
حل مشکالت محسوس معیشتی حل مشکالت محسوس معیشتی 
بدون بدون رشد اقتصادیرشد اقتصادی ممکن نیست ممکن نیست

 صفحه  2

رهبر انقالب در دیدار تولیدکنندگان و کارآفرینان:رهبر انقالب در دیدار تولیدکنندگان و کارآفرینان:

 کشوری که پولش ضعیف می شود جایگاه و اعتبارش در دنیای امروز کاهش 
می یابد

 سیاست های اصل ۴۴ با دقت و فکر انتخاب شد و باید به آن عمل بشود
 داشتن نیروی انسانی جوان متخصص یک افتخار است، اما اگر شغل نداشت، 

یک سرافکندگی است
 دستگاه های اجرایی باید از توسعه ی بنگاه های خصوصی حمایت کنند

رمزگشایی از سفرهای برجامی 

شرح در صفحه  11

پیام آمریکا به ایران چه بود؟

تهران یکشنبه این هفته میزبان وزیر خارجه قطر بود. امیرعبداللهیان و آل ثانی در ماه سپتامبر و در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کرده بودند؛ در ماه های گذشته نیز وزرای خارجه ایران 
و قطر سه بار در گفتگوهای تلفنی، مسایل مختلف از جمله توسعه روابط دو کشور و موضوعات منطقه ای را مورد 

بررسی قرار داده اند. در این سفر موضوع بازگشت به برجام مورد بحث قرار گرفت.
وزیر امور خارجه قطر در نشست خبری مشترک با امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان گفت همه طرف های 

مذاکرات رفع تحریم ها را تشویق می کنیم به توافق برگردند.
او پیامی هم در این زمینه برای ایران داشت که در مورد آن توضیح داد: این پیام ها از سوی طرف های متعدد و 

مختلف در مورد موضوعات مختلف بود.

سه شنبه 11 بهمن 1401
9 رجب 1444 
31 ژانویه 2023
سال هجدهم
شماره 5301
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  8

مقاومت دستمزدها
پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال 

آینده و تالش برای متناسب سازی آن

ادامه در صفحه  2

آشفتگی در سیاست گذاری
بدیهی ترین مسئله برای سرمایه گذاری در هر اقتصادی 
تردیدی  است.  امنیت  البته  و  بودن  پذیر  پیش بینی 
نیست که هیچ سیاست گذار دلسوزی از سرمایه گذاری 
در بخش های مولد اقتصاد نه تنها بدش نمی آید که 
استقبال هم می کند. اما طی سال های گذشته اقتصاد 
ایران با ریسک هایی همراه بوده که بخشی از آن خارجی 
و تقریبا غیر قابل کنترل بوده و بخشی نیز مربوط به 
داخل بوده است. فارغ از موضوع تحریم آنچه در داخل 
از تحریم های خارجی  اینکه دستکمی  رخ می دهد گو 
ندارد. این مسئله مختص دولت فعلی هم نیست چه 
بسا در دولت قبلی نیز به وفور نمونه های اینچنینی دیده 
می شد. واقعیت این است که در بخش های مختلف 
اما  شود.  نمی  مشاهده  مطلوبی  وضعیت  اقتصادی 
نکته جالب توجه آن است که گاه بدیهی ترین مسائل 
برای ایجاد آرامش و امنیت روانی نیز رعایت نمی شود. 
همین چند روز گذشته اختالف نظر شورای رقابت با 
چند وزارتخانه و سازمان بر سر عرضه خودرو در بورس، 
سبب شد تا روند شاخص بورس که در حال پیش روی 
به سمت باال بود به یک باره دچار افت شود و ریسک 
سیاسی اتفاقات حمله اصفهان نیز در روزهای بعد آن 
را تشدید کند. به واقع یک موضوع که می تواند قبل از 
اقدام و تصمیم مورد تایید همه دستگاه ها قرار گیرد و 
بعد اجرایی شود ناگهان تبدیل به یک معضل و محل 
اختالفی می شود که دود آن در چشم سرمایه گذار چه 
حقوقی و چه حقیقی می رود. این اتفاق سبب می شود 
که روند بدبینی و بی اعتمادی مردم به بورس که از 
سال 99 و در زمان دولت قبل رخ داد همچنان ادامه 
پیدا کرده و مردم سرمایه های خود را به سمت بازارهای 

موازی مانند طال، دالر و ... ببرند.

ژوبین صفاری سرمقاله

رئیس قوه قضائیه گفت: باید از نقد سازنده استقبال 
کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ 
چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص 
ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد 

استقبال کنیم.
قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
دوشنبه  روز  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت  االسالم 
بهمن( طی سخنانی در جلسه مشترک شورای عالی   ۱۰(
قوه قضائیه با شورای قضایی استان ها که بصورت ویدئو 
تحول  سند  اجرای  روند  بررسی  محوریت  با  کنفرانسی 
قضایی و پیگیری اجرای فرامین و سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری برگزار شد، با تبریک اعیاد رجبیه و والدت 
امیرالمؤمنین علی )ع( و امام جواد )ع( و همچنین ایام الله 
دهه فجر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی 
است تا یک ارزیابی و برآورد از میزان دقت و اهتمام خود 
و دستگاه مان در پیمودن مسیر متعالی انقالب اسالمی 
از این  داشته باشیم و سنجش کنیم که در کدام نقطه 
مسیر نورانی هستیم و در چه بخش هایی خدایی ناکرده 

غفلت کردیم یا با تندی و کندی مواجه بودیم.
وی با اشاره به اهمیت اجرایی سازی تمام و کمال سند 
تحول قضایی در دوره تحول و تعالی، بیان داشت: ما در 
هستیم  مصمم  تعالی  و  تحول  دوره  در  قضایی  دستگاه 
امور را با برنامه ریزی و عقالنیت و حرکت جهادی به پیش 
ببریم تا بتوانیم به نحو مطلوب تری به مردم و نظام اسالمی 

خدمت کنیم.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری 
افزون تر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: هر مقدار 
و  جامعه  نظرات  از  مختلف  موضوعات  در  بتوانیم  که 
نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضا، بهره بگیریم، 

نافع و سودمند خواهد بود.
رییس دستگاه قضا بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری 
اشاره و تصریح کرد: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و 
هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه 
یا  ما  شخص  به  نسبت  خیرخواهانه  و  دلسوزانه  فردی 
نقد  آن  از  باید  آورد،  وارد  را  صحیحی  نقد  ما،  دستگاه 
دارد،  ما وجود  کار  در  اشکالی  و چنانچه  کنیم  استقبال 
نسبت به رفع آن کوشا باشیم. همچنین چنانچه در هر 
زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچگونه ابایی 
نداشته باشیم و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم 
باید ترمیمی صورت گیرد، اقدام مقتضی را  و اگر احیاناً 

ترتیب دهیم.
»شایسته ساالری« از دیگر تاکیدات رئیس قوه قضائیه 
در این نشست بود؛ وی در همین راستا گفت: شایسته 
ساالری و توجه به نیروهای کارآمد و کارآمدسازی نیروها 
فعلی،  مقطع  در  اما  است  الزم  امری  زمان ها  همه  در 
ضروری تر است؛ باید نه در حرف بلکه در عمل، شایسته 
اساس،  همین  بر  برسانیم؛  ظهور  منصه  به  را  ساالری 
مدیران دستگاه قضایی نسبت به شناسایی نیروهای کارآمد 

و سپردن امور خطیر و مهم به آنها اهتمام داشته باشند.
وی خطاب به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور 
نظارتی  خودشان  زیرمجموعه  به  نسبت  که  داد  دستور 
مستمر و پویا و همه جانبه داشته باشند تا امور در دستگاه 
قضایی، بهتر، سریع تر و کم هزینه تر پیش روند و ادامه 
همه  شامل  باید  دادگستری ها  کل  رؤسای  نظارت  داد: 

دادگاه های  از دادسراها،  اعم  واحدهای قضایی  و  مراجع 
استان  در  غیره  و  تجدیدنظر، بخش های ستادی  بدوی، 

محل مسئولیت شان باشد.
دادگستری ها  کل  رؤسای  کرد:  تصریح  اژه ای  محسنی 
به صورت ویژه و مستمر بر دادسراها و محاکم بدوی و 
تجدیدنظر نظارت داشته باشند تا پرونده ها با تأخیر در 
رسیدگی همراه نباشند؛ بعضاً مشاهده شده که پرونده ای 
در  است؛  مانده  دادسرا  یا  دادگاه  در  سال  سه  بر  بالغ 
و  بررسی ها  دادگستری ها  کل  رؤسای  موارد  قبیل  این 
پیگیری های مقتضی را صورت دهند که دلیل ماندن سه 

ساله یک پرونده در یک شعبه چیست؟
وی در ادامه بر اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره 
برای متهمین تاکید کرد و بیان داشت: بعضاً مشاهده شده 
که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد اما برای او یک 
وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به 
نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان بر بوده 
است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی 
داشته باشد؛ لذا مسئوالن دادسرا نسبت به صدور قرارها و 
تناسب آنها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته 
باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم 
می شود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد.

احکام  بر  دادگستری ها  کل  رؤسای  کرد:  اظهار  وی 
دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، هم از حیث شکلی و هم از 
حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور 
احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی بعضاً احکامی 
تحت عنوان »جایگزین حبس« صادر می شوند که معقول 

به نظر نمی رسند.
رئیس قوه قضائیه افزود: چنانچه تعدد و کثرت نقض 
شد،  مشاهده  باالتر  مرجع  در  دادگاه  شعبه  یک  احکام 
مورد  را  مربوطه  قاضی  فوریت  با  دادگستری  کل  رئیس 
ارائه  مقدمات  است،  الزم  چنانچه  و  دهد  قرار  سؤال 

آموزش های مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد.
وی ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از سوی یک 
قاضی، خالف بیّن شرع تشخیص داده می شود و برای آن 
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می شود، رئیس کل دادگستری 
استان باید قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد که به چه 

علت این حکم خالف بیّن شرع را صادر کرده است.
وی با تاکید مؤکد بر اهمیت نظارت بر واحدهای اجرای 
احکام در دادگستری ها گفت: بعضاً مشاهده شده که یک 
با گذشت ۲ سال، هنوز اجرا نشده  حکم قطعیت یافته، 
این در حالی است  یا صحیح و کامل اجرا نشده است؛ 
مراجع  در  فراوانی  تالش های  یک حکم،  برای صدور  که 
و واحدهای قضایی صرف می شود و هزینه های مادی و 
کل  رؤسای  بنابراین  می شود؛  پرداخت  زیادی  معنوی 
دادگستری ها بر واحدهای اجرای احکام نیز نظارت بیشتر 

و ویژه تری داشته باشند.
کل  رؤسای  به  خطاب  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها دستور داد 
از وقوع جرم« و »استفاده  نسبت به مقوله »پیشگیری 
حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختالف و استعدادهای 

مردمی« اهتمام بیشتری داشته باشند.
اهتمام ویژه نسبت به حفظ امنیت روانی و جانی مردم و 
شهروندان و مقابله همه جانبه با کسانی که با نشر اکاذیب 
و دروغ پراکنی در پی مخدوش کردن امنیت روانی مردم 

مخاطره  به  را  مردم  جانی  امنیت  که  کسانی  و  هستند 
می اندازند، دستور مؤکد دیگری بود که رئیس قوه قضائیه 
خطاب به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز 
استان ها صادر کرد و با تاکید بر این نکته که فساد مسری 
با  و دادستان ها  است، گفت: رؤسای کل دادگستری ها 
رویکردی عالمانه و حرفه ای نسبت به مقابله با فساد و 
مظاهر آن در ساحت های مختلف، اهتمام و توجه ویژه 

داشته باشند.
وی گفت:کراراً مشاهده شده که افرادی با جعل عنوان 
و منتسب کردن خود به مسئوالن، در پی کالهبرداری از 
مردم و سرکیسه کردن آنها هستند؛ لذا مسئوالن مربوطه 
به نحو مقتضی برخورد  نیز  این قبیل پدیدها  با  قضایی 

کنند.
بخش  در  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت  االسالم 
پایانی جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای 
قضایی استان ها با اشاره به موضوع تعطیلی های مقطعی 
و  هوا  آلودگی  سبب  به  جاری  سال  در  که  پرتعدادی 
سرما، محقق شد، اظهار کرد: تعویق برگزاری جلسات 
تعطیلی های  سبب  به  شده  وقت  تعیین  دادگاه های 
صورت گرفته، موجب متضرر شدن طرفین پرونده شد؛ 
لذا ما در دستگاه قضایی برای رفع این مشکل راهکار و 
تدبیری را اندیشیده ایم؛ بر همین اساس شما رؤسای کل 
پیشنهادت  و  نظرات  نقطه  می توانید  نیز  دادگستری ها 
خود را در این خصوص به معاون اول قوه قضائیه ارائه 

دهید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن استقبال از برنامه های 
رؤسای کل دادگستری استان ها برای اِعمال ارفاقات قانونی 
به زندانیان واجدشرایط، گفت:  ضمن ترغیب و توصیه 
به مسئوالن قضایی ذیربط در سراسر کشور برای اِعمال 
ارفاقات قانونی در قبال زندانیان واجد شرایط ، خطاب به 
آنها تاکید مؤکد می کنم که این اِعمال ارفاقات فقط باید 
در  حضورشان  که  شود  واجدشرایطی  زندانیان  شامل 

جامعه، مخل امنیت و آرامش شهروندان نیست.
در  زندانی  یک  حضور  چنانچه  افزود:  اژه ای  محسنی 
بیرون از زندان، برای مردم جامعه مضر است، نباید در 
قبال او ارفاقی نظیر آزادی یا مرخصی اعمال شود؛ حضور 
برخی از اشرار و سارقین در بیرون از زندان، برای امنیت و 
آرامش مردم جامعه مضر است؛ لذا این ارفاقات به هیچ 

وجه نباید شامل حال آنها شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مزایا و محاسن 
و  دادگستری ها  کل  رؤسای  سرکشی های  و  بازدیدها 
دادستان های سراسر کشور از زندان ها و ندامتگاه ها، بیان 
ابتدایی سال  نیمه  و  نیمه دوم سال گذشته  داشت: در 
از  پرتعداد و ثمربخشی  بازدیدهای  و  جاری، سرکشی ها 
ناحیه مقامات ذیربط قضایی در سراسر کشور از زندان ها 
و ندامتگاه ها صورت گرفت؛ این رویه مثبت و نافع باید 
و  میدانی  بازدیدهای  همین  در  که  چرا  یابد؛  استمرار 
و  با مسائل  سرکشی هاست که مسئوالن ذیربط قضایی 
از نزدیک  آنها  مشکالت زندان و زندانیان و خانواده های 
اشنا می شوند و این آشنایی می تواند در تصمیمات آنها 

منشاء اثر باشد.
دادگستری ها  کل  رؤسای  به  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
بندر،  دارای  و  استان های ساحلی  مراکز  دادستان های  و 
از  و صیانت  عامه  احقاق حقوق  راستای  در  داد  دستور 
بیت المال، موضوع سرکشی از انبارهای گمرکات و بنادر را 
درخصوص تعیین تکلیف سریع کاالهای دپو شده، متروکه 

و توقیف شده ، با جدیت و مستمراً دنبال کنند.
به  خطاب  را  دستور  همین  مشابه  قضائیه  قوه  رئیس 
رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان های 
پیرامون  اهتمام  و  جدیت  درخصوص  هم  ساحلی  غیر 
در  توقیف شده  نقلیه  وسایل  و  کاالها  تکلیف  تعیین 
پارکینگ ها صادر کرد و بیان داشت: این کاالها و وسایل 
نقلیه که برخی از آنها سال هاست بالتکلیف مانده اند، در 
زمره اموال مردم و بیت المال هستند و باید هر چه سریعتر 

تعیین تکلیف شوند.
با  قضائیه  قوه  عالی  شورای  نشست  دوم  بخش  در 
شورای قضایی استان ها، حجت االسالم والمسلمین مصدق 
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقداماتی که در راستای 
به  خطاب  رهبری  معظم  مقام  فرامین  عملیاتی سازی 
از  انجام شده است، گفت: بالفاصله پس  دستگاه قضا 
نشست مسئوالن عالی قوه قضائیه با مقام معظم رهبری 
عملیاتی سازی  راستای  در  جاری،  سال  تیرماه  هفتم  در 
فرامین ۸ گانه رهبر معظم انقالب اسالمی از رؤسای کل 
دادگستری استان ها خواسته شد که راهکارها و برنامه های 
در  و  کنند  ارائه  فرامین  این  کردن  اجرایی  برای  را  خود 
همین راستا طی یک بازه زمانی کوتاه، ۱۵۰ راهکار به حوزه 

معاونت اول قوه قضائیه واصل شد.
وی با اشاره به دستورالعمل صادره از ناحیه رئیس قوه 
قضائیه برای تشکیل قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین 
مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا، اظهار کرد: این 
قرارگاه که اعضای آن را رئیس دیوان عالی کشور، معاون 
اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی 
قضات، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، معاون راهبردی 
دستگاه قضا و یک شخص حقیقی به انتخاب رئیس عدلیه 
تشکیل می دهند، تا امروز ۱۲ جلسه مستمر تشکیل داده 

است.
کل  روسای  از  ادامه  در  قضائیه  قوه  اول  معاون 
با قید  دادگستری استان های سراسر کشور خواست که 
مقام  فرامین  اجرایی کردن  قرارگاه های عملیاتی  فوریت، 
معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا را در سطح استانی 
صورت  به  قرارگاه  مرکزی  دبیرخانه  با  و  دهند  تشکیل 

مستمر در ارتباط باشند.

محسنی اژه ای: 

باید هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم
اخبار

سخنگوی دولت در گفت وگو با المیادین:
دستگاه های اطالعاتی برنامه ریزی برای شورش آفرینی در 

نیمه دوم امسال را پیش بینی کرده بودند
سخنگوی دولت سیزدهم در گفت وگو با المیادین لبنان گفت: دستگاه های 
اطالعاتی داخل کشور از ابتدای سال گزارش هایی داده بودند که سرویس های 
جاسوسی و برخی کشورهای معاند و هم سویانشان در منطقه برای شورش آفرینی 

و اغتشاش در نیمه دوم امسال برنامه ریزی کرده اند.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در گفت وگو با شبکه خبری »المیادین« 
لبنان به مسائل مختلفی از جمله آشوب چند ماه اخیر در ایران، مذاکرات هسته ای 

و حل مشکالت کشور پرداخت. 
وی با اشاره به جمع آوری و وجود اسناد مختلف مرتبط با آشوب و اغتشاشات 
اخیر در ایران، از نقش سرویس های جاسوسی چند دولت غربی گفت و با اشاره 
به روند رو به جلو دولت در حل مشکالت از افزایش تجارت خارجی جمهوری 

اسالمی ایران با کشورهای همسایه بعضا تا پنج برابر خبر داد.
جهرمی با اذعان به ضعف های رسانه ای در کشور تأکید کرد همانطور که ایام 
دفاع مقدس ثابت کرد که ایران نیازمند تقویت خود در عرصه نظامی است، امروز 
این آشوب و جنگ رسانه ای علیه ایران ثابت کرد که کشور نیازمند سرمایه گذاری 

در امر رسانه است.
سخنگوی دولت یادآور شد: دشمن تمام تالش خود را کرد تا ضمن بهره برداری 
از موقعیت پیش آمده، »در ذهن بخشی از مردم و هم در ذهن بخشی از کسانی 
که اختالف دیدگاه هایی درون کشور دارند یا ناراحتی هایی دارند، خطای محاسباتی 
ایجاد کند... اما نتیجه این طراحی، این شد که علی رغم اینکه تمام قوایشان را به 

کار گرفتند، نتوانستند به اهدافی که طراحی کرده بودند برسند.«
وی افزود: آنها تمام تالششان را می کنند تا مانع پیشرفت بشوند، مانع توسعه و 
حرکت کشور شوند... البته هدف گذاری آنها طبیعتاً در فضاهای آرمانی خودشان 
به سمت تجزیه طلبی همیشه بوده و هست... برای اینکه هم ناآرامی در منطقه 
ایجاد شود هم قدرت منطقه ای ایران کاهش یابد؛ اما خودشان هم میدانند این یک 

هدف آرمانی است که در خواب هم نمی توانند آن را ببینند.
جهرمی با ابراز تأثر از ماجرای فوت خانم مهسا امینی و »دردناک« و »تلخ« 
توصیف کردن آن، به بُعد دخالت های خارجی اشاره کرد و گفت: دستگاه های 
که  بودند  داده  گزارش هایی  متعدد  سال  ابتدای  از  کشور  داخل  اطالعاتی 
هم  کشورهای  برخی  و  معاند  کشورهای  از  برخی  و  جاسوسی  سرویس های 
سویشان در منطقه برنامه ریزی هایی دارند برای شورش آفرینی و اغتشاش در نیمه 

دوم امسال.
سخنگوی دولت افزود: طبیعتاً برای اینکه بتوان یک اغتشاش را از بیرون یعنی 
ایجاد ناامنی و ایجاد شورش از بیرون را مدیریت کرد نیاز به زمینه داخلی هم 
هست؛ حاال این زمینه ها یا باید طراحی بشود یا در طول زمان آماده سازی شود یا 
یک فرصتی مهیا شود برای بهره برداری. طبیعی است که در هر کشوری حوادث 
تلخی ممکن است اتفاق بیفتد... همین دو سه ماه پیش؛ یک شهروندی در یکی 

از ایاالت آمریکا وارد یک مدرسه شد و نوزده دانش آموز را به قتل رساند.
وی تاکید کرد: خوب این یک حادثه تلخ است؛ می شود از چنین حادثه ای، اگر 
کسی قصدش شورش آفرینی درون یک کشور را دارد بهره برداری و شبهه افکنی 
کند که این فرد چه کسی بوده به کجا وصل بوده...، آیا دولت کوتاهی داشته یا 
برنامه ریزی سازماندهی شده ای در این زمینه داشته یا نداشته، شبهات متعددی 

میشود مطرح و افکار عمومی را تحریک کرد.

کدخدایی: 
مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی 
فاقد ایراد اما نظارت بر عملکرد مسئولین امری بدیهی است.

به گزارش ایسنا،  عباسعلی کدخدایی در توئیتر نوشت:
»مصوبه موصوف به مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت 
مبنای قانونی فاقد ایراد است که در صورت اجرای صحیح، می تواند مشکالت و 
معضالت زیادی را از کشور حل نماید. لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، 

امری است بدیهی که حسب شنیده ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.«


