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دوشنبه  26شهریور 1397

در پنجمین همایش هماندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی عنوان شد

اشتغالزاییدرمناطقمحروم اولویت بنیاد برکت

امکان پرداخت قبوض همراه اول
از طریق سامانه «بانک پرداخت» ملت

پرداخ��ت خ��ودکار قبوض خط��وط تلفن
همراه اول از طریق سامانه بانک پرداخت ملت
امکانپذیر ش��د .به گزارش روابط عمومی بانک
مل��ت ،از این پس مش��تریان بانک ملت که به
طور مس��تمر تراکنشهایی نظیر خرید شارژ،
پرداخت قبض ،پرداخت اقس��اط خرید کاال و
خدم��ات انجام میدهن��د ،میتوانند با یکبار
ثبتنام در این طرح و ارائه مجوز پرداخت بابت
تراکنش مورد نظ��ر ،پرداختهای بعدی را به
صورت خودکار به بانک یا ش��رکت ارائهدهنده
خدمت بسپارند .براساس این گزارش ،این طرح
با هدف مکانیزه ش��دن پرداختهای متوالی و
جلوگیری از فراموش شدن پرداختهای مورد
نیاز و صرفهجویی در زمان مش��تریان اجرایی
شده است .این گزارش حاکی است ،در گام اول
این طرح که با همکاری شرکتهای ایرانسل و
ارتباطات سیار اجرایی شده است ،سرویسهای
ش��ارژ خودکار س��یمکارت اعتباری و دائمی
ایرانس��ل و پرداخ��ت خودکار قب��وض همراه
اول از طریق س��امانههای بانکداری اینترنتی و
هم��راه بانک ملت ارائه میش��ود و بزودی این
خدمات از طریق س��امانه بانک��داری اینترنتی
اشخاص حقوقی و سامانه محب این بانک نیز
به مشتریان حقوقی ارائه خواهد شد.

بنیاد برکت در راستای سیاستهای
س��تاد اجرایی فرمان امام(ره) مبتنی بر
اقتص��اد مقاومتی و حمای��ت از تولید و
کاالی ایران��ی ،همه امکانات و توان خود
را برای ایجاد اش��تغال در کش��ور بهکار
گرفته است .سعید جعفری در پنجمین
همایش هماندیشی بنیاد برکت و شرکای
اقتص��ادی با بیان این مطل��ب ادامه داد:
هدف بنیاد برکت از مشارکت اقتصادی با
کارآفرینان ،محرومیتزدایی ،اشتغالزایی
و توانمندس��ازی اقتص��ادی و اجتماعی
مناط��ق مح��روم و کمتر توس��عهیافته
اس��ت .وی تصریح کرد :در  10سالی که
از تأسیس بنیاد برکت گذشته است ،این
بنیاد با همه وجود تالش کرده در کنار و
همراه مردم باشد و با مشارکت خودشان
برای ارائه خدمات به آنها گام بردارد .جعفری با تأکید
بر اینکه هدف این بنیاد از مشارکتهای اقتصادی،
توانمندس��ازی اقتصادی و اش��تغالزایی در مناطق
محروم و کمتر توسعهیافته است و نه تصدیگری
و س��ودآوری ،خاطرنش��ان کرد :بررسیهایی روی
آثار نوسانات نرخ ارز بر قراردادهایی که با شرکتها
امضا کردهایم ،انجام ش��ده که نتیجه و خروجی آن
ظرف چند روز آینده عملیاتی خواهد شد .جعفری

افتتاح رسمی شرکت پتروشیمی
مرجان عسلویه با حمایت بانک ملت

خواستار همافزایی و ایجاد یک شبکه تعامل عملیاتی
و اجرایی میان ش��رکتهای ط��رف قرارداد با بنیاد
برکت شد و گفت :تأکید داریم شرکتها برنامهمحور
بوده و روی مباحث شرکتداری ،بازاریابی ،صادرات
و بودجهبن��دی مناس��ب اقدامات مؤثری داش��ته
باش��ند .وی راهبری ،ارزیابی و رتبهبندی شرکتها
را م��ورد توجه جدی ق��رار داد و بیان کرد :با وجود
هم ه محدودیتها و مشکالت حال حاضر ،هستند

صدور مجوز احداث 9نیروگاه خورشیدی در استان اردبیل

شرکت پتروشیمی مرجان عسلویه با حضور
رئیسجمه��وری ،بیژن زنگنه وزیر نفت و امیر
س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع در ش��هر عسلویه
منطقه پارس جنوبی و با استفاده از تسهیالت
بانک ملت به صورت رس��می ب��ه بهرهبرداری
رس��ید .به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملت،
شرکت پتروش��یمی مرجان با ظرفیت ساالنه
تولی��د یک میلیون و  650هزار تن گاز متانول
از مهمتری��ن و بزرگترین تولیدکنندگان این
محصول و از مشتریان ارزنده بانک ملت است.
بر اساس این گزارش ،در آیین افتتاح این پروژه
ملی ،مسعود نصر اصفهانی ،مدیر امور بانکداری
شرکتی بانک ملت و تعدادی از مدیران ارتباط
با مشتری نیز به نمایندگی از این بانک حاضر
ش��دند و س��پس از بخشهای مختلف پروژه
بازدید کردند.

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل گفت :برای احداث  9نیروگاه خورشیدی
ب��ا ظرفی��ت  23/7مگاوات به منظور مش��ارکت
بخش خصوصی در تولید برق توسط نیروگاههای
تجدیدپذیر و پاک در اس��تان مجوز صادر ش��ده
اس��ت .حس��ن محمدی با اعالم این خبر افزود:
در راس��تای تس��ریع در راهان��دازی نیروگاههای
تجدیدپذی��ر ،معرف��ی س��رمایهگذاران بخ��ش
خصوصی ب��ه مراجع ذیصالح ب��ه منظور اخذ
تسهیالت کمبهره بانکی ،از برنامههای این شرکت
برای توس��عه انرژیهای نو است .وی افزود :از این
تع��داد برای  5نی��روگاه با ظرفیت ح��دود 13/6
مگاوات زمین مورد نیاز تحویل شده و  6/2مگاوات
از ای��ن نیروگاهها در آینده نزدیک به بهرهبرداری

خواهد رسید .محمدی بیان کرد :برای راهاندازی
هر مگاوات از نیروگاههای خورشیدی یک میلیون
یورو اعتبار نیاز است و حداکثر ظرفیت اتصال به
شبکه نیروگاههای تجدیدپذیر در بخش توزیع7 ،
مگاوات است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل با اشاره به اهمیت تجدیدپذیرها و
رقابت کش��ورهای مختلف جهان در توسعه این
نیروگاهها گفت :براب��ر گزارش جهانی انرژیهای
تجدیدپذیر( )REN 21در س��ال  ،2017حدود
 58/2درصد کل س��رمایهگذاریهای انجام شده
ب��رای تولید برق در جهان مرب��وط به انرژیهای
ن��و و تجدیدپذیر 22/6 ،مربوط ب��ه تولید برق از
نیروگاههای فس��یلی 9/2 ،درصد هستهای و 10
درصد مربوط به نیروگاههای آبی است.

جهانگیری ،سیف ،معاونان و شرکا
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 ...نرخ ارز در دوره زعامت
او در بان��ک مرکزی بیش از  4برابر ش��ده ،نهتنها
مورد سوال نمایندگان قرار نمیگیرد ،بلکه ضمن
تقدیر و تشکر از او در دولت ،به سمت مندرآوردی
مشاور امور پولی و بانکی رئیسجمهور نیز منصوب
میشود .مسعود نیلی از بنیانگذاران مکتب نیاوران
و مغز متفکر اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم ،به
عنوان کسی که پیش از این نیز در دهههای  60و
 ،70کشور تبعات سیاستهای اقتصادی او را لمس
کرد ،ب��ه راحتی وارد دولت میش��ود بدون اینکه
پاسخگویعملکردخودباشد.اسحاقجهانگیریکه
شریک تصمیمات ارزی  6ماه گذشته و هدر دادن
 20-30میلیارد دالر از ذخایر ارزی دولت اس��ت،
بدون اینکه از عملکردش توضیح خواس��ته ش��ود
به کار خود در دولت ادامه میدهد .به این لیس��ت
علیاکبر صالحی و قسمهای جاللهای را که قبل از
برجام و هنگام دادن وعدهها میخورد اضافه کنیم.
عملکرد کالنتری در حوزه محیطزیست بویژه در

اس��تانهای سیستانوبلوچس��تان و خوزستان و
بح��ران آبوهوایی که این اس��تانها با آن مواجه
هستند و همچنین پروندههای مشکوک جاسوسی
از منفذ پروژههای محیطزیس��تی و معاون فراری
این سازمان را فراموش نکنیم؛ کالنتری در اینباره
به چه کس��ی پاسخگو بوده اس��ت؟ رئیس سابق
سازمان محیطزیس��ت ،ابتکار که بدون تصویب و
تایی��د مجلس و طی مراحل قانونی منظور ش��ده
در قانون اساسی درباره توافقات بینالمللی (اصول
 77و  ،)125زیر بار تعهدات عهدنامه پاریس رفته
و کشور را در حوزه تولید که نیازمند سوختهای
فسیلی اس��ت در منگنه قرار داده است ،چرا نباید
نس��بت به عملکرد خود پاس��خگو باشد؟ با توجه
به اینکه طبق گزارش س��ال  96دیوان محاسبات،
بودج ه س��ال مذکور از الیحه مص��وب  80درصد
انحراف داشته است ،چرا جناب نوبخت نباید نسبت
به این عملکرد پاسخگو باشد و توضیح قانعکننده
ارائه دهد ک��ه در صورت عدم جلب اعتماد امکان
عزل او توس��ط نمایندگان مجلس وجود داش��ته

باشد؟ عالوه بر این بهرغم خصومت  40ساله آمریکا
با جمهوری اسالمی ،لعیا جنیدی ،معاون حقوقی
رئیسجمهور ،شکایت خود از آمریکا بابت خروج
از برجام را ن��ه از طریق خود برجام بلکه از طریق
«پیمان مو ّدت» مصوب س��ال  1334بین ش��اه و
آمریکا پیگیری میکند!
هرچند طبق اصالحیه س��ال  1387آییننامه
مجلس و م��اده  233که به ای��ن آییننامه الحاق
ش��د ،ابزار نظارت��ی برای مجل��س ،جهت نظارت
ب��ر عملک��رد رئیسجمه��ور ،وزیر یا مس��ؤوالن
دستگاههای زیرمجموعه آنان پیشبینی شده است
اما اوال مش��خص نیس��ت منظور از «دستگاههای
زیرمجموعه» دقیقا کدام نهادهاست؟ (بهخصوص
اینک��ه در این دولت اش��خاص جدیدی با عناوین
جدید مثل معاون اقتصادی یا دستیار اقتصادی به
کار گمارده شدند) و ثانیا اگر این دستگاهها شامل
دستگاههای زیرمجموعه رئیسجمهور نیز میشود،
نمایندگان مجلس چه زمانی قرار است از این ماده
استفادهکنند؟

شرکتهایی که با پیشبینی شرایط امروز و گرفتن
رویکردهایکارشناسیشده وهوشمندانه توانستهاند
خود را از بحران مصون دارند و در یک حاشی ه امنیت
قرار بگیرند .مدیرعامل بنیاد برکت افزود :الزم است
جای��گاه و موقعیت خود را ب��ا رویکردها و ابزارهای
جدی��د حفظ کنی��م .صادراتمح��وری و پرکردن
ظرفیتهای اشتغال در راستای همین هدف بزرگ
است .جعفری از مدیران شرکتهای طرف قرارداد

با بنی��اد برکت در حوزه توانمندس��ازی
اقتص��ادی مناط��ق محروم خواس��ت از
سرمای ه معنوی بنیاد نهایت بهره را ببرند.
وی تصریح کرد :در شرایط امروز باید به
اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشت .کشور
در شرایط یک جنگ اقتصادی است و در
معرض تهاجم اردوگاه دش��من قرار دارد
که البت��ه در نهایت هم�� ه این توطئهها
ب��ا اتحاد و تالش ما خنثی خواهد ش��د.
وی همچنی��ن از مدیران ش��رکتهای
مشارکتی در استانها خواست در زمینه
مس��ؤولیتهای اجتماعی و فعالیتهای
عامالمنفعه و خیریه در مناطق محروم و
کمتر توسعهیافته بیش از گذشته ایفای
نقش کنند .س��خنرانی مهدی کنعانی،
مدرس دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران
به همراه تحلیل اقتصادی و سیاس��ی اوضاع ایران
و جهان و پیشبینی فضای کس��بوکار ،برگزاری
کارگاههای آموزش��ی با موضوعهای مبانی حقوقی
قراردادها ،رعایت اخالق و صداقت در مش��ارکتها،
قانون تجارت کاربردی و مروری بر صورتهای مالی
و بهای تمام شده از دیگر برنامههای برگزار شده در
پنجمین همایش هماندیشی بنیاد برکت و شرکای
اقتصادی بود.

راهاندازی بانک اطالعات مشاغل در استان مرکزی
مدیر تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه
مرکزی اعالم کرد بانک اطالعات مشاغل در سامانه
 ۱۱۸استان مرکزی راهاندازی شد .علیرضا فرهادی
اظهار داش��ت :شرکت مخابرات آمادگی الزم برای
معرفی نام و شماره تلفن مشاغل خدماتی ،عمومی
و تجاری را دارد ،بهگونهای که هر ش��هروندی که
اق��دام به ارائه خدمات به م��ردم میکند از طریق
س��امانه  118به م��ردم معرفی ش��ود .وی افزود:
ه��دف از اجرای این طرح باال بردن و بهبود فضای
کس��بوکار در اس��تان اس��ت ،با اجرای این طرح
صاحبان مشاغل میتوانند زمینه کسبوکار امن و
مطمئن داشته باشند و همچنین میتوانند شماره
تلفن خ��ود را در اختیار عموم ق��رار دهند .مدیر
تجاری و امور مش��تریان مخابرات منطقه مرکزی

تصری��ح کرد :جلوگی��ری از تردده��ای اضافی در
سطح شهر برای تبلیغ مشاغل ،جلوگیری از زشت
شدن منظر شهری با نصب بنر و چسباندن پوستر
و جلوگیری از انجام تبلیغ با اسپری و رنگ از دیگر
اهداف اجرای این طرح و همچنین دسترسی آسان
مش��ترکان به خدمات عموم��ی مهمترین مزیت
اجرای این طرح است .فرهادی بیان کرد :متقاضیان
از طریق معرفی شماره تلفن خود میتوانند کسب
درآمد کنند که در این راس��تا ب��ا مراجعه به امور
مشترکین مخابرات اقدام به ثبتنام میکنند و پس
از  48ساعت شماره تلفن متقاضی در سامانه 118
قرار میگیرد .وی ادامه داد :از طریق س��امانه 118
میتوان خدماتی مانند تدریس خصوصی ،تعمیر
لوازم خانگی ،درخواست مشاوره و ...را دریافت کرد.

مازندران

مدیران به حوزه فرهنگی
نگاه پولی نداشته باشند

مدیرکل بهزیستی استان مازندران در نشست
هماندیش��ی مس��ؤوالن امور فرهنگی بهزیستی
سراس��ر کش��ور ک��ه با حض��ور حجتاالس�لام
سیدمهدی سیدمحمدی ،مشاور رئیس سازمان
بهزیستی کش��ور برگزار شد ،تالشها و هزینهها
در حیطه بهزیستی را نوعی سرمایهگذاری عنوان
کرد که تمام آحاد جامعه از آن سود میبرند .وی
در راستای خدمترسانی به جامعه هدف ،موضوع
فرهنگ و مس��ائل فرهنگی را دارای اهمیت ویژه
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد :در حوزه مس��ائل و
آس��یبهای اجتماعی توجه به مسائل فرهنگی
اهمیت بس��یار زیادی دارد .دکت��ر آرام در ادامه
اظهار کرد :همه ما به شکلی با مسائل و موضوعات
آسیبهای اجتماعی دست به گریبان هستیم و
دلیل آن نیز غفلت از توجه به فرهنگ است و هر
جایی از این موضوعات فاصله گرفتیم مشکالت و
آسیبهای اجتماعی به شکل جدی بروز پیدا کرد.
این مقام مسؤول افزود :هرجا از توسعه زیربنایی و
ی غافل شدیم در
توجه به زیرساختهای فرهنگ 
نیل به اهداف تعیین ش��ده موفق نبودهایم .دکتر
آرام افزود :برای برنامههای س��ازمانی و همچنین
تربیت مناس��ب فرزندانمان نیاز ب��ه برنامههای
فرهنگی داریم که مستلزم برنامهریزی هدفمند و
الگوهای مدون است .وی با اشاره به بحث طالق
خاطرنش��ان کرد :در حوزه کاهش معضل طالق
نمیتوانیم موفق باشیم مگر آنکه مسائل فرهنگی
را در آن بگنجانی��م .با تغییر رویکرد و روشهای
موجود ،حتی در پیش��گیری از مسائل مرتبط با
طالق از جمله اعتیاد و سامان دادن فرزندان طالق
نیز موف��ق خواهیم بود .در ادامه حجتاالس�لام
سیدمهدی سیدمحمدی ،مشاور رئیس سازمان
بهزیستی کش��ور با اش��اره به اینکه ماهیت کار
فرهنگی س��خت و زمانبر است ،گفت :اگر قدرت
عظیم و حمایت اثرگذاری باشد براحتی میشود
بر مشکالت فائق آمد و پیشرفت کرد .وی افزود:
مدی��ران نباید به حوزه اجتماعی و فرهنگی نگاه
مالی و پولی داشته باشند ،زیرا در بستر فرهنگی با
پول نمیشود برنامهای را پیش برد .مشاور رئیس
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حمایتهای
مالی در حوزه آس��یبهای فرهنگی و اجتماعی
میتوان��د پش��توانه موثری باش��د ،اف��زود :تفکر
بودجهمحور و اعتباری ،برنامههای حوزه فرهنگی
را محدود میکند و خالقیت را از مدیران میگیرد.

امضاي آقاي الويري پاي قانون نظارت استصوابي
یادداشتمیهمان ادامه از صفحه اول
 به موج��ب اصل 99قانون اساسي يكي از وظايف شوراي نگهبان نظارت
بر انتخابات رياس��ت جمهوري ،مجلس ش��وراي
اس�لامي ،مجلس خبرگان رهبري و همهپرس��ي
است .در اين اصل نوع نظارت شوراي نگهبان اعم
از «استصوابي» يا «اطالعي» مشخص نشده است.
اصطالح خاص «نظارت استصوابي» در اسناد قانوني
از س��ال 70و در نظريه تفسيري شوراي نگهبان از
اصل  99قانون اساس��ي عنوان شد .به موجب اين
نظريه تفس��يري« :نظ��ارت مذك��ور در اصل 99
قانوناساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل
اجراي��ي انتخابات از جمله تايي��د و رد صالحيت
كانديداها ميش��ود» .هر چند اين اصطالح پيش
از اين نيز در ادبيات علمي و رس��انهاي در موضوع
انتخابات بهكار برده ميشد كه براي نمونه ميتوان
به مش��روح مذاكرات مجلس ش��وراي اسالمي در
س��ال  64و در رابطه ب��ا قانون نظارت بر انتخابات
رياست جمهوري اشاره کرد كه چندين بار از اين
اصطالح اس��تفاده شده اس��ت .اين اصطالح پس
از س��ال  70نيز در قوانين متعدد انتخاباتي تكرار
شد .به عنوان مثال طبق ماده « 3قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي» كه در سال  78به تصويب
رسيده است« :نظارت بر انتخابات مجلس شوراي
اسالمي به عهده شوراي نگهبان است .اين نظارت
اس��تصوابي و عام و در تم��ام مراحل در همه امور
مربوط به انتخابات جاري است».
 اگرچه اصطالح خاص «نظارت اس��تصوابي»پيش از س��ال  70در قوانين به كار برده نشده بود
اما محتوا و مفهوم اين نوع نظارت در تمام قوانين
انتخاباتي موجود بوده اس��ت .ب��ه عبارت ديگر در
تمام قوانين انتخاباتي كه پيش از س��ال  70نيز به

تصويب رس��يدهاند ،شوراي نگهبان به عنوان ناظر
بر انتخابات مش��خص ش��ده و اختيار تاييد و رد
تصميمات مجريان انتخابات و برخورد با تخلفات
و ابطال صندوق يا حوزه انتخابيه يا كل انتخابات را
دارا بوده است .اولين قانون انتخاباتي كشورمان پس
از تشكيل مجلس شوراي اسالمي «قانون مربوط به
نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي
اسالمي» بود كه سال  59به تصويب رسيد.
 طبق اصل  85قانون اساسي ،مجلس شوراياس�لامي ميتوان��د تصوي��ب برخي قواني��ن را به
كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند كه در اين
صورت اين قوانين به صورت آزمايش��ي براي مدت
موقت ب��ه اجرا درميآيند« .قانون نظارت ش��وراي
نگهبان بر انتخابات مجلس ش��وراي اس�لامي» در
تاريخ  1359/6/16با تصويب مجلس شوراي اسالمي
جهت تصويب به صورت آزمايشي (به معناي موقت)
به كميس��يون امور داخلي مجلس تفويض ش��د و
در تاري��خ  1359/7/2به تصويب اين كميس��يون
رسيد .شوراي نگهبان نيز در مهلت 20روزه قانوني
هيچگونه اظهارنظري درب��اره اين قانون نكرد و در
نتيجه اين قانون بدون اعالم نظر ش��وراي نگهبان
طبق اصل  94قانون اساسي الزماالجرا شد.
 مفهوم نظارت اس��تصوابي در چند جاي اينقانون به وضوح ذكر ش��ده اس��ت .در ماده  3اين
قانون مقرر ش��ده اس��ت« :هيأت مركزي نظارت
بر كليه مراحل انتخاب��ات و جريانهاي انتخاباتي
و اقدامات وزارت كش��ور كه در امر انتخابات مؤثر
است و هيأتهاي اجرايي و انجمنهاي نظارت بر
انتخابات و تشخيص صالحيت نامزدهاي نمايندگي
و آنچه مربوط به صحت انتخابات ميشود نظارت
خواه��د ك��رد» .م��اده  14اين قانون ني��ز عنوان
میکرد« :نظر شوراي نگهبان درباره ابطال يا توقف
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انتخابات قطعي و الزماالجراست و ادامه انتخابات
در حوزههايي كه از طرف ش��وراي نگهبان متوقف
گرديده بدون اعالم نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه
قانوني ندارد و جز ش��وراي نگهب��ان هيچ مقام و
مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات
را ندارد» .آخري��ن ماده اين قانون كه ماده  20آن
بود نيز مقرر ميداشت« :چون طبق قانون اساسي
نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است ،هر قانون
و آييننامه و هرگونه تصميم و نظارت كه معارض
يا مخالف با نظارت و تصميم شوراي نگهبان باشد،
اعتبار قانوني ندارد» .بنابراين در اين قانون و ساير
قوانين قبل از صدور نظر تفسيري شوراي نگهبان
در س��ال  ،70بدون اينكه اصطالح خاص نظارت
اس��تصوابي ذكر ش��ود ،مفهوم و محتواي چنين
نظارتي به صراحت ذكر شده بود.
 قانون فوق همانطور كه ذكر ش��د با تفويضمجلس به كميس��يون امور داخلي و توس��ط اين
كميسيون به تصويب رسيد .آقاي الويري در حالي
نظارت استصوابي را زير سؤال برده و نقش خود در
تصويب اولين قان��ون انتخاباتي در اين خصوص را
نفي كرده است كه يكي از اعضاي كميسيون امور
داخل��ي دوره اول مجلس بوده و در اس��ناد قانوني
موجود امضاي ايش��ان ذيل اي��ن مصوبه مجلس
وجود دارد .در يك كالم نظارت استصوابي به معناي
نظارت مؤثر و فعال بوده و در واقع نظارت بر اجراي
قانون توسط مجريان است و اشكال گرفتن به اين
نوع نظ��ارت به نوعي براي ف��رار از اجراي قانون و
تخلف از قوانين الزماالجراست ،لذا بهتر است رئيس
شوراي عالي استانها به جاي ايراد گرفتن به نظارت
استصوابي ،پاسخگوي عملكرد خود در انجام وظايف
قانوني مربوط به شوراها و رفع اشكاالت آنها باشد.
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