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سرمقاله

اخبار

بررسی عملکرد  ۱۰۰روزه دولت سیزدهم

چرا رسیدن به توافق در برجام
منطقیترین کار است؟
ادامه از صفحه یک
تغییر شیوه مذاکره توسط ایران ،پس از شش
دور مذاکرات قبلی و ارائه دو پیشنویس غیر
منتظره ،همراه با اعالم عدم امکان تغییر گسترده
در متون ارائه شده به جهت جبران منافع از
دست رفته ایران ،سبب شد تا خارجیها تا
حدودی غافلگیر شده و آن را سختگیرانه توصیف
کنند و اتفاقا این درخواستها را خارج از متن
برجام ارزیابی کرده و این موضوع را دلیلی برای
ترک مذاکرات بیان مینمایند .متاسفانه در
وضعیت حاضر و با این شیوه گفتگو ،خواسته
یا ناخواسته ،دانسته و یا ندانسته ،همه طرفها
دست به قماری بسیار خطرناک زدهاند که
میتواند جهان را با چالشهای بسیاری مواجه
کند .اروپاییها بدون بیان ریشه اصلی مشکالت
که تا حدود زیادی توسط خودشان ایجاد شده،
مرتب از طریق رسانههای خود اعالم میکنند
که اقتصاد ایران در شکنندهترین زمان خود در
نیم قرن اخیر بوده و چشم به فشار از پایین به
باال از طریق نارضایتی عمومی در ایران داشته و
برای پیشبرد اهداف خود مدام بر طبل وخامت
وضعیت ایران و لزوم پذیرش شرایط جدید
میکوبند؛ ایران نیز اکنون با تکیه بر غنی سازی
 ۶۰درصدی و با تصور ضعف در طرفهای مخالف
به دلیل مسائل پیش آمده در چند ماه گذشته
نظیر بحران انرژی و توجه به بدهیهای سنگین
خارجی و نمایان شدن بحرانهای اقتصادی
غرب و خروج شرمآور آمریکا از افغانستان و
عنایت به وضعیت کنونی منطقه بخصوص در
عراق و ترکیه و نیز بروز نشانههایی از شکاف
میان ابرقدرتهای حاضر نظیر درگیری سیاسی
ناشی از برگزیت میان فرانسه و انگلستان و نیز
مجادله با آمریکا بر سر قرارداد نظامی استرالیا و
تغییر برخی نیروهای تاثیرگذار نظیر آنگال مرکل
صدراعظم قدرتمند آلمان و صد البته حساب باز
کردن روی حمایتهای ناگزیر استراتژیک روسیه
و چین ،به این جمع بندی دست یافته که غرب
توانایی درگیری نظامی در این مقطع را ندارد و با
این پیش فرض به دنبال مذاکره با دست باالتر
است .تصوراتی که برای همه طرفها میتواند
سرآغاز تحوالت بسیار خطرناک و پیش بینی
نشدهای باشد.
برای درک تاریکی تحوالت احتمالی کافیست
تصویر آینده را بعد از شکست مذاکرات تصور
کنیم؛ به زعم غربیها پیش بینی میشود پس
از شکست مذاکرات در کوتاه مدت ،انتظارات
تورمی در ایران باالتر خواهد رفت و با افزایش
بیشتر تورم ،احتماال ً ایران با اعتراضات صنفی
بیشتری مواجه خواهد شد .همزمان تحرکات
دشمنان کشور نیز با وضع تحریمها و موانع
بیشتر در مسیر فروش کاال و نفت و نیز تالش
برای بردن پرونده ایران به فصل هفتم منشور
ملل متحد بیشتر خواهد بود .در این میان ایران
نیز چارهای جز نزدیکی بیشتر به چین و روسیه
نخواهد داشت و حتما از طریق ابزار در دسترس
خود ،ناچار به حفظ منافع و امنیت خود است،
با شکست مذاکرات ،ارتباط ایران با اروپا و آمریکا
بدتر از هر زمان دیگری خواهد شد و با کمرنگ
شدن کنترل وضعیت اتمی کشور توسط آژانس
بینالمللی اتمی و ایجاد حساسیت در منطقه،
احتمال ورود و دستیابی به تکنولوژی نظامی
مرتبط توسط سایر بازیگران منطقه نظیر مصر،
عربستان و حتی ترکیه دور از ذهن نخواهد بود؛
موضوعی که برای هیچ یک از قدرتهای حاضر
حتی چین و روسیه نیز خوشایند نیست .از سوی
دیگر ضرورت کنترل چین توسط قدرتهای
جهانی با از دست رفتن دسترسی به ایران ،سبب
سرعت گرفتن ابتکار کمربند و جاده چین خواهد
شد و تقابل پروژه دروازه جهانی اروپا که برای
مقابله با طرح چین در شرایط حاضر با ارزش
بیش از  ۳۰۰میلیارد دالر در حال انجام است،
به مرحله جدیتری وارد میشود و با نماییتر
شدن تضاد منافع شرق و غرب و حضور ایران در
مرکز آن ،ممکن است علیرغم همه مراقبتها،
در شرایط بدبینانه ،برخورد نظامی برای طرفین
بر روی میز قرار بگیرد و این موضوع میتواند
شروعی جدید بر بحران پناهجویان و فشار
بیشتر بر اقتصاد غرب و بروز مشکالت جدیتری
شود و این به معنی تهدید بسیار بزرگ برای
سالها برنامهریزی و سرمایهگذاری انجام شده در
منطقه است .اینها تنها بخشهای بسیار کوچکی
از آنچه ممکن است اتفاق افتد ،بوده و تقریبا ً
منافع همه طرفها در منطقه ،در خطر است.
در پایان به نظر میرسد برای کاهش این
مخاطرات باید بر اساس توصیه همیشگی
سازمان ملل ،تالش همه طرفها برای توافق،
مضاعف گردد زیرا با شرایط احتمالی پیش گفته،
منطقیترین کار ،رسیدن به توافق است ،حال به
صورت محدودتر و یا گام بندی شده!

سیاستروز
رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی کرونا
مطرح کرد

از کنترل کرونا تا تالش برای کاهش بحران آب
به گزارش ایسنا ،از سوم شهریور و پس از رای اعتماد
مجلس یازدهم به وزرای دولت سیزدهم و انتخاب
معاونان و روسای سازمانها ،سید ابراهیم رئیسی و تیم
همراهش سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفتند.
فشار تحریمهای آمریکا و همراهی متحدانش از یک سو
و همهگیری ویروس کرونا از سوی دیگر ،باعث شد که
دولت سیزدهم با مشکالت زیادی کار خود را آغاز کند.
البته قضاوت عملکرد در  ۱۰۰روز چندان نمیتواند
نمره دولت سیزدهم را مشخص کند ،اما بررسی چند
موضوع که در این مدت رئیسی و یارانش با آن دست
و پنجه نرم کردهاند شاید بتواند تصویری کلی از آنچه
قرار است در چهار سال آینده بر قوه مجریه بگذرد،
ارائه کند.
تورم نزدیک به  ۵۰درصدی ،رشد اقتصادی منفی،
بیثباتی در بازار ارز از مشکالتی است که دولت در
این  ۱۰۰روز اول با آن مواجه بوده و تالش کرده برای
بهبودش قدمهایی بردارد .محدود کردن استفاده از
منابع بانک مرکزی و کاهش بدهی دولت ،نظارت بر
بازار ،تالش برای کاهش خلق پول در بانکها ،مهار
تورم و رساندن آن به نزدیک به  ۳۹درصد ،کاهش ۰.۳
درصدی پایه پولی ،ابالغ ضوابط اجرایی سیاستهای
ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات
از جمله ضوابط خاص تجاری و ارزی و ضوابط تهاتر
کاال با نفت و میعانات گازی ،کم کردن رسوب کاال در
گمرکات و سرعت بخشیدن به ترخیص کاالها به ویژه
دارو از جمله اقدامات دولت سیزدهم در این مدت بوده
است.
بنا به آمارهای ارائه شده توسط مسئوالن دولت
سیزدهم ،درآمدهای عمومی دولت در انتهای مهر
نزدیک به  ۲هزار و  ۳۸۳میلیارد ریال بوده که نسبت به
پایان تیر سه برابر شده است .میزان درآمدهای مالیاتی
(با مالیات بر واردات) در پایان مهر  ۱۷۵۷هزار میلیارد
ریال شده که نسبت به متوسط چهار ماه اول سال
 ،۱۴۰۰حدود  ۹۳درصد افزایش یافته است .همچنین
میزان درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به چهار
ماه ابتدایی سال ۲۳ ،درصد افزایش داشته است.
از طرفی متوسط واگذاری داراییهای سرمایهای در
دوره سه ماهه استقرار دولت سیزدهم  ۷۵هزار میلیارد
ریال بوده که بیش از  ۲.۶برابر متوسط چهار ماه ابتدایی
سال است .ضمن اینکه در دو ماهه منتهی به مهر،
مجموع ارزش و وزن صادرات گمرکی  ۹.۴میلیارد دالر
معادل  ۲۹.۷میلیون تن بوده که نسبت به دو ماهه
منتهی به مرداد افزایش  ۳۵درصدی را نشان میدهد.
در ابتدای دولت سیزدهم بنا به گفته محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور ،کشور در تامین کاالهای
اساسی با مشکل مواجه بوده و کمبود  ۸میلیون تن
گندم وجود داشته ،اما با تشکیل کارگروهی ویژه حدود
 ۲۰۰هزار میلیارد ریال تسهیالت برای نهادهای مسئول
برای خرید تضمینی گندم و سایر کاالهای اساسی و
بیش از  ۳هزار میلیارد دالر ارز ترجیحی و  ۶۰هزار
میلیارد ریال برای واردات کاالهای اساسی ،نهادههای
کشاورزی و کود مورد نیاز کشاورزان تامین شده تا
مشکل کمبود کاالهای اساسی برطرف شود.
همچنین برای اصالح نظام توزیع با کمک گرفتن
از استارتآپها و خدمات اینترنتی و کاهش نقش
واسطهها در تامین مایحتاج عمومی مردم و مدیریت
بازار اقداماتی از جمله رونمایی از سایت بازرگام برای
خرید بیواسطه کاالهای اساسی و مصرفی مردم صورت

دادستان کل کشور:

بیش از  ۱۰۰روز از روی کار آمدن دولت سیزدهم میگذرد .دولتی که سید ابراهیم رئیسی ریاست آن را بر عهده دارد و با وعدههایی بزرگ بر سر کار آمده
است.

تورم نزدیک
به  ۵۰درصدی،
رشد اقتصادی
یثباتی
منفی،ب 
در بازار ارز از
مشکالتیاست
که دولت در این
 ۱۰۰روز اول با
آن مواجه بوده
و تالش کرده
برای بهبودش
قد مهایی بردارد
گرفته که ادامه دارد.
وضعیت حقوق و دستمزد از معضالت دیگری است
که دولت با آن روبهرو بوده و در ماههای گذشته شاهد
تجمعات اصناف مختلف بودهایم .دولت سیزدهم در
این زمینه تالش کرده بدون استقراض از بانک مرکزی
حقوقها را پرداخت کند و به دستور رئیس قوه مجریه،
کارگروهی برای ساماندهی نظام پرداخت عادالنه
و جلوگیری از تبعیض ایجاد شده است .از طرفی
اولویتبندی پرداخت معوقات برخی اقشار مانند کادر
درمان و فرهنگیان صورت گرفته و آییننامهای برای
ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای
هیات مدیره شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات
غیرانتفاعی وابسته به دولت تدوین شده تا نظام
مشخصی در پرداختها ایجاد و از حقوقهای نجومی
جلوگیری شود.
برای ارتقای سالمت اقتصادی راهبردهای دوازده گانه
مبارزه با فساد از سوی رئیس دولت سیزدهم ابالغ شده
و سند جامع اصالح بسترهای تولید فساد در کشور
در آستانه ابالغ است .ضمن اینکه رئیس قوه مجریه
با اختیارات اصل  ۱۲۷قانون اساسی بازرس و نماینده
ویژهای برای مبارزه با فساد منصوب کرده است.
حمایت از تولید داخلی یکی از شعارهای رئیس
جمهور در انتخابات  ۱۴۰۰بود که در این  ۱۰۰روز
اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است .پرداخت
 ۴۷۷.۸هزار میلیارد ریال تسهیالت برای حمایت از
تولیدکنندگان به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط و
شرکتهای دانشبنیان و پیشران ،تامین  ۷۸۱۸.۲هزار
میلیارد ریال سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی،
تامین  ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق گام برای زنجیره تولید
صنعت خودروسازی و پرداخت  ۱۰۹.۲هزار میلیارد
ریال تسهیالت به واحدهای آسیبدیده از کرونا از
جمله این اقدامات بوده است.
در بخش مسکن ،رئیس دولت سیزدهم در تبلیغات
انتخاباتی خود وعده ساخت یک میلیون مسکن در

سال را داد .در این زمینه تاکنون جایابی و آمادهسازی
زمین برای ساخت  ۲.۵میلیون مسکن در سراسر کشور
صورت گرفته و سهم تسهیالت بانکی در شورای عالی
پول و اعتبار تصویب و ابالغ شده است .همچنین
عملیات اجرایی ساخت  ۷۰۰هزار واحد مسکونی در
سراسر کشور آغاز شده و به نیازمندان و معلوالن به
تعداد  ۱۹۰۰واحد مسکونی برای تامین مسکن کمک
شده است.
شیوع ویروس کرونا در کشور و مرگ و میرهای ناشی
از آن از جمله معضالت اساسی ماههای گذشته بوده
که عالوه بر فرسودگی کادر درمان ،به کسب و کارهای
زیادی هم آسیب وارد کرده است .دولت سیزدهم در
سه ماه گذشته با خرید بیش از  ۱۰۰میلیون دوز واکسن
و تزریق بیش از  ۱۰۵میلیون دوز واکسن ،تالش کرده
بیماری کووید ۱۹-را در کشور کنترل کند که این موضوع
در کاهش تعداد فوتیهای ناشی از کرونا دیده میشود.
در این  ۱۰۰روز دولت با بحرانهایی از جمله کمبود
آب در مناطق مختلف کشور مواجه بوده که اعتراضات
مردمی گستردهای را هم در برخی استانها از جمله
اصفهان ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و ...ایجاد
کرده است .دولت سیزدهم در این مدت تالش کرده
با آغاز اجرای طرحهای مصوب شورای عالی آب و
ایجاد راهکارهایی مانند حفر چاههای ژرف و استفاده از
آبشیرینکن ،این بحران را مدیریت کند.
ایجاد تشکیالت جهاد آبرسانی در وزارت نیرو،
اولویتبندی طرحهای نیمهتمام فصول منابع آب و
پیشنهاد بسته مالی برای تکمیل و بهرهبرداری  ۳۴۰طرح
نیمهتما ،تفاهمنامه با قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی
(ع) برای آبرسانی به  ۱۰هزار روستای دارای تنش آبی،
تدوین تفاهمنامه با تامینکنندگان لولههای مورد نیاز
طرحهای اولیویتدار منابع آب ،تجهیز  ۱۶۰۴حلقه چاه
کشاورزی به کنتورهای هوشمند ،انسداد  ۱۳۸۷حلقه
چاه غیرمجاز و ...از جمله اقدامات دولت برای کم کردن
بحران آب کشور بوده است.

از طرفی حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت
کشور از جمله اقداماتی بود که بر اساس آن تالش شد
دولت با بحرانی جدید مواجه شود ،اما دولت سیزدهم
تالش کرد به سرعت وارد ماجرا شده و با مدیریت ماجرا،
از ایجاد یک بحران امنیتی به دنبال حمله سایبری به
زیرساختهای سوخت کشور جلوگیری کند و با تزریق
آرامش در جامعه و تخصیص سهمیه بنزین خاص،
درصدد جبران خسارات وارد شده به مردم برآید.

همچنین حضور در میان مردم و کم کردن
فاصله میان مدیران و مردم از جمله اقداماتی بوده
که اعضای دولت به دنبال آن بودهاند به گونهای
که رئیس دولت سیزدهم در این  ۱۰۰روز با انجام
سفر استانی تاکنون از  ۱۲استان کشور بازدید کرده
و مستقیم در جریان مشکالت مردم و کمبودهای
استان قرار گرفته است.
در موضوع سیاست خارجی ،عالوه بر پیگیری
مذاکرات احیای برجام و رفع تحریمها که مدتی
است آغاز شده ،نزدیک به  ۱۰۰مالقات و گفتوگوی
تلفنی با مقامات عالی کشورهای دیگر صورت گرفته و
رئیس دولت سیزدهم در دو اجالس شانگهای و سران
اقتصادی اکو شرکت کرده است .عضویت دائمی در
پیمان همکاری شانگهای و امضای قرارداد سوآپ گازی
سهجانبه با ترکمنستان و آذربایجان از جمله نتایج این
سفرها بوده است .ضمن اینکه در این مدت ۲۱ ،پروژه
دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران در کشورهای
هدف در دولت سیزدهم تدوین شده است.
بررسی این اقدامات دولت سیزدهم در  ۱۰۰روز
ابتدایی آغاز به کار آن نشان میدهد که رئیس دولت
و تیم همراه او با انگیزه و انرژی تالش دارند که به
وعدههای انتخاباتی خود و رفع مشکالت کشور عمل
کنند ،اما هنوز زمان زیادی برای قضاوت عملکرد دولت
سید ابراهیم رئیسی باقی مانده است و باید منتظر
ماند دید که آیا این دولت چگونه خواهد توانست بر
بحرانهای موجود در کشور غلبه کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برنامه تحولی در دادسراهای
سراسر کشور در دست تدوین است و تدوین آن به زودی پایان
مییابد ،گفت :از دادستان جدید تهران انتظار داریم با فوریت و در
کوتاهترین زمان برنامه تحولی در دادسرای تهران را ارائه کند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،حجتاالسالم والمسلمین
منتظری دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه رئیس کل

رئیس جمهوری تاکید کرد :تنها راه مصون
ماندن از موج جدید کرونا ،رعایت شیوه نامههای
بهداشتی ،پیشگیری و نظارت جدی است.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
با قدردانی از همه دست اندرکاران مقابله با
کرونا به ویژه کادر بهداشت و درمان ،اظهار
کرد :کاهش میزان ابتال به کرونا و پایدار ماندن
شرایط موجود ،نیازمند توجه به اجرای شیوه
نامههای بهداشتی و حساسیت در رعایت اصول
پیشگیری است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید کمبود
واکسن در کشور وجود داشته باشد ،گفت :با
توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تامین
واکسن های وارداتی پیشبینی های الزم انجام
شود تا حتی با تزریق دوز سوم ،کمبودی در این
زمینه در کشور وجود نداشته باشد.
وی بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای
زمینی ،هوایی و دریایی و جدیت در اعمال
قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد.
رئیسی همچنین نظارت دقیق و هوشمند بر
بازگشایی مدارس ،ادارات و کسب و کارها را
به منظور رعایت شیوهنامه های بهداشتی برای
صیانت از جان مردم ،ضروری دانست.
رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به کمبود
پزشک متخصص در شهرستانها گفت:
دراینباره مقرر شده کارگروهی از موافقین و
مخالفین افزایش جذب پزشک ،مشکالت موجود
در این زمینه از جمله توزیع ناعادالنه پزشک در
سطح کشور را بررسی و پیشنهادات کارشناسی
خود را برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی
انقالب فرهنگی ارائه دهند.
رئیس جمهوری با بیان خطرات ناشی از
آلودگی هوا به ویژه در کالن شهرها ،گفت:
دستگاه های ذیربط با جدیت برای رفع مشکل
آلودگی هوا و صیانت از جان مردم چاره اندیشی
کنند.
رئیسی با تاکید بر پرهیز از واکسیناسیون
کودکان زیر ۱۲سال تصریح کرد :تا زمانی که
کار پژوهشی و علمی دقیقی در این زمینه انجام
نشده و اتقان حاصل نشده است نباید این کار
انجام شود و دولت به عنوان مجری قطعا از امور
مشکوک و تجربه نشده ،در بخشهای مختلف
بویژه حوزه سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد

گفتوگوی محسنی اژهای با قاضی
فداکار کرمانی

تدوین برنامه تحولی در دادسراهای کشور به زودی پایان مییابد
دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقالب تهران ،با
تقدیر از خدمات حشمتی و القاصیمهر در سمتهای ریاست کل
دادگستری استان تهران و دادستانی تهران ،اظهار کرد :علی صالحی
دادستان جدید تهران دارای تجارب ارزشمندی در سنگرهای مختلف
قضایی از جمله دادستانی فارس و ریاست دادگستری هرمزگان
است و برای او در سنگر جدید نیز آرزوی توفیق دارم.
دادستان کل کشور تصریح کرد :القاصیمهر طی  ۳۱ماه حضور
در سنگر دادستانی تهران ،تالشهای شبانه روزی داشت و برای او
نیز در سمت ریاست دادگستری تهران آرزوی موفقیت دارم.
منتظری با اشاره به برنامه تحولی دستگاه قضا که مورد تاکید مقام
معظم رهبری و روسای پیشین و فعلی قوه قضائیه است ،گفت:
برنامه تحولی در دادسرا های سراسر کشور در دست تدوین است و
تدوین آن به زودی پایان مییابد ،اما دادستانی تهران به دلیل شرایط
خاص خود نیازمند برنامه تحولی ویژه است لذا از دادستان جدید
تهران انتظار داریم با فوریت و در کوتاهترین زمان برنامه تحولی در
دادسرای تهران را ارائه کند و کار خطیر خود را با یک برنامه زمانبندی
و مدون آغاز کند و پیش ببرد.
حجتاالسالم والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز طی
سخنانی در این مراسم ،اظهار کرد  :در اجرای سند تحول قضایی
نیازمند تدوین برنامه های عملیاتی در حوزههای مختلف هستیم و
مهمترین بخش در دستگاه قضایی که نیازمند برنامه های عملیاتی
است حوزه دادسراها و دادگاه ها هستند.
وی با اشاره به انتظاراتی که از رئیس کل جدید دادگستری استان

تاکید بر رعایت شیوه نامه های
بهداشتی برای مصون ماندن از موج
جدید کرونا

تهران و همچنین دادستان جدید تهران وجود دارد ،گفت :رییس
کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در اجرای سند تحول
قضایی ،برنامه زمانبندی عملیاتی ارائه دهند و توجه داشته باشند
که این برنامه عملیاتی باید برای سایر استانهای کشور نیز الگو باشد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد :ضرورت هماهنگی میان
رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بسیار نکته
حائز اهمیتی است و همچنین هماهنگی دادستان تهران با دادستانی
کل نیز از ضروریات انکارناپذیر است.
وی هماهنگی بیشتر در مقابله با فساد اقتصادی را از برنامههای
اصلی دستگاه قضا دانست و گفت :نظارت رئیس کل دادگستری
بر شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی از اولویتها است و از این
پس با پایان ماموریت آقای مسعودی مقام در منصب ریاست
مجتمع ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی ،ریاست این مجتمع با رییس
کل دادگستری استان تهران خواهد بود و بنده هر سه ماه یکبار
وضعیت پروندههای مجتمع مفاسد اقتصادی را از آقای القاصی
رییس کل جدید دادگستری تهران جویا خواهم شد.
وی بیان داشت :ریاست کل دادگستری استان تهران و دادستان
تهران به موضوعات شهرستان های استان تهران و مقابله با آسیبهای
اجتماعی و فرهنگی و حاشیه نشینی توجه ویژه داشته باشند.
مصدق کاهش اطاله دادرسی را از ضروریات دانست و بیان کرد:
یکی از استانهای موفق در بخش کاهش اطاله دادرسی ،استان
هرمزگان بود که آقای صالحی دادستان جدید تهران ،ریاست کل
دادگستری آن استان را برعهده داشتند.

رئیس قوه قضائیه با قاضی کرمانی که در
جریان نجات یک متهم از خودکشی دچار آسیب
از ناحیه مهرههای کمر شد ،به صورت تلفنی
توگو کرد و جویای احوال وی شد.
گف 
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه
قضائیه ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای روز شنبه ( ۱۳آذر) به صورت تلفنی با
«مسعود توکلی» قاضی فداکار کرمانی که در
جریان نجات یک متهم از خودکشی ،دچار
آسیب جدی از ناحیه مهرههای کمر شده،
گفتوگو کرد.
رئیس عدلیه ضمن قدردانی از اقدام به موقع
این قاضی فداکار ،برای وی از درگاه خداوند
متعال طلب شفای عاجل و کامل کرد و گفت:
دستگاه قضایی به وجود قضاتی آگاه و شجاع که
در راه خدمت به ملت از جان مایه می گذارند،
افتخار میکند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در
گفتوگو با یدالله موحد ،رئیس کل دادگستری
کرمان نیز خواستار تشویق و حمایت از قضات
ی شد که در مسیر خدمت خالصانه به
فداکار 
خلق ،حتی از بذل جان خود دریغ نمیکنند و
رسیدگی به امور مردم را بر هر اقدام دیگری
اولویت میدهند.

علی باقری:

به آینده مذاکرات خوشبینیم
مذاکره کننده ارشد ایران در وین در گفتوگویی با شبکه الجزیره به سواالتی
درباره مواضع ایران در روند مذاکرات وین و لغو تحریمها پاسخ داد.
به گزارش ایسنا ،علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان
و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفتوگوی اختصاصی با شبکه
الجزیره ،درباره پیشنویس دو طرحی که ایران در وین درباره لغو تحریمها و
اقدامات هستهای در اختیار مذاکره کنندگان غربی قرار داده است ،گفت :همان
طور که میدانید شش دور از این مذاکرات در بهار و تابستان امسال در وین
برگزار شد که برخی اسناد پیشنویس از آنها حاصل شد .ما به عنوان نماینده
دولت جدید ایران و مذاکره کنندگان جدید هستهای ،دیدگاههایمان را درباره این
پیشنویسها به ویژه درباره پیشنویس لغو تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه و
اقدامات هستهای به طرف مقابل ارائه کردیم .درباره جزئیات این سندها ،نکته
مهم این است که طرفین درباره مبنای مذاکرات به توافق رسیدند که همان توافق
هستهای سال  ۲۰۱۵است .چیزی که ما ارائه کردهایم مربوط به ناکارآمدیها و
نقصهای پیشنویسها بوده است و اصالحاتی را در آنها ارائه کردهایم.
باقری در پاسخ به این سوال که خواسته تیم مذاکره کننده ایران در این
اسناد پیشنهادی چیست ،گفت :تاکید ما این است که در چارچوب برجام،
تمامی مسائل مربوط به فعالیتهای هستهای ما باید تداوم داشته باشد .درباره
تحریمها نیز این طور است .هرگونه تحریم مغایر با مقررات برجام باید فورا
لغو شود ،همینطور تمامی تحریمهایی که مربوط به توافق هستهای است .تمام
تحریمهایی که تحت کارزار «فشار حداکثری» آمریکا اعمال شده یا بازگردانده

شدند ،باید فورا لغو شوند .او درباره اینکه آیا ایران خواستار راستیآزمایی لغو
این تحریمها یا ضمانتی درباره آنها است ،توضیح داد :موضوع راستی آزمایی و
تضمین مواردی بسیار جدی هستند که در سند سوم تشریح شدهاند.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این که از نظر او این دور
از مذاکرات چه نتیجه و چه دستاوردی داشته است ،بیان کرد :ما طرحهایی
پیشنهاد کردیم و از طریق آنها نشان دادیم که ما نه تنها در مذاکرات ،بلکه در
طرحهایی که به طرف مقابل ارائه کردهایم جدی هستیم .ما با این طرحها عزم
جدیمان برای رسیدن به یک توافق را نشان دادیم .طرحهایی که ارائه کردهایم
روی میز طرف مقابل مذاکرات است و قرار است به ما پاسخ دهند ،البته پاسخی
که با شواهد و با استداللی منطقی همراه باشد.
باقری در پاسخ به این سوال که واکنش ایران در صورتی که طرحهای پیشنهادی
آن پذیرفته نشوند و توافقی انجام نشود ،چه خواهد بود ،گفت :طرحهایی که
توسط ایران پیشنهاد شدهاند را اصال نمیتوان رد کرد ،چون مبتنی بر مقررات
توافق هستهای سال  ۲۰۱۵هستند .حتی کشوری که از توافق خارج شده بود هم
مایل به بازگشت به توافق است و در اصل ،کشورهایی که هنوز عضو برجام
هستند ،نمیخواهند این سند هستهای را از بین ببرند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این که با توجه به سوابق طوالنی او
در مذاکرات هستهای ،حاال که هدایت مذاکرات را بر عهده دارد ،ایران چه چیز
جدید برای ارائه در مذاکرات دارد ،و این مذاکرات چه تفاوتی با سالهای گذشته
دارند ،تشریح کرد :یکی از مهمترین تفاوتها وجود عوامل و بازیگرانی خارجی

هستند که سعی میکنند در مذاکرات اخالل ایجاد کنند.
او در پاسخ به این که تیم ایران چگونه با این موارد مقابله میکند ،توضیح
داد :طبیعی است که آنها سعی میکنند در مسیر رسیدن به توافق اختالل
ایجاد کنند ،اما نکته مهم این است که اقدامات انجام شده از سوی ایران در
چارچوب قوانین بینالمللی ،معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای ،ان .پی.
تی و معاهده پادمانی بودهاند .بنابراین ،زمینه مناسبی برای رسیدن به یک توافق
برای ایران ایجاد کردهاند .معاون وزیر امور خارجه کشورمان با ارائه توضیحاتی
درباره گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ایران و برخی ادعاها
مبنی بر این که ایران در حال غنیسازی  ۹۰درصدی اورانیوم است ،بیان کرد:
خبر غنی سازی  ۹۰درصدی توسط رسانهها و منابع صهیونیستی منتشر شده
بود .چنین خبری باالفاصله توسط عالیترین مقام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
که مدیرکل آن است ،رد شد.
باقری در پاسخ به این که آیا ایران مایل به انجام دادن چنین اقدامی در آینده
نیست ،گفت :فعالیتهای هستهای ما در چارچوب ان .پی .تی و معاهده
پادمانی انجام میشوند .واضح است که اگر طرفین برجام به تعهداتشان در
برجام عمل کنند ،ما هم همین کار را خواهیم کرد و کامال به تعهداتمان در
چارچوب برجام عمل خواهیم کرد.
او در پاسخ به این سوال که اگر رژیم صهیونیستی تصمیم بگیرد به
تاسیسات هستهای ایران حمله کند ،چه اتفاقی رخ خواهد داد گفت :به نظرم
صهیونیستها باید خواب حمله به ایران را ببینند .اگر به این خواب بروند ،هیچ

گاه از آن بیدار نخواهند شد.
مذاکره کننده ارشد ایران درباره این که چقدر به نتیجه رسیدن مذاکرات
خوشبین است ،گفت :ما به دلیل عزم جدیمان در ادامه دادن مذاکرات و
استدالل مستحکمی که در روند مذاکرات در پیش گرفتهایم ،نسبت به آینده و
موفقیتآمیز بودن مذاکرات خوشبین هستیم .اما فریب نخواهیم خورد ،چون
به طرف مقابل اعتماد نداریم.

