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سرمقاله

خبر
ناگفته های یک نماینده از سیل
امامزاده داوود

رئیس سازمان انرژی اتمی:

سیاستهای دولت برای کنترل تورم
سید ابراهیم رئیسی صبح روز گذشته در دیدار
با مجمع نمایندگان استانهای خراسان شمالی،
خراسان رضوی و خراسان جنوبی ،ضمن ابراز
خرسندی از دیدار با نمایندگان سه استان بزرگ
کشور ،گفت :هماهنگی ،همکاری و همراهی
نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه شهرستانهای
کشور را دارند با دولت در تصمیمسازی و
تصمیمگیریها مثمرثمر خواهد بود.
رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به مباحث مطرح
شده از سوی نمایندگان درباره بودجه و تخصیص
اعتبارات به طرحهای استانی،گفت :دولت بودجه
 ۱۴۰۱را بر محور عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه
ما در این زمینه آمایش سرزمینی بوده است.
رئیسی با تأکید بر اینکه تالش دولت رفع
محرومیت ،جبران کاستیها و توسعه مناطق
کمبرخوردار کشور است ،افزود :در مصوبات
سفرهای استانی ضمن توجه به این موارد مسایل
اولویتدار استانها نیز مورد توجه دولت بوده و
ناظر به اهمیت موضوع و طرحهای استانی تخصیص
اعتبار صورت گرفته است.
رئیس جمهوری با اشاره به موضوع رتبهبندی
معلمان ،افزود :دولت مدافع حقوق معلمان بوده و
با تامین منابع ،آییننامه رتبهبندی معلمان مبتنی بر
قانون مصوب مجلس تأیید ،تصویب و برای اجرا به
آموزش و پرورش ابالغ شده و در اجرای آن تأخیری
صورت نگرفته چرا که بنای دولت اجرای دقیق این
قانون است .رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع
تقویت نیروگاهها و زیرساختهای استانها که
از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود ،تصریح
کرد :برنامهریزی دولت در این زمینه از جمله برای

تولید  ۳۵هزار مگاوات برق آغاز و در شرف اجراست.
خوشبختانه زمستان سال گذشته و تابستان امسال
با برنامهریزی و مدیریت دولت قطعی گاز و برق
در شبکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای صنعتی
نیز برنامهریزی شد .رئیس جمهوری تصریح کرد:
سیاست و تالش دولت کنترل تورم و جلوگیری از
مزا بوده و در این زمینه حتی مواردی
اقدامات تور 
درخواست اصالح قانون نیز به مجلس ارائه شد که
اثر تورمی نداشته باشد ،زیرا برخی از موارد قانونی
از دارای بار تورمی است .همچنین ضروری است
اصالحات اقتصادی که با همکاری دولت و مجلس
دنبال میشود نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه
باشد .مسأله انتقال آب دریای عمان به استانهای
کمآب ،مهار آبهای مرزی و همچنین تأکید بر
سهولت و تسریع در ارائه تسهیالت ازدواج از سوی
بانکها از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهوری به آنها
اشاره کرد .رئیسی گفت :حتما ً همراهی و همافزایی
صادقانه دولت و مجلس به امیدآفرینی در جامعه
که خنثیکننده توطئههای دشمنان است ،منجر
خواهد شد.

اگر نمیخواهند به برجام بازگردند
وقت طرفین را نگیرند

مزا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصالح قانون نیز به مجلس شورای اسالمی
سیاست و تالش دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تور 
ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد.

رئیسجمهوری
تصریح کرد:
سیاست و تالش
دولت کنترل
تورم و جلوگیری
از اقدامات
تورمزا بوده و
در این زمینه
حتی مواردی
درخواست اصالح
قانون نیز به
مجلس ارائه شد
که اثر تورمی
نداشتهباشد

موانع را به رسمیت نشناسید
سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز در مراسم
امضای تفاهم نامه مشارکت و تامین مالی برای
احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی و پاالیشگاه
مروارید مکران ،امروز را به ی ُمن امضای اسناد این
تفاهمنامه ،روزی بابرکت توصیف کرد.
رئیس جمهوری احداث مجتمعهای پتروشیمی
و پتروپاالیشگاهی را از نیازها و ضرورتهای کشور
عنوان کرد و افزود :تحقق اهداف کشور در زمینه رشد
اقتصادی در گرو سرمایهگذاریهای کالن است و
این تفاهمنامهها از جمله اقدامات و زمینهسازیهای
موثر برای جذب سرمایههای خرد و کالن در مسیر
سازندگی و آبادانی کشور است.
رئیسی با بیان اینکه امضای این تفاهمنامه گامی
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است ،اظهارکرد
 :این تفاهم نامه همچنین گامی موثر در جهت
خنثیسازی تحریمها ،جلوگیری از خامفروشی
و تبدیل نفت خام به فرآوردههای با ارزش افزوده
باالتر ،تامین نیازهای کشور به فرآوردههای نفتی و
ایجاد ظرفیتهای صادراتی جدید است.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اتفاقنظر
کارشناسان اقتصادی بر این نکته که هدایت نقدینگی
به سمت تولید ،نگرانیها را از رشد نقدینگی برطرف

خطاب به مقامات مسوول قضایی اعالم شد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی ،تاکید کرد :عدم الیروبی مسیل
رودخانه ،عدم جدیت در اجرای قانون و مسئله
کوتاهی در آبخیزداری و آبخوان داری منجر
به بروز سیل در امام زاده داوود و جان باختن
تعدادی از هموطنانمان شده است.
ن پیرهادی در نشست
به گزارش ایسنا ،محس 
ن تهران که به
ن استا 
ویژه مجمع نمایندگا 
منظور بررسی علل خسارت بار شدن سیل کن
برگزار شد ،خطاب به مدیران ذی ربط حاضر
در نشست ،بیان کرد :در توجیه این مدیریت
شرایط میگویید هشدار داده اید ،پیامک زده
اید و بنر هشدار نصب کرده اید ،این چه سبک
مدیریت است؟ چرا مثل همین دو ،سه روز
بحرانی که راهها و رستو ان ها را بستید ،در روز
هشدار مسیر و رستوانها را تعطیل نکردید؟
اصال مسیر را می بستید ،حتی اگر بارش و سیل
هم نمی آمد بهتر از این بود که هموطنانمان را
از دست بدهیم.
وی در ادامه تاکید کرد :ما در اجرای قانون
جدیت نداشته ایم ،سازمان هواشناسی اعالم
مزاده
کرده که موقعیت نارنجی است ،خود اما 
هم در بین دو کوه در فضایی میان دو کوه
اطرافش در گودی قرار دارد و اگر بخواهیم
تشبیه کنیم در ته کاسه قرار دارد ،وقتی احتمال
وقوع سیل را می دادید ،وقتی می دانستید یعنی
هرچه بارش و بارندگی باشد در این گودی جمع
می شود .برغم این شرایط هم امام زاده را تعطیل
نکرده ایم هم راه ها و اصناف را باز گذاشته ایم و
اجازه داده ایم که فعال باشند ،خب این چه نوع
مدیریت است؟
وی افزود :مسئله پرایدی که عامل بروز سیل
شد درست است .به خودرو اجازه داده اید
نزدیک امام زاده در بستر رودخانه پارک کند،
بعد سیل آمده خودرو را حرکت داده و جلوی
دریچه رودخانه را بسته است و جلوی حرکت
آب را گرفته است ،میزان بارش روزهای اخیر یک
پنجم بارش سال  ۹۸است ،یعنی حتی بدون
الیروبی رودخانه اگر این خودرو جلوی دریچه
رودخانه را نمی گرفت بازهم این حادثه رخ نمی
داد.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس
با تاکید بر اینکه بحث جدیت در اعمال قانون
صورت نگرفته است ،ادامه داد :وزارت راه و شهر
سازی باید مانع می شد و استانداری به راهور
دستور می داد که راه را ببندد ،جلوی زائر پذیری
امام زاده گرفته و رستوان ها باید تعطیل می
شدند .آنگاه ما خسارت جانی نداشتیم و حادثه
در حد تخریب رخ می داد .چرا جدیت در اعمال
قانون نداشتیم و فقط توصیه و ارشاد کرده ایم ؟
وی افزود :اگر یک دهم تجهیزاتی که امروز
در محله حادثه مستقر شده اند پیش از حادثه
درخواست می شد ،این حادثه رخ نمی داد.

اخبار

رئیس جمهوری در دیدار با مجمع نمایندگان خراسان اعالم کرد

ستونهای شیشهای
نظام سیاسی عراق
ادامه از صفحه یک
به عبارت روشن ،ساختار نظام سیاسی لرزان
عراق فاقد عقالنیت و قانونمداری الزم است
ک سو به برقراری و ثبات دولت مقتدر
که از ی 
و عقالنی بینجامد و نه جامعه قدرتمندی که
فارغ از گرایشهای فرقهای و حزبی به مصالح
ملی این کشور توجه تام داشته باشد .از همین
رو عراق در یک تصویر عمومی هنوز فاقد سه
شاخصه الزم برای «دولت-ملت سازی» است:
تثبیت سرزمینی؛ همبستگی ملی و سرانجام
ثبات سیاسی.
عراق همواره استبداد زده ،پس از سقوط رژیم
صدام حسین به ناگاه به وضعی دچار شد که
مدرنسازی دموکراتیک آن با پشتوانه درآمد
نفتی ،اشغال نیروهای خارجی همراه بود .این
در حالی بود که هرگز برای این وضع حتی آماده
بستر سازی اجتماعی  -فرهنگی نشده بود.
به این ترتیب ،گویی طبیعت و تاریخ با هم
ساخته و مواد قابل اشتعال و انفجار را در این
کشور کنار یکدیگر قرار داده است .مهمتر از
همه و در واقع گره کار در این آشفته بازار عراق،
نادیدهانگاری عامدانه بازیگران روزگار سپری شده
عراق است که ظهور ناراضیان نسل جوان این
کشور را یا به حساب نمیآورند و یا مانند مقتدی
صدر ،رندانه میخواهند اعتراض آنان را برای
خود مصادره کنند .این نسل مانند گذشتگانش
نیست .آنان نه دیگر مثل گذشته از دولت و به
تبع آن نظام سیاسی حاکم توقع اندک دارند و
نه به خوشزبانیها و هدایای کوچک و نمایشی
راضی میشوند .نسلنو مطالبات فزاینده دارد.
این مطالبات در اندازهای نیست که جریان
به اصطالح صدر و یا حتی شورای هماهنگی
شیعیان ،احزاب کردی و سنی پاسخگوی آن
باشند .این نسل خواستار اصالح در تمامی
ساختاری است که به تولد طبقهای فزونخواه
و منفعتطلب انجامیده و با لطایفالحیل
میخواهد هنوز هم قدرت را برای خود حفظ کند.
مقتدی صدر مدعی انقالب اصالحاتی در عراق
شده است؛ اما او یا معنی «انقالب» را نمیداند
و یا مفهوم «اصالح» را .توپ ،تشر ،بلوا و
آشوب ،منطق اوست .این منطق نمیتواند نسل
نو ناراضیان را فریب داده و در صف خود قرار
دهد .تفاوت نمیکند؛ چه مقتدی صدر و چه
هر جریان دیگر تا وقتی که به راستی مطالبات
نسل نو را به رسمیت نشناخته و توانایی ایجاد
ائتالف و قابلیت الزم برای مدیریت اوضاع را
نداشته باشند ،اوضاع بر پاشنه بیثباتی باقی
خواهد ماند.

سیاستروز

میکند ،تصریح کرد :تفاهمنامهای که امروز به
امضا رسید ،همچنین یکی از مصادیق موفق هدایت
نقدینگی به سوی تولید است.
رئیسی با بیان اینکه پیگیری مجدانه رمز موفقیت
کارها است ،خاطرنشان کرد :گاهی ممکن است در
مسیر اجرای یک پروژه بزرگ موانع کوچکی پیدا
شود ،اما این نباید باعث توقف یا حتی کندی کار
شود .به هیچ وجه در مسیر اجرای چنین پروژههایی
موانع را به رسمیت نشناسید.
رئیس جمهوری اجرای این پروژهها را باعث
آبادانی و پیشرفت برای بندرعباس و به ویژه
سواحل م َکُران دانست و گفت :اجرای این پروژهها
به عنوان طرحهایی علمپایه میتواند باعث ایجاد
اشتغال پایدار و رونق تولید ،به خصوص در صنایع
پاییندستی صنعت نفت شود.
رئیسی با قدردانی از محمد مخبر معاون اول
رئیس جمهوری ،میرکاظمی معاون برنامه و بودجه
رئیس جمهوری ،اوجی وزیر نفت و همه کسانی که
برای آماده شدن بستر امضای این تفاهمنامه تالش
کردهاند ،اظهار داشت :امروز وظیفه ما در عرصه
رونق تولید ،همان وظیفهای است که رزمندگان ما
در جبهههای دفاع مقدس بر عهده داشتند .هر
گامی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال ،تیری در قلب

دشمن و قدمی برای افزایش امید و اعتماد مردم به
نظام است.
معاون اول رئیس جمهوری نیز در این مراسم
با اشاره به سرمایهگذاری گسترده برای پروژههای
پیشران اقتصاد ملی گفت :هدایت نقدینگی به
سمت تولید ،باال رفتن ارزش پول ملی ،اشتغالزایی و
توسعه اقتصادی از جمله نتایجی است که با سرمایه
گذاری در پروژههای اقتصاد ملی محقق خواهد شد.
مخبر با اشاره به مشارکت مردم در اجرای این
پروژه ها اظهار امیدواری کرد با عملیاتی شدن این
طرحها مردم طعم شیرین این سرمایه گذاری را
بچشند.
معاون اول رئیس جمهوری مشارکت و
سرمایهگذاری مردم را از ویژگیهای پروژههای
پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی و پاالیشگاه مروارید
مکران برشمرد و افزود :مردم برای احداث این دو پروژه
سرمایه گذاری و مشارکت جدی داشته اند و پس از
اجرا میتوانند سهامدار این طرح های بزرگ شوند.
وی همچنین به روش تامین مالی این دو پروژه اشاره
و خاطرنشان کرد :با روشی که برای تامین مالی این
پروژهها در نظر گرفته شد ،موانع از پیش رو برداشته
و روند آغاز احداث این دو پروژه به میزان قابل
توجهی تسریع شد.

دستورات رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه

رئیس قوه قضائیه گفت :نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای
منافع مادی و مطامعی که دارد ،تعریف خود از انسان و حقوق بشر
را به دیگران و جوامع مختلف تحمیل میکند لذا ضرورت دارد در گام
نخست ،به تعریف انسان و حقوق او بپردازیم.
غالمحسین محسنی اژهای روز گذشته در جریان نشست شورای عالی
قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم ،این ماه را
پایگاه مهمی برای نشر حقایق و تبیین معارف الهی دانست و اظهار
کرد :دهه نخست ماه محرم ،دهه امر به معروف و نهی از منکر است؛
لذا از خداوند متعال استمداد میطلبیم تا بتوانیم در ابتدا ،خود عامل به
معروف و برحذر از منکرات باشیم و به دنبال آن ،دیگران را نیز دعوت و
امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به حادث ه تأثرانگیز سیل مخرب در برخی
نقاط کشور که به درگذشت و مجروحیت تعدادی از مردم عزیز و
داغدار شدن خانوادهها انجامید ،اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت به
خانوادههای داغدار و طلب شفای عاجل برای مصدومان ،گفت :این
بارانهای شدید و سیلآسا در این مقطع از سال پدیدهای کمنظیر است
که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر در برخی نقاط
کشور ،مردم و مسئوالن  ،بویژه مسئوالن دولتی همدالنه و فعاالنه وارد
میدان شدند و به بسیج امکانات پرداختند که باید از آنها تقدیر کنم.
وی افزود :باید تدابیری اندیشیده شود که از وقوع این قبیل حوادث
پیشگیری به عمل آید و یا از هزینههای آن کاسته شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت روز حقوق بشر اسالمی،
تصریح کرد :با کمال تأسف ،نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای
منافع مادی و مطامعی که دارد ،تعریف خود از انسان و حقوق بشر
را به دیگران و جوامع مختلف تحمیل میکند؛ لذا ضرورت دارد در گام
نخست ،به تعریف انسان و حقوق او بپردازیم.
وی ادامه داد :تاکنون علیرغم تالشهایی که در سنوات گذشته
صورت گرفته ،نتوانستهایم آنگونه که شایسته است به تبیین و تشریح
حقوق بشر اسالمی و افشای ابعاد مختلف جنایتهای نظام سلطه و
استکبار غربی و صهیونیستی علیه حقوق انسانها که فقط نمونههایی
از آن را در فلسطین و یمن مشاهده میکنیم ،بپردازیم؛ لذا باید در این
راستا گامهای بیشتری برداشته شود و میتوان از فرصت و پایگاه محرم
در این جهت بهره برد.
محسنی اژهای ،تمدید عضویت سه تن از فقهای شورای نگهبان از
سوی رهبر معظم انقالب اسالمی را به این فقها تبریک گفت و برای
آنها در پیشبرد این مسئولیت آرزوی توفیق کرد و مشخصا ًبه تجلیل از
جایگاه و روحیه و عملکرد انقالبی و والیتمدارانه آیتالله جنتی پرداخت.
وی همچنین با اشاره به رأی مطلوب نمایندگان مجلس به سه تن
از حقوقدانان معرفی شده از جانب رئیس دستگاه قضا برای تصدی
مسئولیت عضویت در شورای نگهبان ،برای این سه حقوقدانان در این
مسئولیت خطیر نیز آرزوی موفقیت کرد و از افراد دیگری هم که در
همین زمینه کاندیدا شده بودند تشکر کرد.
به گزارش ایسنا ،محسنی اژهای ،به در دستور کار قرار گرفتن
رویکرد مسئلهمحور ،آسیبشناسانه و تخصصگرایانه در دوره تحول
و تعالی قضایی اشاره کرد و پیشبرد و پیگیری این رویکرد ،بخصوص
در مقولههای مرتبط با صیانت از بیتالمال و حقوق مردم را تا حصول
نتیجه نهایی ،مورد تاکید قرار داد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و
انسداد بسترها و گلوگاه های فساد ،مشخصا ً در این زمینه به چرخه
واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و
گفت :وضعیت اموال و کاالهای موجود در انبارهای بنادر ،گمرکات و
سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم،
بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه
قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر
و بازدید از انبارهای بندر ،گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان،
به آسیبشناسی فرآیند ورود کاال به کشور از طریق دریا و معضالت و

اشکاالتی که در خالل این فرآیند وجود دارد ،اشاره کرد و بیان داشت:
یکی از آسیبها و اشکاالتی که در این فرآیند وجود دارد ،زمانبر و کُند
بودن تخلیه کاالها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر ،این کاالها
وقتی در بندر تخلیه میشوند ،زمان زیادی صرف میشود تا وضعیت
آنها به گمرک اعالم شود.
وی افزود :آسیب و اشکال دیگر ،آن است که این کاالها پس از
تحویل به گمرک ،علیرغم گذشت چند سال و با وجود متروکه شدن
آنها ،به دالیل مختلف ،به سازمان اموال تملیکی برای جمعآوری ،اظهار
نمیشوند؛ یا اینکه با تأخیر اعالم میشوند و در سازمان مزبور نیز
مشکالتی وجود دارد که بخش اعظم این مشکالت ناشی از کامل نبودن
سامانههاست.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد :هنوز برخی از این کاالها به لحاظ اینکه
قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشدهاند؛ مسلما ً تصمیمگیری در
قبال کاالی قاچاق با تصمیمی که در قبال کاالی متروکه باید اخذ شود،
متفاوت است؛ لذا تکلیف این قبیل کاالها باید مشخص گردد.
وی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها
دستور داد تا با سرکشیهای مداوم به انبارهای بنادر ،گمرکات و سازمان
اموال تملیکی ،موضوع تعیین تکلیف کاالهای موجود در این انبارها را
پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها
نکنند ،چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیتالمال و نیازهای
کشور است .رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :وضعیت انبارهای گمرکات
و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بویژه در استانهای
هرمزگان و بوشهر ،بسیار بهبود یافته و قدمهای خوبی در این راستا
بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کاالها و محمولهها و همچنین
تسریع در تعیین تکلیف و فروش آنها در سازمان اموال تملیکی برداشته
شده است؛ البته هنوز ضعفهای شدیدی در این زمینه در بنادر وجود
دارد که باید رفع شود.
وی همچنین بر تعیین تکلیف سریع کاالهای قاچاق توقیف و ضبط
شده نیز تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دادستان کل
کشور مطرح کرد و گفت :چه کاالهای متروکه و چه کاالهای قاچاق
توقیف و ضبط شده باید تعیین تکلیف شوند و دادستان کل کشور و
رؤسای کل دادگستری ها پیگیری این مقوله را رها نکنند.
محسنی اژهای در ادامه به اهمیت مقوله تکمیل سامانهها و اتصال
آنها به یکدیگر برای بهبود و ارتقاء وضعیت انبارهای بنادر ،گمرکات و
سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت :بخشی از مشکالت و معضالت
موجود در قضیه انبارهای بنادر ،گمرکات و سازمان اموال تملیکی و
متروکه شدن و از بین رفتن کاالها و تجهیزات در این انبارها و وارد آمدن
خسارت به بیتالمال از این طریق ،بواسطه عدم تکمیل سامانههای
مربوطه است؛ لذا باید این سامانهها تکمیل شده و به یکدیگر اتصال
پیدا کنند تا بصورت برخط ،ارتباط و اشتراکگذاری اطالعات میان بنادر،
گمرکات ،سازمان اموال تملیکی ،وزارتخانه ذیربط ،بانک مرکزی و
سر و ممکن شود.
دستگاههای نظارتی ،می ّ
رئیس قوه قضائیه در ادامه به نکاتی پیرامون بازدید اخیر خود از
انبارهای بندر ،گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر و خودروها،
ماشینآالت سنگین راهسازی و سایر تجهیزات موجود در این انبارها و
محوطهها که بعضا ً زیر آفتاب و در هوای شرجی ،آسیبهایی به آنها
وارده شده بود ،اشاره کرد و گفت :برخی از این وسایل و تجهیزات از
جمله ماشینهای راهسازی در زمره نیازهای کشور برای کاربرد در معادن
است؛ ضامن و پاسخگوی این تجهیزات که در حال مستهلک شدن
هستند ،کیست؟ من باید پاسخگو باشم؛ لذا جلسهای را در همین زمینه
ترتیب دادیم و تاکید کردیم که این وسایل و تجهیزات که در انبارهای
بوشهر مانده باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛ استانهای دیگر
نیز چنانچه ،وسایل و تجهیزاتی در این ابعاد در انبارهای گمرکات و
سازمان اموال تملیکی خود دارند که امکان استهالک و از بین رفتن آنها
وجود دارد ،سریعا ًاعالم کنند.
وی به تصریح قانون مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف سریع اموال
فاسدشدنی و در حال استهالک که توقیف شدهاند ،اشاره کرد و گفت:

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :همانطور که
آقای خرازی مطرح کردند ایران توان فنی ساخت
بمب اتمی را دارد ولی چنین برنامهای در دستور
کار نیست.
به گزارش فارس ،محمد اسالمی رئیس
سازمان انرژی اتمی با اشاره به تعامل سازمان
انرژی اتمی ایران با آژانس بین المللی انرژی
اتمی ،اظهار کرد :تعامل سازنده سازمان انرژی
اتمی با آژانس برقرار است و هیچ خللی در این
تعامالت به وجود نیامده است؛ زیرا تمام ظرفیت
های ما بر اساس معاهده ان پی تی و پادمان
تحت نظارت آژانس در حال انجام شدن است.
وی گفت :فلسفه وجودی برجام این بود که
به تمام سواالت واهی که به جمهوری اسالمی
ایران نسبت داده می شد پاسخ داده شود .از این
رو در برجام بدین گونه توافق شده بود که ایران
ظرفیت خود را محدود کرده و نظارت بر روی
فعالیت هستهای خود را به صورت شدید بپذیرد
تا این اتهامات واهی برطرف شوند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در
برجام تمام اتهامات واهی که بر اساس PMD
علیه ایران مطرح شده بود بسته شده است،
گفت :اکنون طرف غربی بعد از خارج شدن از
برجام برای اینکه بخواهد دوباره به برجام بازگردد
مجددا ً اتهامات واهی که در گذشته مطرح کرده
بود را مطرح می کند .این اتهامات از سوی
منافقین و رژیم صهیونیستی نشات می گیرد و
حدود  ۲۰سال است که این موضوعات واهی را
بیان می کنند.
اسالمی تصریح کرد :این برای ایران قابل قبول
نیست که دوباره با چنین اتهامات واهی ایران را
تحت فشار قرار دهند .از این رو تصمیم گرفته
شد تا تمام دوربین های برجامی خاموش شوند
تا طرف مقابل متوجه شود که آن اتهامات واهی
مجدد را نباید مطرح کند زیرا سالیان قبل پرونده
آن بسته شده است.
وی ادامه داد :اگر ارادهای در طرف مقابل برای
بازگشت به برجام وجود دارد نباید چنین اتهامات
واهی که پرونده آن بسته شده است را مطرح
کنند و اگر که نمی خواهند به برجام بازگردند
وقت طرفین را نگیرند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :همانطور
که آقای خرازی مطرح کردند ایران توان فنی
ساخت بمب اتمی را دارد ولی چنین برنامهای در
دستور کار نیست ،اما نکته حائز اهمیت این مورد
است که از سوی رژیم صهیونیستی این اتهامات
و فضاسازیهای غلط برای فریب افکار عمومی با
پشتیبانی جبهه مخالف انقالب اسالمی در حال
مطرح شدن است .شاید مزاحمت هایی برای
ایران داشته باشند اما به نتیجه نمی رسند؛ زیرا
ایران راه و رسم آن را یافته و در حال پیشبرد
برنامه های خود است.

دولت مخالف مصوبه کنکوری بود

در جریان جسله روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا،
موضوع ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر کاالها و اموال موجود
در انبارهای بندر ،گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر به جهت در
معرض فساد و استهالک بودن آنها از ناحیه من مطرح شد و در جلسه
دیگری نیز که اقای رضایی دبیر شورای مزبور و تنی چند از مقامات
قضایی نیز حضور داشتند ،من بر رفع معضل فاسد و مستهلک شدن
اموال و تجهیزات در انبارهای بنادر ،گمرکات و سازمان اموال تملیکی
و جلوگیری از تکرار این مقوله تاکید کردم و مصر هستم که این وضع
ادامه پیدا نکند .رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :به دنبال راهکاری هستم
که ضمن اینکه مشکل اموال زیر افتاب مانده در بوشهر حل شود اما
راهبردی باشد که این مساله در کل کشور حل و دیگر تکرار نشود .
وی در همین زمینه خطاب به مقامات ذیربط قضایی از جمله
معاون اول قوه قضائیه ،دادستان کل کشور ،معاون حقوقی ،معاون
پیشگیری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ،دستور
داد تا از جهات گوناگون از جمله رفع نواقص و ابهامات قانونی و تکمیل
سامانههای مربوطه ،به پیشبرد کار در مقوله ساماندهی جامع و کامل
انبارهای بنادر ،گمرکات و سازمان اموال تملیکی ،با همکاری بخشهای
مربوطه در دولت ،یاری رسانند.
رئیس قوه قضائیه بار دیگر با اشاره به اهمیت مقوله سامانهها و
اتصال آنها در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر ،گمرکات و سازمان اموال
تملیکی ،گفت :موضوع راهاندازی «سامانه جامع تجارت» چند سال
است که مطرح است؛ یکی دو بار هم آن را افتتاح کردند؛ آخرین بار
اعالم داشتند که تا پایان مردادماه ،این سامانه راهاندازی خواهد شد ،با
توجه به فرصتی که تا پایان مرداد مانده است ،دادستان کل کشور این
موضوع را از دستگاههای مربوطه پیگیری کند  .
وی در ادامه با اشاره به ماجرای وجود  ۳۰کانتینر بالتکلیف در
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و همچنین وجود بیش از  ۳۰۰دستگاه
ماشینآالت سنگین ویژه راهسازی در گمرک این شهر و مسائلی که
درخصوص ترخیص آنها وجود دارد ،گفت :در نتیجه بازدید میدانی
و پرسش و پاسخی که با مسئوالن مربوطه در بوشهر داشتم متوجه
شدم که در مقطعی مقرر بود که اگر این ماشینهای سنگین بیش از ۳
سال از تولیدشان گذشته باشد ،مجوز ترخیص دریافت نمیکنند؛ بعد
متوجه شدیم ،این ماشینها در مقطع وارد شدن به کشور ،کمتر از ۳
سال از تولیدشان گذشته بود ،لذا مشکلی از این حیث برای ترخیص
نداشتند؛ اما به دالیل دیگری از جمله مجوز محیط زیست یا مجوز
«کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در
راستای حمایت از تولید» ترخیص نشده بودند؛ علیایحال برای برطرف
کردن این مسائل باید چارهاندیشی شود؛ چرا که رفع این قبیل مسائل
برعهده ماست.

عضو هیئت موسس سازمان دیده بانشفافیت با بیان اینکه رئیس جمهوری با توجه به
جایگاه حقوقیاش نمیتوانست مصوبه کنکوری
شورای عالی انقالب فرهنگی را ابالغ نکند،گفت:
طبق قانون رئیس جمهوری ملزم به ابالغ
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی است.
احمد امیرآبادی در واکنش به نامه رئیس دیده
بان شفافیت به رئیس جمهوری و انتقاد از ابالغ
مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی
از سوی رئیس جمهوری اظهار داشت :رئیس
جمهوری با توجه به جایگاه حقوقیاش نمی
توانست مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب
فرهنگی را ابالغ نکند،طبق قانون رئیس جمهوری
ملزم به ابالغ مصوبات شورای عالی انقالب
فرهنگی است.
عضو هیئت موسس سازمان دیده بان
شفافیت ادامه داد :دولت به واسطه حضور
وزرای علوم ،آموزش و پرورش ،ارشاد و معاون
علمی و فناوری و شخص رئیس جمهوری در
شورای عالی انقالب فرهنگی ،تعدادی از آرای
شورا را در اختیار دارد و به همین نسبت با این
مصوبه در جلسات شورا مخالفت کرده است
و پس از تصویب این موضوع در شورای عالی
انقالب فرهنگی  ،ابالغ آن را به تاخیر انداخت.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه
اکثریت نمایندگان مجلس با مصوبه کنکوری
شورای عالی انقالب فرهنگی مخالف هستند،
اظهار داشت :رئیس جمهوری در خصوص این
مصوبه جلسه با اعضای کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس داشت ،در این جلسه مقرر
شد کمیسیون آموزش جلسه ای با شورای عالی
انقالب فرهنگی برای بررسی بیشتر این مصوبه
داشته باشد.
به گزارش ایرنا ،آیت الله سیدابراهیم رئیسی
 ۲۵تیرماه سال جاری ،ماده واحده تکمیل و
اصالح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی
سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش
عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب  ۱۵تیرماه
 ۱۴۰۰را که در جلسات  ۸۵۵و  ۸۶۳مورخ پنجم
بهمن ماه  ۱۴۰۰و هفدهم خردادماه  ۱۴۰۱شورای
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده بود را
برای اجرا ابالغ کرد.
پس از ابالغ این مصوبه،احمد توکلی رئیس
هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با
ارسال نامه ای به رئیس جمهوری نسبت به ابالغ
مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی
انتقاد کرد و آنرا خالف عدالت و مطلوب اقشار
خاصی از جامعه و بستر مفسدههای دیگر
برشمرد.

