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ایسنا|  رئیس مرکز ملی خشکسالی، مساحت و جمعیت تحت تأثیر خشکسالی را طی یک دهه و یک سال  گذشته اعالم و تأکید کرد که بیش از ۸۵ درصد 
جمعیت ایران تحت تأثیر خشکسالی بلندمدت و انباشته  است . صادق ضیاییان در مورد جمعیت تحت تأثیر خشکسالی در ۱۰ سال گذشته گفت:  »با توجه 
به شاخص   ۱۰ ســاله  (SPEI)  منتهی به مرداد ۹۸، ۱۱.۱ درصد از جمعیت ایران تحت تأثیر خشکسالی خفیف، ۲۱.۵درصد خشکسالی متوسط، ۳۲.۵ 
خشکسالی شــدید و ۲۰.۷درصد خشکسالی بسیار شدید هستند و تنها سه دهم  درصد از جمعیت کشور در شرایط ترسالی بسیار شدید، سه دهم درصد 
ترسالی شدید، دو دهم درصد ترسالی  متوسط و هفت دهم درصد با ترسالی ضعیف قرار دارند و ۱۲.۷ درصد جمعیت از شرایط نرمال برخوردار  هستند .  « به گفته 
او بررسی وضع بارش، دما، تبخیر و تعرق در یک سال گذشته منتهی به مرداد ۹۸  حاکی از آن است که ۲۱.۴ درصد از جمعیت ایران تحت تأثیر خشکسالی 

خفیف، ۴.۸ درصدخشکسالی متوسط،   ۲.۲درصد خشکسالی شدید و یک دهم درصد خشکسالی بسیار شدید هستند. 

 ۸۵    درصد جمعیت 
ایران تحت تأثیر 
خشکسالی 
انباشته
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اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شیمیایی  را در قفسه های پایین 
کابینت و کمد قرار دهید.

 فعاالن حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت وگو با »شهروند« 
به وزیر این وزارتخانه جدید پیشنهاد می دهند

 اولویت با میراث فرهنگی است 
یا گردشگری؟

مهتاب جودکی| با همه کشمکش ها، نوزدهمین وزارتخانه هم پاگرفت. بعد از 
گذشت 15 سال از ادغام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
باالخره اواسط مرداد، وزارت »میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی« 

تشکیل شد و رئیس سازمان پیشین بر صندلی وزارتخانه نو نشست. 
نمایندگان مجلس که پیش از این چندین بار برای این تغییر بزرگ تالش 
کرده بودند و هر بار با مخالفت های جدی روبه رو می شدند، این بار بعد از دو بار 
رد شدن الیحه مطرح شده شان از سوی شورای نگهبان، نظر موافق این نهاد 

را هم جلب کردند.  اردیبهشت ماه امسال، کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با 
بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواستار 
تبدیل این ســازمان به وزارتخانه شــده بود. حاال که تا ارایه برنامه اجرایی 
وزیر میراث به دفتر ریاســت جمهوری کمتر از دو ماه باقی ماندهتعدادی از 
کارشناسان فرهنگی ، این بار به وزیر نوزدهم راهکارهایی می دهند تا نخستین 
قدم های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آینده تاریخ 

و فرهنگ را تضمین کند. 

حســن روحانی، رئیس جمهوری که با استناد به اصول 
87 و 133 قانون اساسی و رأی اعتماد مجلس، علی اصغر 
مونسان را به ســمت »وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دســتی« منصوب کرده بود، اولویت های ســی 
و چهارگانه ایــن وزارتخانه را ابالغ و در پیوســت حکم، 
ســازمان برنامه  و بودجه کشــور را موظف کرد هر 6 ماه 
یک بار گزارش مقایســه ای از پیشــرفت و تحقق برنامه 
درباره اولویت های ابالغی را به دفتر رئیس جمهوری ارایه 
کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود. 

از وزیر جدید هم خواسته شــد که برنامه های اجرایی را 
ظرف دو ماه به دفتر ریاست جمهوری ارایه کند.

رئیس جمهوری در توصیه های عمومی به اقدام جدی در 
راستای مبارزه با فساد اداری به عنوان یکی از اولویت های 
عمومی تأکید و در فهرست اولویت های تخصصی به موارد 

مهمی نظیر اینها اشاره کرد:  
*شناســایی حفره های قانونی همچون تعیین تکلیف 
نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه بندی اشیای 
تاریخی - فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار 

و گنجینه های موزه ها، حفاری ها یا جرایم مربوط به قاچاق 
عتیقه و کاالهای میراث  فرهنگی و حق کشف و صادرات و 

واردات.
    برنامه ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت های 

گردشگری توسط بخش خصوصی.
    ارایه گزارشــی جامع درباره وضــع میراث  فرهنگی 
کشــور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای 

حفظ و صیانت از آنها.
    ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشــگاه میراث 

 فرهنگی و شوراهای فنی اســتان ها و ارایه برنامه جهت 
ارتقای عملکرد آنها و ارایه برنامه برای بهبود وضع آن.

    مقابله با قاچاق میراث  فرهنگی و دارایی های موزه ها.
    مقابلــه با تخریب میراث  فرهنگــی در جریان انجام 

پروژه های عمرانی.
    تدوین و ابالغ حریم بافت هــای تاریخی– فرهنگی 
شهرها و تالش حداکثری برای حفظ بافت های ارزشمند با 

رعایت حقوق مکتسبه شهروندان.
و... .

اولویت های ابالغی  رئیس جمهوری به وزیر جدید

هشت توصیه برای میراث فرهنگی

| علیرضا افشاری|  دبیر انجمن دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران،  عضو 
شورای مرکزی شبکه سمن های میراثی استان تهران| 

تشکیل وزارتخانه ضرورتی بود که باید اتفاق می افتاد. همه کشورها برای حوزه هایی که مزیت رقابتی 
دارند و  حرف نخست را می زنند، وزارتخانه هایی تشکیل می دهند. به طور مثال اهمیت مسأله مهاجرین 
در افغانستان  سبب شــده که این کشور وزارتخانه مهاجرین داشته باشد. به دلیل اهمیت ماهیگیری، 
کانادا وزارت  شــیالت دارد. به همین ترتیب ما با داشتن نفت به عنوان یکی از پتانسیل ها، وزارت نفت 
داریم یا ایتالیا که  وزارتخانه گردشگری دارد. از آن جا که ایران با داشتن آثار تاریخی غنی و شامل شدن 
کشورهای همسایه در  حوزه تمدنی اش، از برترین های میراث فرهنگی است، همیشه نیازمند این بوده که 
وزارتخانه ای برای مدیریت  این حوزه داشته باشد. عالوه بر این فضای فرهنگی حاکم در ایران اگر خوب 
مدیریت شود، بخشی از  گردشگران تاریخی و فرهنگی را به خوبی می تواند جذب کند. البته جدا از این که 
در این حوزه اهدافی برای  ایران مطرح شده که با وجود محدودیت هایی در ساختار و رویکرد، بسیاری از 

آنها از مرحله شعار فراتر نمی  رود. 
گروهی از منتقدان ایرادی مطرح می کنند مبنی بر این که سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع  دســتی از نظر محتوایی متفاوت اند. اما به نظر من این نقد اشــتباه است و این سه کامال به هم 
مرتبط اند و باید  در سطح مدیریتی با هم در ارتباط باشند. البته طبیعی است که نباید در امور هم دخالت 
داشته باشند. مگر  این که در شورایی که متشــکل از معاونان اصلی وزیر است، بتوانند با هم هماهنگ 
باشند. چرا که ابتدا باید  میراث فرهنگی به درستی حفظ شود و در مرحله بعد به صورت نرم افزار گردشگر 
اضافه شود. بخش اصلی  گردشــگری ما، گردشگری میراث فرهنگی و طبیعی است. بعد از این به طور 
اصولی در همه دنیا به طور مثال  در هنگام خروج از یک سایت، صنایع دستی ارایه می شود و طبیعی است 
که جایگاه هایی در سایت ها برای  این کار در نظر گرفته شود. هر سه حوزه هماهنگی با هم را می طلبد که  
چطور درآمد گردشگری برای حفظ  میراث هزینه شود و این دو چطور رعایت شود که بیشتر دیده شوند. 

از طرف دیگر یکی از مهمترین دالیل تالش برای تشکیل وزارتخانه، حضور وزیر و مدیران متخصص 
و با تجربه برای انجام وظیفه در این زمینه بود. بنابراین حاال باید گفت چه کارهایی می تواند وزیر جدید را 

به اهداف وزارتخانه برساند:   
یک. نهادهای مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقویت شوند: سازمان 
میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نشستی با سمن ها نداشت، مگر این اواخر و تنها با بعضی 
سمن های  مشــخص. اما نیاز است که ســازمان های مردم نهاد قوی شوند، مثل محیط زیستی ها که 
شبکه ملی داشته باشند و  نمایندگان واقعی آنها در سطح ملی با معاونت ها رایزنی کنند و دارای جایگاه 
باشند. به طور مثال برای  نهادهای باستان شناسی، متخصصان گردشگری، هتل ها و غیره در حوزه های 

مرتبط شان جایگاه مشورتی در  نظر گرفته شود تا حرف شان شنیده شود.  
دو. استفاده از نهادهای دانشگاهی در حوزه های مرتبط و توجه به نگاه تخصصی و برآمده 

از نهادها.  
سه. شورای عالی میراث فرهنگی باید فعال شود: میراث فرهنگی یک موضوع بین بخشی است 
و با  نهادهای دیگر درباره آن باید همکاری و هماهنگی وجود داشــته باشد. ما تا پیش از این شاهد این 
همکاری و  هماهنگی با وزارتخانه های دیگر نبوده ایم چون رئیس سازمان هم شأن دیگر وزیران دیده 
نمی شد، اما حاال  جایگاه سکان دار میراث فرهنگی با دیگر وزیران یکی است. تا پیش از این حرف رئیس 

سازمان شنیده نمی  شد، اما حاال او باید محکم بایستد. 
چهار. حفظ میراث فرهنگی، محوطه ها و همین طور خانه ها و بافت های ارزشمند به ویژه در 
شهرها.  شهرهای ما از نظر شکلی درحال شبیه شدن به یکدیگرند؛ نظام مهندسی و قوانین یکدست باعث 

شده  ویژگی های بومی مناطق از دست برود، اما باید بتوانیم ویژگی های خاص هر منطقه را حفظ کنیم. 
پنج. توجه به نقدهای مطرح شده در برخی جایگاه های فساد و بازنگری در این بخش ها. 

به طور مثال  تا امروز درباره شوراهای فنی استان ها نقدهای زیادی مطرح  شده که باید پیگیری شود.  
شش. وجود یک نظام شفاف در گزارش هایی که قرار است به مجلس ارایه شود. 

هفت. بازنگری در انتخاب مدیران: با توجه به نقدهایی که به بعضی مدیران کل استان ها مطرح 
است، در  انتخاب آنها بازنگری شــود. افرادی در وزارتخانه هستند که کارشناسان شایسته ای هستند و 
می شود از آنها  استفاده کرد. وزیر نباید بگذارد افراد و مدیران به طور طوالنی مدت در جایگاهی مسئولیت 
داشته باشند، آن  هم با پیشینه مورد سوال و غیرمتخصص. مدیران متخصص و مرتبط به کار گرفته شوند.  

هشت. بهبود اساسی در سیستم مدیریتی: اگر در این دو ســال تغییری واقعی در سیستم 
 مدیریتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داده شود که جلب توجه کند؛ وزارتخانه جدید 
می تواند حمایت بخش های نهادی مرتبط را در آینده داشته باشد  و امیدواریم که حتی شاید بشود در 

دولت های بعد هم ماندگار شود. 

هشت   توصیه برای صنایع دستی

| نیما ذاکری| فعال کمپین حمایت از صنایع دستی ایران و هنرمند صنایع دستی| 
وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی بدون هماهنگی قبلی به وجود آمد و هنوز 
چارت مشخصی برای آن تعریف نشده است. در سال های اخیر شاهد این بودیم که در سازمان چنان به 
گردشگری پرداخته شد که میراث فرهنگی و صنایع دستی به حاشیه رفتند و حاال می بینیم که وزارتخانه 
جدید در نخستین گام تشکیل آن که تغییر نامش بود، جای ترکیب صنایع دستی را با گردشگری عوض 
کردند و در بخش انتهایی نام وزارتخانه قرار دادند. پیش از این به صنایع دســتی ظلم می شد و حاال هم 
جایگاه پایین تری پیدا کرد. اما مسأله اینجاست که در پرداختن به تاریخ و میراث فرهنگی، آن چه بررسی 
می شود، صنایع دستی گذشتگان اســت و فرهنگ و رویکردی که در این صنایع بروز پیدا کرده بود. ما 
نتوانستیم قدم اول را محکم برداریم. تضعیف جایگاه صنایع دستی آن هم در سالی که نامش رونق تولید و 
حمایت از تولید کننده است، درحالی اتفاق افتاده که ما هنرمندان و کارگاه های فعالی درکشور داریم که 
کسی نتوانست در تشکیل وزارتخانه جدید از آنها حمایت کند. با این همه، اینها توصیه ها و نگرانی های 

فعاالن حوزه صنایع دستی برای بهبود وضع این حوزه در وزارتخانه است:  
یک. چارت اداری ســازمان به درستی مشخص شــود: ابهام خیلی زیادی وجود دارد. هنوز 
نمی دانیم معاونت های جداگانه تشکیل می شود یا سازمان هایی زیرمجموعه وزارتخانه. در تعریف این 

چارت سازمانی اما مهم توجه برابر به هر سه حوزه وزارتخانه است. 
دو. سازمان های مردم نهاد، تقویت شوند: درحال حاضر ضعیف ترین سمن ها در حوزه صنایع 

دستی فعالیت می کنند و سکوت آنها بزرگترین ضربه به صنایع دستی است.
سه. در بودجه وزارتخانه نیازهای صنایع دستی هم لحاظ شود:   شورای نگهبان چندین بار به بار 
مالی این وزارتخانه ایراد گرفت و درنهایت وزارتخانه با همان بودجه قبلی سازمان تشکیل شد. مسأله بودجه 
فعاالن هر سه حوزه را نگران کرده اســت. درحالی  که بیش از ۳۰۰ هزار هنرمند با پروانه تولید و بیش از 
۲ میلیون نفر هنرمند صنایع دستی در کل کشور فعالیت می کنند و در کنار آنها فعاالن گردشگری و میراث 

فرهنگی هم حضور دارند، باید دید چه بودجه ای قرار است فعالیت ها در این سه بخش را مدیریت کند. 
چهار. موازی کاری ها برچیده شــود: تکلیف اتحادیه های مختلف صنایع دستی زیرنظر وزارت 
بازرگانی و اتحادیه های استانی روشن شود. واگذاری میز کشوری صادرات صنایع دستی به استان اصفهان 
هم، نمونه دیگر موازی کاری هاست که هفته پیش این اتفاق افتاد، کاری شبیه انتقال معاونت های میراث 
فرهنگی و صنایع به استان های شیراز و اصفهان در دوره احمدی نژاد. همان زمان هم اسناد زیادی گم شد. 
مگر می شود فعاالن همه استان ها که تا قبل از این از طریق تهران کار می کردند، حاال به اصفهان بروند؟ 
یا یک نمونه دیگر مجوزهای نمایشگاه صنایع دستی از طرف نهادهای مختلف است. وزارت ارشاد، وزارت 
بازرگانی و شهرداری ها سه نهاد بزرگی هستند که مجوز نمایشگاه های صنایع دستی را صادر می کنند. 
این معضلی است که باید برطرف شود تا سوءاســتفاده از این مجوزها به اسم حمایت از تولیدکننده، به 
کمترین حد برسد. همه اینها باید زیرنظر وزارتخانه جدید باشد. عالوه بر این، باید دید آیا سازمان فرش هم 

می خواهد زیرمجموعه این وزارتخانه باشد یا خیر؟
پنج. طرح های پژوهشی در بخش صنایع دستی سروسامان بگیرند: ما در بخش صنایع دستی 
طرح های پژوهشی نداریم. طرح هایی که برای آیندگان از صنایع دستی امروز بگوید. بسیاری از استادان 
صنایع دستی ما بدون ثبت و آموزش علم و دانسته های ویژه شــان، دارند از دنیا می روند و علم شان هم 
فراموش می شود. کسی نیست این هنرها را در اختیار آیندگان بگذارد. برای این امر باید طرح های پژوهشی 
بگذارند که کم کم تبدیل به کتاب شود و به دست نسل های بعد برسد اما بودجه حال حاضر، کفاف این 

کارها را نمی دهد.
شش. مشکل مواد اولیه حل شود: مــواد اولیه آن قدر گران شده که بسیاری از کارگاه ها تعطیل و 
نیمه تعطیل شده اند. این مشکل باعث شده بسیاری به خام فروشی رو بیاورند. برای نمونه این معضل در 

چرم خام خیلی پررنگ شده و کسی برای کمک به صنعتگران و تولیدکنندگان کاری نمی کند.
هفت. بیمه هنرمندان صنایع دستی تأمین شود: ۵ سال اســت که بیمه را قطع کرده اند و افراد 
جدید نمی توانند بیمه شوند. چندین بار درباره این مشکل وعده داده اند اما با وجود تصویب طرح حمایت 
از استادکار در مجلس، کسی حامی هنرمندان نیست. بسیاری از آنها دارند سن بیمه شدن را رد می کنند و 

بعد از این، دیگر بیمه به آنها تعلق نخواهد گرفت.
هشت. به ظرفیت اشتغال و درآمدزایی صنایع دستی توجه شود:   ۱۵ سال پیش، که سازمان 
صنایع دســتی زیرنظر وزارت بازرگانی بود، در کشورهای مختلف دفتر داشت و در استان های مختلف 
کشور هم نمایندگی ها و فروشگاه هایی. بعد از پیوستن آن به سازمان میراث فرهنگی اما تمامی این حقوق 
از صنایع دستی ســلب شد و این حوزه تا ۷-6 سال پیش به حاشــیه رانده شد. مسئوالن باید به مسأله 
اشــتغالزایی و درآمدزایی در این بخش و برنامه ریزی برای آن کاری کنند که صنایع دستی به جایگاه 

اولیه اش برگردد. 

هشت توصیه برای مدیریت گردشگری

اردشیراروجی|کارشناس گردشگری و مدیر کل سابق دفتر آمار و برنامه ریزی 
سازمان میراث فرهنگی| 

هرطور که بود، علی اصغر مونســان وزیر شــد و حاال باید امیدوار بود او با نظارت مستقیم 
مجلس در مدیریت هر سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موفق باشد، اما 

توصیه هایی وجود دارد که اگر رعایت شود، مشکالت این سه حوزه مرتفع خواهد شد:  
یک- تدوینساختارســازمانیتلفیقیمناسببرایوزارتخانهبهنحویکههر
سهحوزهبهخوبیبهوظایفشــانعملکنند:قانون این وظیفه را بــه عهده وزارتخانه 
گذاشــته و بعد از این نباید میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری را جزایر جداگانه 

ببینیم.
دو-واگذاریامورتصدیگریدربخشگردشگری:این موضوع مهمی است که در 
پیوست حکم رئیس جمهوری هم به آن تأکید شده اســت. به خصوص درباره شرکت توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی که براســاس تبصره 2، ماده یک قانون تشــکیل سازمان میراث به 
وجود آمده بود تا امور تصدی جمع و این شــرکت واگذار شود اما بعد از 15 سال نه تنها واگذار 
نشد بلکه توسعه پیدا کرد. خواهش ما از وزیر این اســت که این امور را به وزارتخانه نبرد و به 
شرکت های خصوصی واگذار کند. شرکت توسعه گردشگری ایران هم مورد دیگری است که 
باید واگذار شود. این شــرکت دولتی که با بخش خصوصی هم مشارکت داشته و بیشتر سهام 
آن دولتی است، در بیشــتر استان ها شــعبه دارد و هتل هایی زیرمجموعه آن است. سومین 
مورد، شرکت های تابعه کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسالمی است. این کانون 
در زمان رژیم گذشته تشکیل شده بود تا امورات سفر گردشگرانی که از خارج به ایران می آیند 
یا به عکس را هماهنگ کند اما با ایجاد چندین شــرکت تابعه از سوی این کانون، مشکل ساز 

شده است.
ســه-تالشبرایایجادپایگاهآماریبهنگامومســتندگردشگری:متاسفانه 
هنوز یک پایگاه آماری با این خصوصیــات نداریم. پایگاهی که خبرنــگاران و برنامه ریزان و 
پژوهشگران به آن مراجعه کنند و به صورت پیوسته و مستمر به آمارهای 10 سال گذشته در 
سه حوزه گردشگری ورودی، خروجی و داخلی دسترسی داشته باشند. به دنبال تشکیل این 
پایگاه آماری، نظام حساب های اقماری گردشــگری هم باید تنظیم شود. این کاری است که 
 سال گذشته طبق مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان 
موظف به انجام آن شــده بود و باید تا پایان  ســال 97 کاری برای آن می کرد. در نبود پایگاه 
آماری، آمارهایی که اعالم می شــود، قابل قبول نیست و به دنبال آن درآمدهای ارزی و تعداد 

گردشگرانی که اعالم می کنند هم قابل اعتماد نیست.
چهار-تالشبرایتثبیتطرحجامعگردشــگری،میراثفرهنگیوصنایع
دستیکشور:از 15 سال پیش که این سازمان شکل گرفت، حدود هشت بار بحث طرح جامع 
مطرح شد و تا مرحله تصویب رسید و دوباره با عوض شدن مدیر، به اغما رفت. تا وقتی این بند 

عملی نشود، کارهای مربوط به این حوزه به صورت پراکنده انجام می شود و هم افزایی ندارد.
پنج-تالشبرایمثبتکردنترازگردشگریکشــوربهلحاظتعدادودرآمد
ارزی:ادعا شده که به لحاظ تعداد، تراز گردشــگری مثبت شده است. ان شاءاهلل که این طور 
باشد، اما به لحاظ درآمدی چطور؟ همچنان تراز درآمدی ما منفی است و این به ضرر ماست. 
یعنی تعداد زیادی گردشگر به کشــور می آیند، اما کمترین درآمد را از آنها داریم؛ این یعنی 
فرسایش خدمات. به همین دلیل است که اکثر هتلداران و دفاتر خدمات گردشگری معترضند 

که این روش گردشگری ورشکسته شان کرده است.
شــش-یکپارچهکردنصنوفمختلفحوزهگردشگریوایجادیکاتحادیه
گردشگریبرایقبولمسئولیتسهمبخشخصوصی:این یکپارچگی وجود ندارد و 
ما انجمن های صنفی مختلفی زیر نظر سه نهاد مختلف داریم؛ انجمن هایی که وزارت صمت 
به آنها مجوز می دهد، آنهایی که از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز می گیرند و گروه سوم که 
زیر نظر ســازمان میراث فرهنگی بوده اند. این سه دسته موازی کاری می کنند و در کل کشور 
یک اتحادیه درست نداریم. حل شدن این مسأله به نفع بخش خصوصی و توسعه گردشگری 

کشور است.
هفت-توجهبهرفعایراداتوپیشــنهادهایارایهشدهدرگزارشکمیسیون

اصل90مجلس
هشت-توجهبهمواردمطرحشدهدرپیوســتحکمعلیاصغرمونسانکهاز

سویرئیسجمهوریابالغشدهاست.
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