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◾

خبر
روز

مشکالت
کشور با روش
آزادسازی
خرمشهر
حل میشود

سردار تنگسیری
فرمانده نیروی
دریایی سپاه ضمن
حضور در جمع
جانبازان و ایثارگران
با بیان اینکه رهبر
معظم انقالب با
شناخت از وضعیت
کنونی کشور ،همگان
را به رفع مشکالت
مردم توصیه کردند،
گفت :امور کشوردر
همان مسیر آزادی
خرمشهر حل
میشود ،مبادا از
بیانات ایشان غفلت
کنیم.

خبـر

◾دولت به مسیر انقالب بازگشته
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه با انتخاب
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی ،ریل دولت و قطار
انقالب به مسیر اصلی آن بازگشت ،گفت :بسیاری از
دشمنیهاوکینهتوزیهاازاینموضوعنشأتمیگیرد.به
گزارشمهر کوثری افزود :دولتروحانی در دوران حاکمیت
خود بر قوهاجرائیه  ۶۰ ،میلیارد دالر ذخیرهارزی کشور،
معادل هزار و ۲۶۰هزار میلیاردتومان را تقریبا ًبر باد دادند.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

 9020000151کسانى که با فروش نان کیلویى به
مردم مخالفت میکنند بیایند ودلیل آنرا بیان
کنند تا براى مردم حسن نیتشان آشکار شود.
 9150000304هزینه یک میلیون و  100هزار
تومانی بیمه سالمت به ازای هر بیمه شده بسیار

آرش خــلــی ـلخــانــه
سخنگوی جدید قوه قضائیه
در نخستین نشست خبری
خ ــود کــه بــا حــضــور مــحــدود
رسانهها برگزار شد بر مجازات
عامالن تــرور پــاســدار مدافع
حــرم ،شهید حسن صیاد خدایی تأکید کرد و
گفت :به مدعیان دروغین حقوق بشر اعالم
میکنیم قطعا ًکسانی که مرتکب این جنایت
شدند به سزای عملشان میرسند.
رسانههای رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته
در گزارشهایی شهید صیاد خدایی را یکی از
عوامل فعال سپاه قدس در سوریه عنوان کرده
که در انتقال فناوری موشکی دقیق به نیروهای
مقاومت نقش داشته و به گفته آنهــا از افراد
مؤثر در ضربه زدن به منافع رژیم صهیونیستی
در منطقه و جهان بــوده اســت و بدین ترتیب
سرنخ اصلی را در این عملیات نشان دادند.
مسعود ستایشی دیروز در نخستین پاسخگویی
به پرسشهای رسانهها در واکنش به این
عملیات تروریستی بابیان اینکه در روزهای
گذشته شهید و فرمانده عزیزی را از دست دادیم
و شاهد بودیم دشمنان قسمخورده جمهوری
اسالمی ایران ذات شرارتبار خودشان را نشان
دادند ،اظهار کرد :امیدواریم با قاطعیت و دقت
بتوانیم با کسانی که این ترور را انجام دادند
برخورد کنیم و قطعا ً کسانی که مرتکب این
جنایت شدند به سزای عملشان میرسند.

کنیم؟ هزینه ویزیت پزشک و دارو هم که به این
مبلغ اضافه میشود.
 9160000616باسالم .گویا انتقال زمان استفاده
از بستههای ارزان و یا پرسرعت اینترنتی و
کالسهای مجازی آموزشی و درسی اینترنتی به

باالست ،چرا خانواده پنج نفره من که در سال
قبل درمجموع پنج بار بیمار شدهایم که آنهم
با مراجعه به پزشک عمومی و بدون نیاز به
آزمایش و ...به خوبی درمان شده ایم باید
 5میلیون و 500هزار تومان حق بیمه پرداخت

اجـرای آن اسـت کـه تصمیمگیـری دربـاره ایـن
موضـوع بـا دادسـتان مربـوط و مسـئول اجـرای
حکـم اسـت.
وی مبادلـه ایـن جاسـوس بـا حمیـد نـوری را
بهصراحـت رد کـرد و بـا یـادآوری رعایـت موازیـن
شـرعی و قانونـی و حقـوق متهـم در مـورد
احمدرضـا جاللـی ،شـرایط غیرانسـانی و نقـض
حقـوق اولیـه حمیـد نـوری دیپلمـات ایرانـی در
کشـور سـوئد را کـه مدعـی حقـوق بشـر اسـت،
مـورد انتقـاد قـرارداد.

◾

سخنگوی دستگاه قضا درباره روند اجرای حکم
احمدرضـا جاللـی کـه پیشتـر گفتهشـده بـود تـا
آخـر اردیبهشـتماه اجـرا خواهـد شـد و برخـی
گمانهزنیهـا دربـاره امـکان مبادلـه وی بـا حمیـد
نوری ،دیپلمات ایرانی که بهصـورت غیرقانونی و
با نقض قوانین و کنوانسـیونهای دیپلماتیک و
بینالمللـی در سـوئد بازداشـت و محاکمه شـده
نیز با اشـاره بـه اتمـام فرایند رسـیدگی بـه پرونده
این جاسـوس و صـدور و تأییـد حکـم وی ،گفت:
این حکـم اجـرا خواهد شـد  ،فقـط مسـئله زمان

◾با عوامل حادثه آبادان بدون اغماض برخورد
میشود

مسـعود ستایشـی دربـاره حادثـه دلخـراش
آبـادان و ریـزش سـاختمان متروپـل ایـن شـهر
هـم کـه سـبب جریحـهدار شـدن احساسـات
مـردم شـده نیـز بـا تسـلیت درگذشـت شـماری
از هموطنـان ،گفـت :این قـول را به مـردم آبادان
میدهیم بـا هرکسـی در ایـن فرایند کـه مرتکب
تخلـف و جـرم شـده اسـت ،بـا قاطعیـت و بدون
هیـچ اغماضـی برخـورد خواهـد شـد.

در حاشيه

صبح روز گذشته نیروهای پایگاه هشتم شکاری
ارتــش در اصفهان ،طــی یــک پ ــرواز آمــوزشــی با
جنگنده اف  7سقوط کرده و بهشهادت رسیدند.
در این اتفاق استاد خلبان سرگرد قاسم زمانی
و دانشجوی خلبانی محمدجواد بــای به فیض
شهادت نائل آمدند .محمد جا ننثاری معاون
سیاسی -امنیتی استاندار اصفهان علت سقوط
این پرنده رزمی را نقص فنی در هنگام عملیات
اعالم کرده است.
پیش از این نیز در تاریخ  12اسفند سال گذشته
شــاهــد ســقــوط یــک فــرونــد اف  5نــیــروی هوایی
در شیراز بهعلت اشکال فنی وپیش از آن هم
یــک شــهــادت دیگر بهدلیل نقص در سیستم
صندلیپران در آشیانه پایگاه هوایی دزفول بودیم.
در همین زمینه یــک کارشناس ارشــد مسائل
نظامی دفاعی در گفتوگو با قدس بر ضرورت
چابکسازی صنایع نیروی هوایی کشور تأکید

گفتوگوی جیبی
بررسی علل و تبعات شهادت دو خلبان
پایگاه اصفهان در گفتوگو با یک
کارشناس صنایع دفاعی

به جنگنده جدید
نیاز داریم

ارتکاب جرم و دستگیریهای مکرر برخی مجرمان
و آزادی آنها و این پرسش که آیا قوانین موجود
برای بازدارندگی نیاز به اصالح دارد؟ هم بابیان
اینکه در قــوه قضائیه دغــدغــه و توجه ویــژهای
نسبت به این موضوع وجــود دارد ،اظهار کرد:
ما وظیفهداریم طبق قانون عمل کنیم اما خط
قرمز دستگاه قضا در عین توجه بــه رحمت و
رأفت اسالمی ،در حوزه برخورد با جرایم خشن
و هنجارشکن مشخص است و با اراذلواوباش،
ســارقــان مسلح و اف ــراد مرتکب جــرایــم خشن
تعارفی نداریم.
وی افزود :در قانون کاهش مجازات حبس داریم
که برخی مجرمان باگذشت شاکی خصوصی
م ـعــاف از مـ ـج ــازات م ـیشــونــد ،ض ـمــن اینکه
بهموجب قانون برای جرایم خشن قرار بازداشت
موقت صادر میشود ،اگر برای مجرمی قرار صادر
شود و مجرم وثیقه تأمین کند ،قاضی نمیتواند
فرد را نگه دارد.
سخنگوی ق ــوه قضائیه در خـصــوص آ خــر یــن
وضعیت رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک
تروریستی حرکت النضال ،گفت :پرونده این فرد
در دادگاه انقالب اسالمی تهران مورد رسیدگی
قرارگرفته و پنج جلسه دادگــاه برگزارشده و قرار
است امروز (چهارشنبه) جلسه ششم در دادگاه
انقالب اسالمی برگزار شود.
ستایشی دربـ ــاره اقــدامــات ســازمــان تعزیرات
حکومتی در حوزه نظارت بر بازار نیز گفت :از اول
سال  ۱۴۰۱تا  ۳۱اردیبهشت ،در شعب تعزیرات
حکومتی  ۶۱هزار و 651مورد پرونده تشکیلشده
اس ــت کــه بــا ه ـم ـکــاری و تـعــامــل دسـتـگــا ههــای
نظارتی 2هــزارو 803تن روغن ،یکهزارو 213تن
بــرنــج ۵۷۲،تــن آرد  ،یــکه ــزارو 333تــن شکر و
 ۶۵تن ماکارونی کشفشده است که امیدواریم
با تدابیر اتخاذشده این اقــام سریع در چرخه
توزیع قرار بگیرند.

◾

◾گزارش «دوهان» برای سازمان ملل
وی در پاسخ به پرسش دیگری درب ــاره سفر النا
دوهــان گزارشگر ویــژه سازمان ملل به ایــران برای
بررسیتأثیرتحریمهاییکجانبهآمریکابرنقض
حقوق مردم کشورمان و نتایج این سفر ،همچنین
بهکارگیری آن در مجامع حقوقی بینالمللی هم
گفت :این گزارشگر و هیئت همراه او طی  11روز
حضور در ایــران ،نقض حقوق ایرانیان درنتیجه
اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا را بررسی و مدون
کرده و مسائلی را که بهناحق و به شکلی نادرست
به جامعه جهانی منتقل میشد را رونمایی کردند.
سـخـنـگــوی دس ـت ـگــاه قـضــا اف ـ ــزود :ای ــن هیئت
در ح ــوزه بهداشت و درم ــان و ب ـهویــژه وضعیت
ب ـی ـمــاران پ ــروانـ ـهای و ســایــر مــوضــوعــات احصا،
انشا و گ ــزارش مبسوط و مفصلی از حقانیت
جمهوری اسالمی ایران ارائه کردهاند که امیدواریم
بــه صـحــن س ــازم ــان مـلــل و جــامـعــه مـلــل برسد
و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

◾

◾رأفتی برای مرتکبان جرایم خشن در کار نیست

ستایشی همچنین در پاسخ به انتقاد از تکرار

کــرد .مهدی بختیاری با اشــاره بهتوان نیروهای
صنعت دفاعی کشور در بازسازی جنگنده رهگیر
اف  14که با صــرف ۳۹ه ــزار نفر ساعت و تالش
متخصصان پایگاه هوایی اصفهان طی سه روز
گذشته به رده عملیاتی بازگشته ،گفت :وجود
متخصصان بازآمایی ادوات نظامی در کشور یک
نعمت الهی محسوب میشود.
وی افــزود :ممکن است رایزنی تهران با مسکو
به نتایج خوبی برسد؛ زیرا در برخی گزارشهای
منتشر شده ادعا شده است که روسیه قرار است
دستکم  ۲۴فروند جنگنده ســوخــو ۳۵-را که

 ۱۵فروند از این نوع جنگندهها اینک آماده شده
بر اساس قرارداد تحویل ایران بدهد.
بــخــتــیــاری ادامـ ــه داد :گــزیــنــه خــریــد جنگنده
از چین هــم در یــک دوره مــطــرح شــد کــه البته
فــعــا ًمنتفیاست .وی اضــافــه ک ــرد :بــرخــی به
اشتباه معتقدند توا نموشکی و پهپادی باید
جایگزین نــیــروی هــوایــی شــود ،امــا در پاسخ به
آنه ــا بــایــد گفت هــرکــدام از ایــن تجهیزات در
نبرد با دشمن جایگاه خود را دارد و هرگز نباید
دچارخطای تحلیلی شد.

خبر

خبر

سومین سال کاری بهارستان آغاز شد

فرمانده سپاه پاسداران:

انسجام،گمشده مجلس در آستانه سال جدید
ســوم ـیــن اج ــاســی ــه مجلس
شــورای اسالمی امــروز در حالی
برگزار میشود که گمانهزنیها
درب ـ ـ ــاره گــزی ـن ـ ههــای ریــاســت
مجلس یــازد هــم و  ۱۱پست هیئت رئیسه
داغ اما نامهای مطرح شده همچنان در حد
حــدس و گمان ب ــوده و گزینههای قطعی از
ســوی فراکسیونها اع ــام نشده اس ــت .در
روزهــای گذشته فراکسیون انقالب اسالمی،
فراکسیون گــام دوم و فراکسیون مستقالن
والیی ،سه فراکسیون اصلی مجلس یازدهم
رایزنی و مشورتهای خود را بــرای انتخابات
هیئت رئیسه اجالسیه سوم آغــاز و اسامی
نامزدهای خود را برای تصدی سمتها اعالم
کردند .به گفته نایب رئیس فراکسیون انقالب
اسالمی ،حجتاالسالم «سید محمدرضا
میرتاجالدینی» گزینه فراکسیون برای ریاست
مجلس همانند دو سال گذشته ،محمدباقر
قالیباف است«.محمدعلی محسنی بندپی»

سخنگوی فراکسیون مستقالن وال یــی نیز
گفته است :برای سمت دبیر و ناظر نامزدهایی
را مانند ســال گذشته معرفی خواهند کرد.
مرتضی آقــا تـهــرانــی و ال ـیــاس نـ ــادران نیز از
داوطلبانی هستند که طی سه مــاه گذشته
رسانهها از آنها به عنوان رقبای قطعی قالیباف
در این انتخابات یاد میکنند .البته مصطفی
میرسلیم هــم بــه عـنــوان رقیب ســوم رئیس
فعلی مجلس مطرح است که باید وضعیت
صالحیت یا عدم صالحیت او به لحاظ سنی
بررسی شود.سومین سال کــاری مجلس در
حالی آغاز خواهد شد که نمایندگان مردم با
توجه به شرایط کشور ،بیش از هرزمان دیگری
نیازمند انسجام داخلی هستند .با مشخص
شدن گــروه جدید هیئت رئیسه در مجلس
همراهی بــرای سامان بخشی به امــور کشور
آغاز میشود .دولت به این انسجام و همراهی
نیاز دارد تا به یاری نمایندگان در مسیر اقناع
جامعه و همدل ساختن مردم گام بردارد.

خون صیاد بی پاسخ نخواهد ماند
صبــح روز گذ شــته مرا ســم
تدفیــن و خاکســپاری پیکــر
ســردار شــهید مدا فــع حــرم
«حســن صیادخدا یــی» در
قطعــه  ۵۰گلــزار شــهدای بهشــت زه ـرا (س)
با حضور مردم تهران برگزار شد.
در همین راستا ،فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،در گفتوگو با خبرنگار
شبکه یمنی «المسیره» تأکید کرد ترور
شهید صیاد خدایی بدون پاسخ نخواهد
ماند .سردار سالمی در این خصوص گفت:
«هر اقدامی از طرف دشمن با پاسخی قوی
مواجه خواهد شد .ما دشمن را به حال خود
رها نخواهیم کرد و همواره آ نها را تحت
تعقیب قرار خواهیم داد» .سالمی اضافه
کرد« :معادلههای ما در برابر دشمن پابرجا
خواهد ماند و ریختن خون شهید صیاد
خدایی بیپاسخ نخواهد ماند» .به همین
مناسبت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

◾

◾پنجره ملی خدمات هوشمند ،ابزار مقابله با فساد
معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه شورای
اجرایی فناوری اطالعات ،پنجره ملی خدمات دولت
هوشمند را بــاالتــریــن اب ــزار مقابله بــا فــســاد و ایجاد
رضایتمندی در بین مردم عنوان کرد .به گــزارش مهر،
مخبر افــزود :ضمن شفافیت اطالعات ،دستگاههای
نظارتی و مردم میتوانند از چگونگی پیشبرد امور در
قوه مجریه و سایر دستگاهها و قوای کشور آگاه شوند.
پیش از طلوع خورشید ،کمبود انرژی کارخانجات
و مراکز درمانی را جبران نموده و با فرهنگ ایران
سازگارتراست.
 9130000146باسالم .چرا خرمشهرآزاد شد ،ولی
آباد نشد؟!

یادداشت

حکم احمدرضا جاللی اجرا میشود

◾

شبکه «ام.اس.ان.
بی.سی»در آخرین
گزارش سیاسی خود
نوک پیکان انتقادات را
به سمترئیسجمهور
آمریکا نشانه رفت
و تأکید کرد :بایدن
نمیتواند همزمان
که سیاستهای
ترامپ را در قبال
ایران اجرا میکند،
وی را مقصر بداند.
نگارنده معتقد است
گسست قابلتوجهی
در سیاست خارجی
آمریکا نسبت به
گذشته شکل گرفته
و رویکرد بایدن با
حمایت از جنگطلبی
اسرائیل بیش از آنکه
با تفکر اوباما -که
همواره مخالفت خود
را با ماجراجوییهای
اسرائیل آشکار نشان
میداد که به تهران
این پیام را مخابره کند
که کاخ سفید چنین
تحرکاتی را تأیید
نمیکند-همراه باشد،
بیشتر دچار سردرگمی
و گیجی مفرط است.

◾

◾کرونا مهار شد!
دبــیــر ک ــل س ــازم ــان جــهــانــی بــهــداشــت در دی ـ ــدار با
وزیربهداشت کشورمان شرایط مهار کرونا در ایــران را
ایدهآل ارزیابی کرد .به گزارش انتخاب :بهرام عین اللهی
درحاشیهمراسممجمعجهانیبهداشت،انتخابدوباره
«آدهانوم» به عنوان دبیرکل سازمان جهانی بهداشت
را تبریک گفت و دستاوردهای ایران در مقابله با کرونا و
پوشش واکسیناسیون در کشورمان را تشریح کرد.

سخنگویجدیدقوهقضائیه:

◾حکم جاللی اجرا میشود ،مبادلهای در کار
نیست

آیابایدننقشه
ایران را گم
کردهاست؟

◾

◾نمایندگان امروز با رهبر معظم انقالب دیدار میکنند
عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه علنی امروز
مجلس خبر داد و گفت :تعطیلی به خاطر آلودگی هوا
شامل حال جلسه علنی مجلس نمیشود .به گزارش
فارس ،حاجی دلیگانی با اشاره به دستور کار انتخابات
هیئت رئیسه بــرای اجالسیه ســوم در جلسه علنی
مجلس افزود ،پس از انتخابات هیئت رئیسه نمایندگان
با رهبر معظم انقالب دیدار خواهند کرد.
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نیز با حضور در آیین گرامیداشت سالروز
آزادسازی خرمشهر که در دانشگاه تربیت
مدرس برگزار شد ،با اشاره به اینکه امروز در
بخش دفاعی و امنیتی در شرایطی قرار داریم
که شهید سلیمانی و همه شهدا قصد قطعی
دشمنان که خدشه به امنیت و حاکمیت
ایران بود را در ورای مرزها مورد هجوم قرار
دادند و امنیت کشور را صدها کیلومتر دورتر
از مرزهای کشورمان برقرار کردند.
وی افزود :البته در منابع آشکار ،اعتبارات
دفاعی کشورمان را تا  ۱۴میلیارد دالر
مینویسند که این ناشی از بیاطالعی یا
غرضورزی است؛ زیرا واقعیت اعتبارات
ما حدود  6میلیارد دالر است ،اما با وجود
این ،تالش شده است تا بازدارندگی در برابر
تهدیدات به وجود بیاید که حتی دشمن از
فکر تجاوز به کشورمان هم منصرف شده و
این هم با تالش شبانهروزی همه رزمندگان
محقق شده است.

قدرت خرید مردم
و مشکل مجوز کسبوکارها

مهدی پناهی ،دبیر گــروه اقتصاد
دولت با حذف ارز  4200از برخی کاالهای اساسی
و پرداخت یارانه نقدی ،جراحی اقتصاد یاش
را ش ــروع ک ــرده اس ــت .هــدف دول ــت از پــرداخــت
نقدی یارانه جبران گرانی یا افزایش قدرت خرید
مردم است .فارغ از مسئله یارانهها یکی دیگر از
حوزههایی که میتواند بهمرور منجر به افزایش
قدرت خرید مردم شود ،بهبود فضای کسبوکار
و افزایش اشتغال است.
امــروزه همه از مشکالت موجود در وضعیت اخذ
مجوزهای کسبوکار آگاه هستند ،مجوزهایی که
تبدیل به یک سد بزرگ برای مردم و سرمایهگذاران
شــده اس ــت ،افـ ــرادی کــه میخواهند کسبوکار
جدید خود را آغاز کنند؛ همواره مجوزهای شروع
کسبوکار ،همان سنگ بزرگ جلو پای آنهاست .در
بسیاری از موارد این مجوزها فرد را وارد پیچوخمهای
اداری و مردم را آنقدر درگیر راهروهای دستگاههای
دولتیمیکندکهشخصدرنهایتناامیدوسرخورده
از گرفتن مجوز خود دست میکشد و بیخیال آغاز
یک کسبوکار جدید میشود یا در مواردی هم که
فرد موفق به دریافت مجوز میشود و کسبوکار
خود را شروع میکند ،دوباره از دستگاههای مختلف
برای گرفتن مجوزهایی دیگر به او مراجعه میکنند و
مزاحم فعالیت او میشوند .انواع و اقسام مجوزهای
دس ـت ـگــا ههــای اج ـرایــی بــه ن ـحــوی اس ــت کــه عمال ً
سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در بخش مولد
اقتصاد فراری میدهد و حاال نظام مجوزدهی فشل
و سنتی ،به پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور
تبدیلشده است و اشتغال را در کشور قفل کرده و آن
را در دست عدهای انحصارطلب و صاحب امضاهای
طالیی قرار داده است ،بهنحویکه اشتغالآفرینی
جدیدی نیز تحت این نظام مجوزدهی برای اقتصاد
ایجاد نخواهد شد.
نتیجه این انحصار در صدور مجوز عالوه بر تمرکز
قــدرت در دســت ع ــدهای خــاص ،موجب انحصار
شــد یــد مشاغل بـهخـصــوص در بخش مشاغل
خاص مانند خدمات حقوقی ،پزشکی ،سردفتری
و  ...شــده اس ــت .ایــن انحصار بــه نـحــوی جــذاب
است که برای دارندگان انحصار و مجوز همهچیز
محیاست و متضرر اصلی چنین وضعیتی مردم و
حاکمیت هستند که خدمات حقوقی یا پزشکی را
باید به قیمت گزافی دریافت کنند و درنتیجه نیز این
انحصار موجب کاهش شدید کیفیت خدمات نیز
شده است.
ایــن شــرایــط سبب شــده بسیاری از فرصتهای
اشتغالآفرینی و ایجاد شغل جدید نابود شود .برای
مثال ،در سال  ،1397از میان  66هزار مجوزی که در
وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود ،کمتر از
 50درصد از آنها موفق به دریافت شدند.
از همین رو بــایــد نـظــام مـجــوزدهــی اص ــاح شــود؛
اتفاقی که شروع آن در سال گذشته با طرح تسهیل
مجوزهای کسبوکار در مجلس آغاز شد و وزارت
اقتصاد نیز بهعنوان متولی اصلی با راهاندازی درگاه
ملی مجوزها ،تصمیم به اصالح نظام مجوزدهی و
تسهیل شروع کسبوکار کرده است.
پایان دادن به انحصارها در زمینه اعطای مجوزها جز
با الکترونیکی کردن صدور مجوزها و ایجاد یک درگاه
ملیبرایصدورمجوزهامحققنخواهدشدتاصدور
مجوزها در فضایی شفاف و به دور از سلیقههای
شخصی صادر شوند .به همین دلیل نیز ،درگاه ملی
مجوزهایکشوربهعنوانتنهادرگاهبرایاعطایمجوز
در کشور در نظر گرفتهشده است و براساس قانون
بودجه ،1401همه دستگاههای صادرکننده مجوز ،از
ابتدای سال  1401موظف بودند از طریق این درگاه به
اعطای مجوز اقدام کنند.
کارایی درگــاه ملی مجوزها با شفافسازی فرایند
صدور مجوزها و پسینی کردن مجوزهای کسبوکار،
افزایش بسیار زیادی نیز مییابد و تسهیل مجوزها
آغازی برای تحول در زمینه اشتغالزایی خواهد بود.
اما در عمل چه رخ داده است؟ باوجود تالش وزارت
اقتصاد و مجلس برخی از دستگا ههای اجرایی
و نهادهای صنفی در بــرابــر اتـصــال بــه ایــن درگــاه
مقاومت میکنند یا صرفا ًبهصورت صوری به درگاه
متصل شدهاند ،ازجمله شهرداری ،نظام پزشکی،
نظاممهندسی و کانون وکال.
از همین جهت است که روز گذشته در جلسه قرائت
گزارشکمیسیونویژهجهشورونقتولیدونظارتکه
باحضوروزیراقتصادبرگزارشد،قالیبافبهدستگاهها
برایاجرایقانونتسهیلصدورمجوزهایکسبوکار
اولتیماتوم داد و گفت در آبــان ماه امسال ،مجلس
جلسهای بـرای پیگیری نحوه اجـرای قانون تسهیل
صدور مجوزهای کسبوکار ،برگزار میکند .آبان ماه
دیگرروزتعیینتکلیفاستونهتذکردادن!

