
  ] مجتبی رحیمی [ درحالی که کمتر از یک سال از عمر دولت روحانی باقی 
مانده است، به نظر می رسد در اولویت های دولت برای طرح لوایح به مجلس 
پارلمانی  معاون  امیری،  حسینعلی  یکشنبه  روز  است.  شده  ایجاد  تغییر 
رئیس جمهوری از درخواست دولت برای رسیدگی به ۶۸ الیحه اولویت دار توسط 
مجلس شورای اسالمی خبر داد. آن گونه که امیری گفته »در دستور کار جلسه 
هیأت دولت طرح ها و لوایح معوق، باقی مانده و اعالم وصول نشده دولت در 
مجلس دهم مورد بحث قرار گرفت و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی 
مجلس قرار شد ۶۸ الیحه معوق و سه الیحه ای که فوریت آنها مطرح و در مجلس 
دهم اعالم وصول نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.« بررسی این لوایح نشان 
می دهد مهم ترین مسأله در آنها اقتصاد است؛ مسأله ای که معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری هم به آن اشاره کرده و گفته است: »از مجلس یازدهم درخواست 
می کنیم با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را 

اعالم وصول کند و مورد رسیدگی قرار دهد.« 

مهم ترین لوایح معوق دولت 
با روی کار آمدن مجلس یازدهم که به »مجلس انقالبی« مشهور شده، رویه 
انتقادی مجلس در قبال دولت پررنگ تر شده است.  اکثریت مجلس یازدهم را 
اصولگرایانی تشکیل داده اند که برخی از آنها همواره از مهم ترین منتقدان دولت 
روحانی در ۶ سال گذشته بوده اند. با آغاز به کار مجلس به ریاست محمدباقر 
قالیباف هم تا حدودی مرزها در برابر دولت روحانی مشخص شده است. 
محمدباقر قالیباف   در نطق های اخیرش در جایگاه ریاست مجلس ،  نقدی هم 
به دولت داشته است. قالیباف در نخستین نطق خود به عنوان رئیس مجلس، 
دولت را به »ناکارآمدی و آشفتگی« متهم کرد. با توجه به این شرایط، دولت روحانی 
سعی کرده در اولویت های خود در لوایح بیش از گذشته بر اقتصاد تأکید کند. با 
بررسی ۶۸ الیحه دولت می توان آنها را به سه دسته اقتصادی، اجتماعی و حقوقی 
تقسیم کرد. لوایحی چون، الیحه شفافیت، اصالح موادی از قانون مالیات های 
مستقیم، الیحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصالح مواد )۳۴( تا )۳۸( قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی و الیحه حمایت 
از مالکیت صنعتی از مهم ترین لوایح اقتصادی دولت روحانی است که بیشترین 
سهم را در لوایح معوق مانده دولت به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، 
الیحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و الیحه حمایت از حقوق افراد مبتال به 
اختالالت روانی از لوایح مهم دولت در بخش اجتماعی است، اما در این میان سهم 
لوایح سیاسی دولت بسیار ناچیز است. الیحه جامع انتخابات تنها الیحه  سیاسی 
است که در بین ۶۸ الیحه معوق مانده دولت دیده می شود. یکی از وعده های 
دولت تدبیر و امید در بخش انتخابات »شفافیت  انتخاباتی، مشخص کردن 
معیارهای بررسی صالحیت ها« بود؛ به همین علت الیحه »جامع انتخابات« یکی 
از آن لوایحی است که به پیشنهاد وزارت کشور سوم بهمن  سال ۹۷ توسط هیأت 
وزیران به تصویب رسید و با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس 
شورای اسالمی ارسال شد؛ البته آماده سازی این الیحه توسط وزارت کشور به 
دلیل وجود قوانین متعدد انتخاباتی و همچنین ضرورت به روزرسانی این قوانین 
هم بود. الیحه جامع انتخابات، با ارایه طرح استانی شدن انتخابات مجلس از سوی 
تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، از مرحله بررسی مجلس خارج شد؛ همچنین 
بعد از رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان می توان 
گفت این الیحه فراموش شد. با این حال، محمد محمودی شاه نشین، عضو 
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس دهم، سیزدهم اردیبهشت 
 سال ۹۹ بیان کرد که الیحه جامع قانون انتخابات در دوره دهم مجلس شورای 
اسالمی امکان به تصویب رسیدن ندارد، اما مجلس یازدهم می تواند الیحه جامع 

قانون انتخابات را بررسی کند و به تصویب         برساند. 

 لوایح فراموش شده سیاسی دولت 
یکی از مهم ترین وعده های دولت در حوزه حقوق شهروندی بود که نتیجه 
آن تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی بود. هرچند این منشور 
تبدیل به الیحه نشد، اما امید های زیادی برای عملی شدن آن وجود داشت. در 

کنار آن، الیحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری از مهم ترین لوایح مطرح شده 
سیاسی در دولت روحانی بود که به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود و شروع 
به کار مجلس یازدهم از اولویت دولت روحانی خارج شده است. اسفندماه  
سال گذشته، دولت پیش نویس الیحه ای را به کمیسیون لوایح هیأت دولت 
فرستاد که در صورت نهایی شدن آن، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات 
در  رئیس جمهوری  اختیارات  حدود  تعیین  می کرد.  تغییر  ریاست جمهوری 
 سال ۶۵، یعنی حدود ۳۴ سال پیش تصویب شده است، اما در پیش نویس 
جدید تغییراتی صورت گرفته که به عقیده دولتی ها، ضمانت اجرای مسئولیت 
رئیس جمهوری را در زمینه قانون اساسی فراهم می کند. روحانی از چندی پیش بر 
این امر اصرار می ورزید که برای اداره کشور نیاز به »اختیارات ویژه« دارد؛ اختیاراتی که 
روسای جمهوری پیش از او نیز برای به دست آوردن آن تالش کردند؛ الیحه ای که 

هنوز از سرنوشت آن خبری نیست. 
بود.  رفراندوم  الیحه  شد،  مطرح  گذشته  که  سال  دیگری  مهم  الیحه 
بهمن ماه  سال ۹۸ چند روز پس از آنکه حزب »اتحاد ملت« در نامه ای خطاب 
به رئیس جمهوری ایران خواستار  برگزاری همه پرسی درباره نظارت استصوابی 
شد، حسن روحانی در زیر همان نامه دستور داد   الیحه »اصالح موضوع نظارت 
بر انتخابات« تهیه شود. حسن روحانی، در پی نوشت نامه حزب اتحاد  ملت، از 
معاون اول، وزیر کشور و معاون حقوقی خود خواست الیحه ای برای »اصالح 

بخش نظارت  بر انتخابات« تهیه و ارایه شود .
زیِر دستور حسن روحانی برای تهیه الیحه اصالح موضوع نظارت بر انتخابات، 
ریاست جمهوری  از معاونت حقوقی  نیز  او  اول  اسحاق جهانگیری،  معاون 
خواست این الیحه در »اولین فرصت« به دولت  ارایه شود . هرچند حسن روحانی 
در دستور خود اشاره ای به »همه پرسی« نکرد، اما در همان زمان، علی اکبر گرجی، 
معاون پیگیری قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری با  تأیید این موضوع به 
روزنامه شهروند گفت: »پس از آنکه حزب اتحاد ملت به صورت مشخص از 
رئیس جمهوری برای اجرای قانون همه پرسی تقاضا کرد، روحانی دستور تدوین 
الیحه ای مشخص برای  برگزاری رفراندوم  درباره موضوع نظارت بر انتخابات صادر 
کرد.« الیحه ای که باعث امیدواری بخشی از حامیان دولت روحانی هم شد، اما این 

الیحه هم هنوز سرانجامی نیافته است.
یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و باید دید با شرایط فعلی و از 
دست دادن مجلس، ائتالف اصالح طلبان و اعتدالیون در دولت چه راهکاری برای 

تغییر شرایط سیاسی به نفع خود در پیش خواهند گرفت.

w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r
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خبر سیاسی

دولت

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 چرخش دولت از سیاســت 
به اقتصــاد در ارایه لوایح

پروفایل  درخواست  ارایه  از  انتظامی  نیروی  بین الملل  پلیس   رئیس 
»دی ان ِای« جنازه قاضی منصوری خبر داد. سردار  هادی شیرزاد در پاسخ به این 
سوال که پلیس ایران دقیقا چه زمانی متوجه مرگ منصوری شد؟ گفت: »بعد 
از این اتفاق، نامه ای از پلیس بین الملل بخارست به پلیس بین الملل تهران 
ارسال شد. در این نامه توضیحاتی در مورد مرگ منصوری داده و عنوان شده 
بود این فرد خودکشی کرده و جنازه او به واحد جنایی بخارست منتقل شده 
است. در این نامه هویت فرد فوت شده، غالمرضا منصوری عنوان شده بود.« 
او افزود: »بعد از این اتفاق، خبر به بازپرس پرونده مرتبط با منصوری منتقل شد. 
در مورد این حادثه قوه قضائیه سواالتی داشت. مجموعه سواالت دستگاه 
قضا، به پلیس اینترپل ارسال و از پلیس بین الملل بخارست درخواست شد که 
اطالعات تکمیلی را به پلیس بین الملل تهران ارسال کند.« سردار شیرزاد با بیان 
اینکه یکی از درخواست های ایران از پلیس رومانی، اعزام یک تیم کارشناسی 
برای بررسی میدانی صحنه حادثه بود، اظهار کرد: »پلیس رومانی خواهان پیگیری 
این درخواست از مسیر دیپلماتیک شد و به همین دلیل، از طریق قوه قضائیه 

درخواستی از مسیر دیپلماتیک برای کشور رومانی ارسال شد.«
رئیس پلیس بین الملل ناجا درخصوص برخی ابهامات و مطالب مطرح شده 
درباره زنده بودن منصوری گفت: »بعد از اعالم رسمی خبر این حادثه، بالفاصله 
از اینترپل بخارست درخصوص هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه سوال شد 
و آنها در مستنداتی که اخیرا مطرح کردند، توضیح داده اند که فرد فوت شده، 
براساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته تعیین هویت شده و مرگ این 

فرد را پلیس رومانی به نام »غالمرضا منصوری« تأیید و برای ما ارسال کرده است.« 
او البته این نکته را هم افزود که »برای تعیین قطعی هویت فرد فوت شده، حتما 
به مستندات دیگری ازجمله »دی ان ِای« نیاز است. درخواست پروفایل »دی ان 
ِای« ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعالم کرده که پروفایل »دی ان ِای« 
در دست آماده سازی است و به زودی به ایران ارسال می شود.« سردار شیرزاد 
درباره مطالب مطرح شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها درباره عامل یا عوامل 
مرگ منصوری نیز عنوان کرد: »تاکنون هیچ مستندی از سوی پلیس رومانی 
درخصوص عامل یا عوامل مرگ منصوری به ایران ارسال نشده و پلیس رومانی 
 قول داده در روزهای آینده اطالعات بیشتری در اختیار پلیس بین الملل تهران 
قرار دهد.« او درباره خبرهای مطرح شده در زمینه حضور یک ایرانی، لحظاتی قبل 
از مرگ منصوری در هتل محل اقامت او، با تکذیب این دست اخبار، تأکید کرد:    
»هیچ پیام رسمی از سوی اینترپل درخصوص این موضوع ارسال نشده است و 
بحث های مطرح شده در رسانه ها با توجه به اینکه پیامی از سوی پلیس بخارست 

ارسال نشده مورد تأیید نیست.« 
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، جسد غالمرضا منصوری ساعت  ۱۴ 
و ۳0 دقیقه روز جمعه سی ام خرداد، در البی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد. 
بر اساس آنچه »رسانه های رومانی« با استناد به نتایج اولیه کالبدشکافی گزارش 
داده اند، »مرگ او بر اثر جراحات برخورد با سطحی سخت رخ داده است.« منصوری 
متهم ردیف نهم پرونده مرتبط با اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست 

قوه قضائیه بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری:
دولت در تالش است ارز مورد نیاز 

کشور را تأمین کند
معاون اول رئیس جمهوری حمایت از بخش 
خصوصی را از رویکردهای اصلی دولت دانست و 
گفت: »انتظار داریم بخش  خصوصی بازگشت ارز 
حاصل از صادرات را به عنوان یک دغدغه ملی دنبال 
اول  معاون  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به  کند .« 
 رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه 
بازرگانی  اتاق  اعضای  از  تعدادی  در جلسه دیدار 
ایران با تأکید بر اینکه تأمین ارز  مورد نیاز کشور 
یکی از مهم ترین اولویت ها در دستور کار دولت 
است، گفت: »دولت در تالش است ارز مورد نیاز 
کشور را  تأمین کند و انتظار داریم بخش خصوصی 
حاصل  ارز  بازگشت  نیز  کشور  صادرکنندگان  و 
از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را  به عنوان 

دغدغه ملی با جدیت دنبال کنند.«
بخش  از  جمهوری  رئیس  اول     معاون 
خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان 
خدمتگزاران کشور یاد کرد و با تأکید بر  اینکه دولت 
اهتمام جدی دارد که از بخش خصوصی حمایت 
کند، افزود: »باورم این است که بخش خصوصی باید 
به معنای واقعی  محور اقتصاد کشور باشد و دولت 
نیز در تالش است تا بخش خصوصی توانمند شود 
چراکه معتقدم هر چه بخش خصوصی  توانمندتر 
باشد به نفع منافع ملی و توسعه کشور است .« او با 
تأکید بر اهمیت نقش اتاق بازرگانی به عنوان حلقه 
وصل بخش  خصوصی کشور با دولت خاطرنشان 
کرد: »اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی کشور 
است و انتظار داریم که ضمن گفت وگو  با بخش های 
حل  برای  عملیاتی  راهکارهای  دولت،  مختلف 
مشکالت پیش روی صادرکنندگان، واردکنندگان و 

تولیدکنندگان کشور  به دولت ارایه دهد .«
جهانگیری با اشاره به برنامه ریزی آمریکایی ها 
گفت:»آمریکایی ها  ایران  اقتصاد  فروپاشی  برای 
تحریم های  با  اعمال  که  بودند  کرده  برنامه ریزی 
دچار  را  ما  کشور  اقتصاد  هدفمند،  و  سخت 
فروپاشی کنند اما به فضل الهی و درنتیجه مقاومت 
ملت بزرگ ایران و  همت همه مسئوالن و بخش 
خصوصی این هدف آمریکایی ها با شکست مواجه 
شد .« معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: »عالوه 
بر  تحریم ها، شیوع بیماری کرونا هم که بر بسیاری 
از اقتصادهای مطرح و بزرگ دنیا ضربه اساسی وارد 
کرده است، به اقتصاد  کشور ما هم آسیب زد ولی 
اقتصاد ایران روی پای خود ایستاده و ان شاءاهلل بر 
مشکالت فائق خواهد آمد و مهم این است که در 
این  شرایط سخت همه ما تالش کنیم که کشور با 

سرافرازی از این مرحله دشوار عبور کند .«
او از اتاق بازرگانی ایران خواست در جلسات خود 
با بانک مرکزی راهکارهایی را برای حل مشکالت ارزی 
و  تدوین  و  واردکنندگان،  صادرکنندگان 
هماهنگی های الزم را برای رفع موانع پیش رو انجام 
دهند . در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران هم 
 گزارشی از مشکالت و دغدغه های صادرکنندگان 
کشور ارایه کرد و گفت: »صادرکنندگان حرفه ای و 
شناسنامه دار کشور همواره به  تعهدات خود عمل 
کرده اند و ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصاد 
کشور بازگشته است.    همچنین تعدادی از اعضای 
اتاق  بازرگانی ایران دغدغه ها و مسائل پیش روی 
صادرکنندگان را مطرح و راهکارهای پیشنهادی 

خود را برای حل این مسائل ارایه  کردند .«

واکنش انصاری به نامه خوئینی ها: نظر 
مجمع روحانیون نیست

]تسنیم[ عضو مجمع روحانیون گفت که در 
فضای مجازی از نامه خوئینی ها مطلع شده و نامه او 
نظر مجمع روحانیون نبوده است. حجت االسالم  
انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، در  مجید 
اخیر  نامه  درباره  تسنیم  خبرگزاری  با  گفت وگو 
خوئینی ها  نامه  که  گفت  خوئینی ها  موسوی 
تصمیم و نظر شخصی او بوده و هیچ ارتباطی به 
مجمع روحانیون مبارز ندارد. او تصریح کرد: »بنده 
روز گذشته این نامه را در فضای مجازی خواندم و 
آنچه در این نامه نگاشته شده، نظر شخصی او بوده 
است.« به گزارش تسنیم،  سیدمحمد موسوی 
خوئینی ها، رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون 
رهبر  به  انتقادی خطاب  نامه ای  انتشار  با  مبارز، 
معظم انقالب، در شرایطی مسئولیت وضع امروز 
کشور را به ویژه در حوزه مدیریتی متوجه رهبری 
دانسته که او در هر دو انتخابات ریاست جمهوری ۹2 
به  همراه  روحانی  حسن  از  حمایت  با   ۹۶ و 
هم جناحی هایش نقش انکارناپذیری در پیروزی 

روحانی داشته است.

موافقت دکتر روحانی با تحویل هدایای 
 نفیس ریاست جمهوری 

به میراث  فرهنگی
محمدحسن طالبیان از موافقت حسن روحانی 
ارزشمند  و  نفیس  هدایای  تحویل  برای 
این  به  مختلف  دوره های  در  رئیس جمهوری 
پایگاه اطالع رسانی  گزارش  به  وزارتخانه خبر داد. 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
میراث فرهنگی،  وزارت  میراث فرهنگی  معاون 
گردشگری و صنایع دستی گفت: »پس از سال ها 
میراث فرهنگی،  وزیر  پیشنهاد  پی  در  تالش 
گردشگری و صنایع دستی برای تحویل آثار نفیس، 
فاخر و ارزشمند هدیه شده به رئیس جمهوری در 
دوره های مختلف به این وزارتخانه، دکتر حسن 
روحانی با این پیشنهاد موافقت کرد.« او ادامه داد: 
»از این رو برای نخستین بار هدایای فاخر و نفیس 
مذکور اهدایی به رئیس جمهوری به عنوان اموال 
وزارت  اموال  امنای  به  ایران  میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحویل 
از  قدردانی  ضمن  طالبیان  شد.«  خواهد  داده 
رئیس جمهوری برای موافقت با این اقدام فرهنگی و 
امیدواری برای تداوم این تصمیم و سنت فرهنگی 
در آینده اظهار داشت: »این اشیاء و هدایا به محض 
ثبت  کشور  موزه های  جام  سامانه  در  تحویل 
طراحی  و  الزم  برنامه ریزی های  از  پس  و  می شود 
به  مردم  عموم  برای  به  زودی  نمایشی،  فضای 

نمایش گذاشته خواهد شد.«

مشاور روحانی استعفا کرد
از  رئیس جمهوری،  مشاور  ابوطالبی،  حمید 
استعفای خود خبر داد. حمید ابوطالبی، مشاور 
رئیس جمهوری، در حساب کاربری خود در توییتر 
نوشت: » با سپاس فراوان، استعفای خود از سمِت 
»مشاور رئیس جمهوری« را تقدیم ریاست محترم 

جمهوری کرده ام«.

شکایت ناطق  نوری از رسایی در حال 
پیگیری است

که  گفت  نوری  ناطق  وکیل مدافع  ]ایسنا[ 
شکایت موکلش از حمید رسایی در حال پیگیری 
است. وکیل حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری 
با اشاره به شکایت ناطق نوری از اظهارات خالف واقع 
حمید رسایی گفت: »شکایت از این فرد به دادسرای 
شعبه  و  ثبت  دستور  و  تقدیم  روحانیت  ویژه 
تعقیب  مراحل  و  شده  تعیین  رسیدگی کننده 

قضائی نامبرده در حال پیگیری است.«

ظریف و صالحی هفته آینده به کمیسیون 
امنیت ملی مجلس می روند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
»محمد  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
جوادظریف، وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه آینده در این 
کمیسیون حضور می یابند.« ابوالفضل عمویی روز 
دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: »در این جلسه 
موضوعات مشترک کمیسیون و وزارت امور خارجه 
و سازمان انرژی اتمی بررسی می شود.«او افزود: »در 
این جلسه همچنین به موضوع قطعنامه شورای 

حکام آژانس انرژی اتمی هم توجه خواهد شد.«
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  آیا اولویت های روحانی بــرای تعامل با مجلس یازدهم تغییر کرده اســت؟

    : رئیس پلیس اینترپل کشور

ی« جنازه قاضــی منصوری را داده ایم وفایل »دی ان ِا درخواســت پر
  تکذیب حضور یک ایرانــی، لحظاتی قبل از مرگ منصــوری در هتل محل اقامت

با روی کار آمدن مجلس 
یازدهم که به »مجلس 
انقالبی« مشهور شده، 
رویه انتقادی مجلس در 
قبال دولت پررنگ تر شده 
است.  اکثریت مجلس 
یازدهم را اصولگرایانی 
تشکیل داده اند که برخی 
از آنها همواره از مهم ترین 
منتقدان دولت روحانی 
در 6 سال گذشته بوده اند. 
با آغاز به کار مجلس به 
ریاست محمدباقر قالیباف 
هم تا حدودی مرزها در برابر 
دولت روحانی مشخص 
شده است. محمدباقر 
قالیباف در نطق های 
اخیرش در جایگاه ریاست 
مجلس، نقدی هم به 
دولت داشته است


