
مرکزی از حق دفاع واقعی نزد دادگاههای ایاالت متحده ،نقض مصونیت آنها و دولت
جمهوری اسالمی و سرانجام به خاطر نقض آزادی تجارت بین دو کشور ،مسوول
شناخته شده و محکوم شود.
بنا به گزارش مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری ،از دیوان خواسته
شده که ایاالت متحده باید ملزم شود که از هرگونه اقدام بر اساس قوانین و مقررات
اجرایی و احکام قضایی مغایر با تعهدات آن کشور خودداری کند ،و مصونیت دولت
ایران و نهادهای وابسته به دولت و اموال آنها را تا حدی که در معاهده فیمابین و
حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده ،محترم شمارد و حق دسترسی آزادانه به
دادگاههای ایاالت متحده و حق دفاع شایسته از حقوق و منافع مکتسبه را تضمین
کرده و از هر گونه اقدام بر اساس قوانین و مقررات داخلی و احکام قضایی مغایر با
معاهده از جمله اجرای احکام علیه اموال و منافع ایران ،نهادها و اشخاص ایرانی
اجتناب کند .در دادخواست ایران تاکید شده که ایاالت متحده باید خسارات وارده به
جمهوری اسالمی ایران ناشی از نقض این تعهدات بین المللی را جبران کند.
محسن محبی رییس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری نیز در مورد
صالحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوی گفت :ماده  )1(21این معاهده تصریح
دارد که چنانچه اختالفات طرفین در مورد تفسیر و اجرای آن از طریق دیپلماسی
حل نشود ،در صالحیت دیوان بینالمللی دادگستری است .وی تاکید کرد که
جمهوری اسالمی ایران خود را به اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری که جزئی

و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد ،توسط دبیرخانه ستاد
مورد پایش قرار می گیرد .برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان
از پیشرفت پروژههای مصوب ،بازدیدهای میدانی بهصورت اتفاقی
حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی
عملکرد ،تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
 دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاهمجری» و مستندات مربوط ،موضوع را جهت پیگیری اجرای
پروژه ،رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکالت و اتخاذ تصمیمات
مقتضی برای پیشبرد پروژه ،در دستور کار«نشست سه جانبه
رییس ستاد ،دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی
تشکیل می شود ،قرارمی دهد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی این ابالغیه
ها تاکید کرده است« :الزم است نتیجه اقدامات انجام یافته در
ارتباط با مصوبات ابالغی به اینجانب گزارش شود».
گفتنی است فهرست پروژههای اولویتدار هر یک از این پنج
دستگاه اجرایی به شرح جداول در پایگاه اطالع رسانی معاون اول
رییسجمهوری به نشانی  www.fvpresident.irقابل مشاهده
است.

از منشور است ،ملتزم میداند و به تعهدات بینالمللی خود نیز پایبند و وفادار است،
در مورد مداخله و اقدامات جانبدارانه دولت آمریکا در دعاوی مطروحه علیه ایران در
محاکم آن کشور و حتی محروم کردن ایران و بانک مرکزی از حق دفاع با وضع یک
قانون خاص برای توقیف و سپس مصادره قریب  2میلیارد دالر اوراق بهادار بانک
مرکزی ایران به نفع عدهای آمریکایی و حتی غیر آمریکایی که در استخدام دولت
آمریکا بودهاند ،به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کرده است و انتظار دارد که
مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل و تعهدات عهدنامهای آمریکا به این شکایت
رسیدگی شود .محبی اضافه کرد که صرفنظر از الزامات و تعهدات آمریکا در معاهده
دوجانبه ،این رفتار آمریکا در نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولتهای خارجی
ازجمله ایران به بهانههای واهی ،در حقوق بینالملل بی سابقه است و آشکارا یک
عمل متخلفانه بینالمللی است .رییس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری
افزود :یکی از ارکان مسلم حقوق بینالملل تساوی حاکمیت دولتها و احترام به این
حاکمیت است .مصونیت قضایی و اجرایی دولت در دادگاههای خارجی ثمره همین
اصول پایه است و دیوان بینالمللی دادگستری ،چند سال قبل حساسیت خود را در
برابر این نوع اقدامات هنجارشکن بر ضد اصل مصونیت دولتها ،نشان داده است.

