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سرمقاله

ادامه از صفحه یک

سایر طرف های مربوطه حاصل شده و می رود

خواهان آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برجام

باشد ،توجه هیئتهای ایرانی و آمریکایی به
احیای اولین توافق مهمی است که پس از نزدیک

به چهارده بین دو کشور منعقد گردید و می
توانست بنیانی برای آینده روابط پرتنش تهران و

واشنگتن باشد.

هرچند که طبق توافق برجام ،در پایان توافق

ده ساله ( ،)۲۰۲۵با تایید فعالیتهای صلحآمیز

هستهای ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،پرونده ایران بسته خواهد شد و ایران

حضوری عادی در باشگاه کشورهای اتمی خواهد
داشت ،با این وجود خروج روابط ایران و آمریکا

از وضعیت تنش و منازعه بسوی مصالحه،

میتواند چشمانداز صلح و ثبات در خاورمیانه را
نیز محتمل تر و پررنگ تر نماید.

احیای برجام و گسترش روابط مختلف ایران

با کشورهای منطقه از یک سو و حضور موثر

در عرصه بینالمللی (به خصوص تامین انرژی
و امنیت منطقه) ،میتواند جهان را نسبت به

وجود کشوری امیدوار نماید که بیشتر به دالیل
سیاسی و نه واقعی ،در معادالت بینالمللی از

آن بهره کافی نگرفته شده است ،کشوری که با

برخورداری از پتانسیلهای مختلف سرزمینی،
جمعیتی ،فرهنگی ،ترانزیتی و اقتصادی ،میتواند

در پیشبرد صلح در منطقه خاورمیانه موثر باشد.
احیای توافق بین المللی برجام ،فرصتی مناسب

برای ایران ،خاورمیانه و جهان خواهد بود تا زمینه

ساز حل و فصل دغدغههای سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی باشد که با همپوشانی منافع جمعی،

مسیر تفاهم و گفتوگوهای بیشتری را مهیا

نماید.

با این حال ،آنچه در مذاکرات نهایی ایران

و ایاالت متحده به مسئله ای جدی بدل شده

است ،عدم « تضمین»های الزم و کافی جهت

تداوم توافق برجام جهت پایبندی دولت های
آمریکا در آینده است که همچون  ۲۰۱۸از توافق

خارج نشده و بحرانی جدید نیز ایجاد ننماید.

اما توجه به عرصه روابط بینالملل ،بیانگر آن
است ،کشورهایی که دارای همپوشانی منافع در

حوزههای مختلفی از جمله اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی یا امنیتی هستند ،بهترین تضمین نسبت
به عدم نقض مفاد تعهدات آنها خواهد بود.

توجه به عمق روابط اقتصادی و همپوشانی

منافع ایاالت متحده با چین ،نمونه مشخصی در
این رابطه است که این کشور را در اتخاذ هرگونه

تحریم یا اقدامی موثر علیه پکن ،با احتیاط همراه

نموده است ،این مسئله در رابطه با دیگر کشورها
نیز قابل ارزیابی و بررسی است .لذا تالش جهت

گسترش روابط و افزایش هزینه هرگونه نقض

تعهدات ،بهترین تضمین ممکن برای هر توافق
پیش رو و پایبندی به آن ،توسط کشورهای دیگر

است.

با این حال ،بی اعتمادی مفرط ایران به دولت

های آمریکا طی چهار دهه گذشته ،مسئلهای
است که با خروج این کشور از توافق برجام،

خوشبینی حداقلی به وجود آمده به واسطه توافق

 ۲۰۱۵را تحت الشعاع قرار داده و لذا می طلبد

در توافق پیش رو ،از تجارب مختلف گذشته
استفاده و مسیر بهره مندی از گسترش روابط
و تجارت خارجی پس از آن ،در کوران کشمکش

های مختلف داخلی و خارجی ،واقع نگردد.

لذا نگاهی واقع بینانه به روابط کشورهای

مختلف و علیرغم وجود اختالفات و رقابت های

گوناگون ،بیانگر آن است که جز همپوشانی
منافع اقتصادی و امنیتی آنها ،که مانعی برای

هرگونه اقدام یکجانبه از سوی هریک از طرفین

خواهد بود« ،تضمینی» به رعایت حقوق یکدیگر

در حوزههای مختلف وجود ندارد.

این امری بدیعی است که اگر مبادالت مختلف

و بخصوص اقتصادی دو کشور ایران و ایاالت

متحده پس از برجام گسترش مییافت و به جای
تمرکز بر اختالفات بیمورد ،اشتراکات موجود
مورد توجه قرار می گرفت و به سمت همکاری

های دوسویه معطوف می شد ،مسیر طی شده
برجام تاکنون ،به گونه ای دیگر رقم می خورد.

هرچند برخی کشورها یا گروههایی در هر دو

کشور ایران و آمریکا ،تالش دارند با تاکید بر

اختالفات ،تنور کشمکش های مختلفی را همواره
گرم نگه دارند ،با این حال ،حفظ چنین فضایی
می تواند فرصت های مصالحه دو کشور در
منطقه را از بین برده و همچنان خاورمیانه را در

برزخ جنگ ،تروریسم و رقابت های تسلیحاتی در

اسارت خود نگه دارد و همچنین توسعه و بهبود
شرایط منطقه را ناممکن ساخته است.

نگاه واقع بینانه به مسائل مختلف خاورمیانه،

بیانگر آن است که ایران ،کشوری موثر در

رئیسجمهوری:

اعاده پرونده هواپیمای اوکراینی به دادگاه

با این حال ،آنچه که پس از  ۱۶ماه مذاکره غیر

تا پایانی بر برزخ ایجاد شده توسط جمهوری

خبر

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

همپوشانی منافع؛ تضمین تداوم
برجام
مستقیم هیئت های ایرانی و آمریکایی و با حضور

سیاستروز

به گزارش ایسنا ،مسعود ستایشی در نشست
خبری گفت :همانگونه که میدانید هدف و انگیزه
مدافعان حرم همانا ادامه دادن مکتب خونبار
حسینی است و مبارزه قاطع با دست پروردگان
جنایتکاران در عرصه بین المللی است .امروز
جمهوری اسالمی در برابر دسته بندی های جعلی و
سیاسی منطقه ایستاده است.
وی با تجلیل از مقاومت آزادگان گفت :امروز راه
ایستادگی در برابر دشمنان از خرمشهر تا غزه تا
دمشق و بغداد نتیجه بخش پیروزی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سالروز کودتای
 ۲۸مرداد گفت :به رسمیت نشناختن حقوق ملت
ایران در  ۲۸مرداد سرآغاز رسمی دخالت ایاالت
متحده در ملت ایران و لگدمال ساختن حقوق اولیه
ملتها و حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده میالد حاتمی و اینکه در این پرونده چند نفر
متهم هستند و دادگا ه متهمین از چه زمانی آغاز
میشود؟ گفت :در این پرونده  ۲۲متهم مطرح
بودند که پرونده در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت
و با صدور کیفرخواست به شعبه  ۱۵دادگاه انقالب
ارجاع شد و فرد مورد نظر به اتهام افساد فیاالرض
و پولشویی و اخالل در نظام ارزی و پولی و فرد دیگر
به اتهام معاونت در افساد فی االرض و پولشویی و
اخالل در نظام ارزی و پولی در بازداشت هستند.
بقیه متهمان که  ۱۸نفر هستند با تودیع قرار وثیقه
در دادسرا فعال آزادند و پرونده در دادگاه انقالب
مطرح رسیدگی است.
وی درباره بازداشت تبعه سوئدی در ایران گفت:
این پرونده در دادسرای تخصصی تهران تحت
رسیدگی است و اتهامش جاسوسی است .در ۲۸
فروردین سال جاری قرار بازداشت موقت او صادر
شد و در بازداشت است .یک سری اسناد کشف
شده و در حال بررسی است و تحقیقات مقدماتی
به صورت محرمانه است .براساس سرنخ هایی که
داریم ممکن است اتهام دیگری در مورد ایشان
مطرح شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تاج زاده نیز
گفت :یک اتهام تشویش اذهان عمومی و یک تبلیغ
علیه نظام دارد.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین
وضعیت پرونده بابک زنجانی و اجرای حکم این
پرونده گفت :تکلیف اجرای حکم وی بر عهده
دادستانی و واحد اجرای احکام دادسرای تهران
است .تاکنون نسبت به شناسایی اموال بابک زنجانی
در داخل کشور و ارزیابی اموال و انتقال و استرداد
اموال خارج از کشور این فرد اقدام جدی و گسترده
صورت گرفته است و تاکنون حدود  ۵۰۰میلیون
دالر به وزارت نفت واگذار شده است .کل رد مال
این فرد  ۱میلیارد و  ۹۶۶میلیون یورو است و در
مورد الباقی طلب وزارت نفت با همکاری ضابطین
و نظارت دادسرای تهران اقدامات خوبی انجام شده
است .سرنخهای بسیار خوبی از اموال وی به دست
آمده است و اکنون هم بابک زنجانی در زندان است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در
خصوص سامانه جامع تکالیف که در آن وضعیت
ترک فعل سازمانها مشخص شده و طبق سند تحول

سخنگوی دولت اعالم کرد

مشکالت کشاورزی با سخنرانی و
بخشنامه حل نمیشود

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت :این پرونده با اعتقاد به نقص تحقیقات به دادسرا ارسال شد .دادسرا در
راستای رفع نقص اقداماتی انجام داد و ظرف روزهای آینده به دادگاه ارسال میشود.

سخنگویقوه
قضائیهدرباره
پرونده تاج زاده
نیز گفت :یک
اتهامتشویش
اذهان عمومی
و یک تبلیغ
علیه نظام دارد
مهلت اجرای آن تا پایان تیر ماه بوده و این سامانه
چه زمانی اجرا میشود؟ گفت :یک سری تکالیف
کلیدی در رابطه با دستگاهها و حوزههای مهم کشور
شناسایی شده است .مطابق با اولویتبندیها،
تکالیف شناسایی و در حال بارگذاری است .درگاه
م سینا ،طراحی
سامانه یکپارچه سازمان بازرسی به نا 
و رونمایی شده است .این درگاه دو بخش درون
سازمانی و برون سازمانی دارد و در راستای تجمیع
سیستمهای اطالعاتی فعالیت میکند .درگاه درون
سازمانی در حال بهره برداری است و در اختیار
سازمان بازرسی کل قرار دارد.
وی تصریح کرد :به دلیل اهمیت موضوع
اطالعرسانی و ضابطهمند بودن ،در مرحله اخذ
تاییدیههای الزم است و تا زمانی که به اتمام برسد،
مجوزهای الزم بارگذاری و در نهایت اطالع رسانی
میشود .بر اساس گزارشی که از سازمان بازرسی
داریم ،این موضوع ناظر بر این است که  ۱۱۰۰تکلیف
قانونی دستگاهها درون پایگاه داده و بانک اطالعاتی
سازمان بازرسی وجود دارد و فرایند صحت سنجی آن
در حال انجام است و تکالیف دستگاهها شناسایی و
در حال رصد است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در
رابطه با بازداشت یکی از سر شبکههای فساد به
نام شهروز سخنوری (الکس) که دو سال پیش به
همراه مادر و فردی که رابط وی بود ،دستگیر شد،

گفت :راهاندازی شبکه سازمان یافته فساد از اتهامات
این فرد است .این فرد به اعدام محکوم شده است.
متهمین دیگر به اتهام موجبات فراهم کردن فساد
به  ۸سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجرا
است .متهم دیگری هم در پرونده است که حکم وی
هنوز اجرا نشده و در شرف اجرا است.
ستایشی درخصوص آخرین وضعیت شکایت
سید حسن خمینی از دهباشی گفت :این پرونده در
ناحیه  ۳۱دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
در مرحله اول قرار صادر و به آن اعتراض میشود که
پرونده به دادگاه کیفری ارجاع مییابد .در آنجا ،قرار
جلب به دادرسی صادر میشود و در نهایت فرد به
 ۶ماه حبس محکوم میشود که با اعتراض محکوم
علیه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر تهران
ارسال میشود و آنجا در حال بررسی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده قتل  ۱۰نفر
در رفسنجان به دست یک تبعه افغان و اینکه آیا
بانک اطالعاتی دارید که چه تعداد تبعه افغان در
کشور هستند و چه تعداد از آنها در زندان هستند؟
گفت :هر کدام از این نکات دارای مسئول و متولی
است و بانک اطالعاتی اتباع و افاغنه در وزارت کشور
و اداره اتباعی هست که در حال ارتقا به سازمان اتباع
هست .اطالعات دقیق را از آنجا و از مرجع متولی
بگیرید .البته قوه قضائیه در حوزه اتباع نشست های
تخصصی خوبی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود :از قتلی که در
رفسنجان رخ داده متاسفیم و نگرانیم .در این رابطه
یک تبعه افغانی به نام صمد سلیمانی در تاریخ
 ۱۶مرداد سال جاری اقدام به قتل  ۶نفر از اتباع
منطقه خود و  ۴نفر ایرانی در رفسنجان کرده است
و اقدامات انتظامی و قضایی فوری انجام شده و با
اینکه فرد قصد فرار داشته ولی او را دستگیر کردند.
این فرد قبل از دستگیری با سالح سرد اقدام به
خودکشی کرده و از ناحیه شکم آسیب شدید دیده
است و به لحاظ وضعیت نابسامان وخیمی که دارد
اقدامات درمانی او در حال انجام است و ان شاءالله
پس از تحقیقات الزم ،رای قاطعی صادر خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده هواپیمای اوکراینی گفت :پرونده با صدور قرار
جلب به دادرسی به دادگاه رفت .دادگاه ویژهای در
سازمان قضائی نیروهای مسلح مسئول رسیدگی
به این پرونده بود .این پرونده با اعتقاد به نقص
تحقیقات به دادسرا ارسال شد که این موضوع هم به
خاطر اعتراض به نظریه کارشناسی بود .دادسرا در
راستای رفع نقص اقداماتی انجام داد و ظرف روزهای
آینده به دادگاه ارسال میشود .کارشناسی فنی در
این پرونده صورت گرفته اما پرونده طبق حق شکات
مورد اعتراض قرار گرفت .کار ابالغ در حال انجام
است و ظرف روزهای آینده این پرونده به دادگاه
اعاده و مورد بررسی قرار میگیرد.

افزایش حقوق کارمندان دولت طی ماه آتی

سخنگوی دولت با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی
کشور پیشنهادی را به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و
بازنشستگان صندوقهای لشکری و کشوری ارائه داده بود ،اعالم کرد:
افزایش حقوق کارمندان دولت طی ماه آتی در فرآیندهای قانونی قرار
میگیرد.
به گزارش ایسنا ،سخنگوی دولت در آغاز نشست خبری هفتگی خود
با اشاره به در پیش رو بودن هفته دولت ،اظهار کرد :ستاد بزرگداشت
هفته دولت در دولت تاسیس شده و ستادهای مشابهی در سایر
دستگاهها و استانهای مختلف شکل گرفته است .این برنامهها با حضور
مقامات مختلف اجرایی انجام خواهد شد و وزرای دولت سفرهایی را در
طول این هفته به استانها خواهند داشت و طی آن هم خدمت را به
مردم در شهرهای مختلف ارائه خواهند کرد و هم طرحهای مربوط به
آن استان را افتتاح میکنند و البته پاسخگوی مطالبات مردم هستند.
«دولت مردم» شعار هفته دولت
وی افزود :شعار هفته دولت ،شعار «دولت مردم» است و
نامگذاریهایی هم برای هر روز آن در نظر گرفته شده است .دوم
ی و عدالت،
شهریور میثاق با والیت نام دارد ،سوم شهریور فسادستیز 
چهارم شهریور تحول و خالقیت ،پنجم شهریور خانواده و سالمت،
ششم شهریور اخالق و معنویت ،هفتم شهریور دانش و پیشرفت و
هشتم شهریور شجاعت و عقالنیت نامگذاری شده است.
هفته دولت مجموعا بیش از هزار و  ۷۰۰طرح بهرهبرداری میشود
بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد :مطابق با اسامی این روزها در
کشور طرحهایی اجرا خواهد شد .همچنین در هفته دولت مجموعا
بیش از هزار و  ۷۰۰طرح به ارزش بیش از  ۹۰هزار میلیارد تومان و
هزار و  ۶۰۰میلیون یورو به بهره برداری میرسد که این طرح ها از
سوی بخشهای دولتی و خصوصی سرمایهگذاری شده است و موجب
اشتغال بیش از  ۴۳هزار نفر خواهد شد .وی یادآور شد :خدمات

ویژهای از سوی دولت به مردم در هفته دولت پیشبینی شده که پس
از تصویب به اطالع عموم خواهد رسید.
اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان پیش از یکسالگی دولت
سیزدهم
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قانون رتبهبندی
معلمان اظهار کرد :معلمان در حال بارگزاری مدارک طبق زمانبندی
وزارت آموزش و پرورش هستند .بعد از بیش از ده سال از بالتکلیفی
موضوع رتبهبندی معلمان ،پیش از یکسالگی دولت سیزدهم این وعده
رییس جمهوری جامه عمل پوشید و اجرایی شد.
بهادری جهرمی افزود :اساسا ً آییننامه در چارچوب قانون تدوین
میشود و امکان خروج از آن را ندارد .اصالحات و ایرادات آییننامه
هم برطرف شده است و سازمان برنامه و بودجه مبلغی را هم به عنوان
علی الحساب در اختیار قرار داده که حتی پیش از تکمیل این فرایند،
فعال در پایینترین سطح رتبهبندی پرداخت شود تا مبالغ قطعی نیز
اجرایی شود.
آخرین وضعیت افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق و مستمری
بازنشستگان اظهار کرد :سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش
از این پیشنهادی را به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و
بازنشستگان صندوقهای لشکری و کشوری ارائه داده بود .این پیشنهاد
با سازمان برنامه و بودجه هم جلسات مشترکی را در پی داشت و این
بسته پیشنهادی مشترک این دو مجموعه برای افزایش حقوق کارمندان
دولت (با تمرکز بر عزیزانی که دریافتی کمتری دارند) نهایی شده است
تا جبران حقوقی را برای کارمندان داشته باشد .باید این پیشنهاد مراحل
نهایی شدن را طی کند تا امکان اجرایی شدن را پیدا کند و پیش بینی
میکنم که طی ما ه آتی شاهد نهایی شدن آن در فرآیندهای قانونی
خواهیم بود.

تورم  ۴۲درصد تورم قابلقبولی نیست
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد:
درخصوص وضعیت اقتصادی میدانیم که کشور در سالهای اخیر
وضعیت خوبی را نداشته است .تورمهای باالی  ۳۵تا  ۴۰درصدی طی
چند سال اخیر ،تورم قریب به  ۶۰درصدی در شهریور سال گذشته
یعنی دقیقا ً در زمان آغاز به کار دولت جدید شرایط را برای هممیهنان
سخت و سنگین کرده بود.
ن اقتصادی نیازمند زمان است
حل مشکالت مزم 
بهادری جهرمی یادآور شد :طبیعتا ً اصالح این وضعیت نابسامان
اقتصادی و مشکالت مزمنشده اقتصادی نیازمند سپریشدن زمان الزم
و برنامهریزیهای جدی است .یکی از سیاستهای دولت به منظور حل
و مدیریت این مشکالت اقتصادی همین سیاست اصالح نظام پرداخت
یارانهها است و اصلیترین سیاست دولت در این زمینه مهار نقدینگی
و خلق پولی است که پیش از این صورت گرفتهاست.
تورم  ۱۲ماهه  ۱۸درصد کاهش پیدا کرده است
بهادری جهرمی تاکید کرد :عدد تورم  ۳/۵۹درصدی شهریور ۱۴۰۰
امروز به عدد حدود  ۴۲درصد رسیده است .یعنی حدودا تورم  ۱۲ماهه
ما  ۱۸درصد کاهش پیدا کرده است .تورم  ۴۲درصد تورم قابلقبولی
نیست ،اما میزان کنترل این نرخ رشد تورم باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
اینها آثار همین سیاستهای اقتصادی است که شاهد آن بودیم.
با تداوم مسیر معیوب گذشته تورم به باالی  ۶۰درصد میرسید
سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد :امیدواریم با همکاری همهجانبه
میان دولت و مردم ،با همین سرعت ،شاهد کاهش سیر صعودی تورم
و تبدیل شدن آن به سیر نزولی باشیم .من یادآوری میکنم با آن سیر
صعودی تورم  ۶۰درصدی شهریور  ۱۴۰۰اگر با همین مسیر معیوب
گذشته پیش میرفتیم و سیاستهای فعلی در پیش گرفته نمیشد،
قطعا ًعدد تورم ما بسیار از عدد  ۶۰باالتر بود.

رئیس جمهوری اظهار کرد :محصوالت دانش
بنیان تولید شده توسط محققان داخلی هزینه
را کاهش ،بهرهوری را افزایش و ارزش افزوده
زیادی ایجاد میکند و ما مصمم به حمایت و
استفاده از آنها هستیم.
به گزارش ایسنا ،سید ابراهیم رئیسی در
حاشیه بازدید از نمایشگاه مجموعه شرکتهای
دانش بنیان «پیشران» با بیان اینکه رهبر معظم
انقالب اسالمی امسال را به عنوان سال تولید،
دانشبنیان و اشتغالآفرین معرفی کردهاند به
ظرفیتهای علمی کشور اشاره کرد و گفت :در
ایران اقدامات فناورانه ،نوآورانه و خالقانه زیادی
وجود دارد.
وی مدیریت آب و خاک را در بخش کشاورزی
مهم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد:
مشکالت کشاورزی با سخنرانی و بخشنامه حل
نمیشود بلکه باید ساز و کار ایجاد کشاورزی
فناورانه مهیا شود.
وی با تاکید بر بومیسازی دانش آبرسانی
زیرسطحی در کشور اظهار داشت :ضروری
است این دانش قابل عرضه برای همه کشاورزان
کشور باشد و دولت نیز در این زمینه خود را
موظف به حمایت از اقدامات فناوریپایه و
علمپایه میداند.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از بازدید از
این نمایشگاه و تقدیر از تالش متخصصین و
صاحبنظران در حوزه های دانش بنیان تصریح
کرد :این اقدامات میتواند برای کشور در
زمینههای مختلف از جمله کشاورزی و صنایع
گرهگشا باشد و محصوالت و توانایی های آنها در
دستگاههای کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.
رئیسی با طرح این پرسش که آیا این میزان
استفاده از آب در کشاورزی ضرورت دارد و آیا
میتوانیم محصول کشاورزی ارائه دهیم که نیاز
به استفاده از آب و هزینه کمتری داشته باشد،
گفت :اقداماتی که توسط محققان این مجموعه
انجام شده است هزینه را کاهش ،بهرهوری را
افزایش و ارزش افزوده زیادی ایجاد میکند و
جلوی خامفروشی را میگیرد و ما مصمم به
حمایت و استفاده از آنها هستیم.
رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دولت از
فعالیتهای دانشبنیان ،اظهار کرد :نباید شرایط
به گونهای باشد که محقق و تولیدکننده ای
بگوید برای محصول دانش بنیان خود که امکان
تجاری سازی آن هم وجود دارد ،بازاری ندارم اما
در عین حال دستگاههای مختلف همان محصول
را از خارج از کشور وارد کنند .هرگز دستگاهی
نباید این کار را انجام دهد.
وی افزود :چرا باید محصولی که در داخل با
استانداردهای الزم تولید شده ،از خارج از کشور
وارد شود ،این جفا به تولید و تولیدکننده است
لذا با قدرت جلوی این نوع اقدامات را میگیریم.
رئیسی تاکید کرد :همه دستگاههای اجرایی
کشور با قدرت و توان و با کنار گذاشتن بروکراسی
اداری که عمدتا مانع است ،کار را به نحوی دنبال
کنند که هم متخصصین تشویق شوند و هم
بتوانیم بهرهوری را در کشور افزایش دهیم.
رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از بخشهای
مختلف این نمایشگاه که بیش از  ۳ساعت به
طول انجامید ،در گفتوگو با متخصصان،
کارشناسان و مدیران مجموعه شرکتهای دانش
بنیان «پیشران» در جریان جزئیات فعالیتها و
تولیدات این نهاد نوآوری ،فناوری و علم آفرینی
کشور قرار گرفت.
بیش از  ۵۰۰نفر از نخبگان ،متخصصین و
اساتید دانشگاههای کشور در رشتههای مختلف
فنی و تجربی و در قالب بیش از  ۵۰شرکت در
مجموعه «پیشران» مشغول فعالیت هستند.
از مهمترین دستاوردهای آنها میتوان به
بومیسازی فناوری های کشاورزی هوشمند و
پیشتاز ،سیستم سیالژ علوفه و یونجه تَر ،فناوری
های حوزه پزشکی فرد محور از جمله کیت های
تخصصی تعیین مسیر درمان سرطان بر اساس
شبکه ژنی اختصاصی هر بیمار ،آنتی بادی
منوکلونال درمان سرطان ،واکسن ،mRNA
غشاهای تصفیه آب و فاضالب و فناوری های
نوین تولید مثل دام سبک و سنگین( IVFو
 )IVMاشاره کرد.

تحوالت آن بوده است ،لذا عدم توجه به منافع

مختلف ایران و تالش جهت منزوی نمودن آن

نیز ،نمی تواند چشم انداز روشنی را در حصول
به صلح و ثباتی پایدار در خاورمیانه تداعی نماید.

توجه به مسائل خاورمیانه در فلسطین اشغالی،

سوریه ،لبنان ،عراق ،یمن ،افغانستان ،خلیج
فارس و حتی قفقاز و آسیای مرکزی ،بیانگر آن

است که ایران در هر یک از این مناطق ،می تواند

به عنوان بازیگری موثر و مهم ،ایفای نقشی

سازنده در حل و فصل منازعات و در راستای

صلح منطقه ای و جهانی ظاهر شود.

لذا به نظر میرسد ،تالش اتحادیه اروپا جهت

نزدیکی دیدگاههای ایران و ایاالت متحده در جهت

احیای برجام ،بدون در نظر گرفتن و مشروعیت

بخشیدن به منافع متقابل و در نظر گرفتن روابط
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و همچنین لحاظ

نمودن دغدغههای امنیتی ،نمیتواند توافقی
پایدار را زمینه ساز باشد ،توافقی که تضمین

مطمئن آن ،همپوشانی حداکثری منافع طرفین

در حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی و امنیتی
در آینده خواهد بود ،در غیر این صورت همچنان

باید منتظر تکرار سناریوی خروج یکی از طرفین از

آن و آغاز دور تسلسل جدیدی بود.

محمدباقرقالیباف:

سازمان نظام مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها جنب ه صوری پیدا کردهاند
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که سازمان نظام مهندسی و نظارت بر
ه صوری پیدا کرده و باید برای این وضعیت چارهاندیشی
ساخت و سازها جنب 
جدی کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس و بعد
از قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره علت حادثه فروریزی ساختمان متروپل
در آبادان و همچنین صحبتهای وزیر کشور گفت :مجددا به جانباختگان و
عزاداران ریزش ساختمان متروپل و مردم آبادان تسلیت عرض میکنم.
وی ادامه داد  :من حداقل  ۱۲سال کار مستقیم در این حوزه داشتم .یکی از
مشکالت اساسی در ساخت و ساز در شهرها بحث مربوط به درآمدهای پایدار
شهرداریها است .این موضوع روی زمین مانده است .از طرف دیگر سازمان نظام
مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها جنبه های صوری پیدا کرده که باید درباره
آن چارهاندیشی جدی کرد .اگر حل و فصل نشود بار آن توأمان بر دوش مجلس
و دولت خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی توضیح داد :در حال حاضر قانون نظام مهندسی
اشکاالت جدی دارد و باید حتما در کمیسیون عمران دنبال شده و اصالح شود.
موضوع دیگر نظارتهای دقیق است که باید با ریشهیابی آن را حل و فصل کرد.
قالیباف با اشاره به گزارش کمیسیون عمران درباره متروپل گفت :از خیلی از

ساختمانها بهرهبرداری غیرقانونی میشود بدین صورت که ساختمان برای کار
دیگری پایان کار گرفته اما در آن کار دیگری انجام میشود که این از موضوعات
جدی است .حوادثی که رخ داده عالوه بر ناامنی در سازه بعضا به دلیل ناامنی در
کاربریهای غیرقانونی ساختمانها بوده که برای کاربری دیگری ساخته شده بود.
وی خطاب به وزیر کشور گفت :باید این موارد پیگیری شود .سازمان شهرداریها
و نظام مهندسی ورود کنند .عمدتا مشکالت نظارت و بعضا مشکالت قانونی دیده
میشود و منفعل شدهاند .حوادث آتشسوزی و یا ریزش ساختمان همه ریشه
در این موضوعات دارد.
به گفته قالیباف ساختمانهای بزرگ عمدتا در کالنشهرها وجود دارند که در
سازهها اشکال داشته و برخط شدند .موضوع کاربری آنها هم باید به سرعت
پیگیری شود .خیلی از حوادث به دلیل کاربریها و روشهای غلط رخ میدهد.
وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران یادآور شد :در دولت گذشته در بازه
زمانی دو ساله شورای عالی مربوط به مدیریت بحران کشور تشکیل نشد .آن
زمان تذکر کتبی هم دادیم .از طرف دیگر اعتبارات و تجهیزات الزم و تکالیف و
ی اختصاص
پیگیریهایی در قبل و بعد از حادثه وجود دارد که برای آن اعتبارات 
داده شده که طبق بررسیها تاکنون این اعتبارات آن طور که باید در حوزه مدیریت
بحران مورد توجه قرار نگرفته است.

قالیباف بحث دیگر را مربوط به مناطق آزاد عنوان و خاطرنشان کرد :براساس
ماده  ۶۵احکام داخلی در مناطق آزاد همه مسئولیتها جز مسائل دفاعی و امنیتی
بر عهده مناطق آزاد است که بتوانند اشراف و دقت داشته باشند.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم در حوزه درآمدهای پایدار شهرداریها مصوبه
داشت ،گفت :این یک قدم رو به جلو بود اما مشکل درآمدهای پایدار شهرداریها
را حل نمیکند .این مشکل باید به صورت ریشهای در شهرداریها حل شود.
مشکل ساخت و ساز و بحثهای مربوط به حوزه نظارت و مهندسی هم باید رفع
شود .امیدواریم با این اقدامات شاهد تکرار حوادثی همچون متروپل نباشیم.
گفتنی است فروریختن ساختمان متروپل حادثهای بود که ظهر روز دوشنبه
 ۲خرداد  ۱۴۰۱در خیابان امیرکبیر (امیری) واقع در مرکز آبادان رخ داد .در پی
وقوع این حادثه ،بخشی از برج شماره  ۲متروپل فروریخت .این حادثه  ۴۳فوتی
و  ۳۷نفر مصدوم داشتهاست .عملیات آواربرداری متروپل به پایان رسیدهاست.
این ساختمان بخشی از پروژه ٔ برجهای دوقلوی متروپل هلدینگ عبدالباقی بودند.
این ریزش بر اثر شکست سازهای به خاطر نقض ضوابط فنی و استانداردها بود.
به گفته صادق خلیلیان استاندار خوزستان ،سازه ساختمان متروپل بسیار سنگین
بوده و این ساختمان در شش طبقه طراحی شده بود اما بعد سه طبقه و بعد از
آن مجددا ً دو طبقه دیگر به آن اضافه شد.

