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اخبار

تاکيد بر گسترش روابط و
همکاری های تهران -باکو

روسای جمهور ایران و آذربایجان بر گسترش روابط و همکاریهای
تهران -باکو و تسریع در اجرای توافقها تاکید کردند
اقای روحانی در تماس تلفنی «الهام علیاف» رئیس جمهوری
آذربایجان ،با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت و ملت جمهوری
آذربایجان ،اظهار داشت :خوشبختانه شاهد روند پیشرفت مثبت در
همکاریها با تالش مسئوالن دو کشور هستیم.
رئیس جمهور روابط ایران و جمهوری آذربایجان را دوستانه،
بردارانه و روبه گسترش دانست و بر ضرورت تالش مسئوالن دو کشور
در راستای توسعه مناسبات و همکاریهای همه جانبه تهران -باکو
تاکید کرد.
وي سفر متقابل مسئوالن و وزرای ایران و جمهوری آذربایجان به
دو کشور را دارای نتایج تاثیرگذار در توسعه روابط و همکاریها برشمرد
و ابراز امیدواری کرد که با تالش بیشتر مسئوالن شاهد تسریع در به
ثمر رسیدن توافقها و همکاریهای متقابل باشیم.
اقای روحانی خاطرنشان کرد :جمهوری آذربایجان همواره کشور
دوست و برادر ایران بوده است و مطمئنا این دوستی و برادری میان
دوملت بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
«الهام علی اف» نیز در این تماس تلفنی با تبریک عید سعید
قربان به دولت و ملت ایران ،گفت :روابط و همکاریهای ایران و
جمهوری آذربایجان روبه توسعه و گسترش است و این ثمره تالش،
اهتمام و روابط مستمر و صمیمانه مسئوالن در تهران و باکو است.
رئیس جمهوری آذربایجان با ابراز امیدواری برای دیدار با اقای
روحانی در آینده نزدیک ،اظهار داشت :مطمئناً روابط دو کشور و دو
ملت بهتر از گذشته و روبه توسعه خواهد بود.
وزیر اطالعات :عزت ارزشمندترین دارایی ملت ایران است

برخوردقاطع با مفسدان اقتصادی

وزیر اطالعات با بیان اینکه عزتمندی ارزشمندترین دارایی
ملت ایران است ،گفت :مردم ما در مقابل تمام جنایات و توطئههای
دشمنان ،راه عزتمندی را در پیش گرفته اند.
حجتاالسالم سید محمود علوی پیشازظهر سهشنبه در شورای
اداری سمنان به میزبانی استانداری و با موضوع تودیع و معارفه مدیرکل
جدید اطالعات استان سمنان ،بیان کرد :ارزشمندترین داشته جامعه
اسالمی عزت است که امروز به لطف خدا در کشورمان باوجود انواع
توطئهها و جنایات ملت ما راه عزت را در پیشگرفته است.
وی بابیان اینکه دشمنان میکوشند تا مقابل این راه بایستند،
تأکید کرد :عزت و کرامت مردم ایران اسالمی مقابل تحریم ابرقدرتها
از مسیر مقاومت ،تقوا و مجاهدت مردم و مسئوالن میگذرد و این راهی
است که در کاهش اثر تحریمها مؤثر است.
عضو کابینه دوازدهم گفت :صبر و پایداری و مقاومت در کنار تقوا
راهبرد کارآمد نظام مقابل تحریمها است که به حمداهلل مردم ایران
اسالمی آن را بهخوبی میدانند.
علوی بیان کرد :خداوند در قرآن موفقیت و پیروزی ملتهای
مسلمان را تضمین کرده است و لذا باید سختی و دشواریها را بهعنوان
نردبان رشد و تعالی نگاه کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی
باید یکی از اولویتها باشد ،افزود :همچنین میبایست حمایت از فعاالن
اقتصادی و رونق تولیدات صنعتی را بهخصوص در سطح استان سمنان
بهعنوان یک راهبرد در نظر داشته باشیم.
وزیر اطالعات بیان کرد :هزینههای تحمیلشده از تحریمهای
آمریکا و استکبار به تعبیر قرآن همان سختیهایی است که پسازآن
گشایش نصیب مردم مقاوم و صبور خواهد شد چراکه خداوند
یسراً.
میفرمایند ا ِّن َم َع ال ُع ْس ِر ْ
در این نشست مدیرکل جدید اطالعات استان سمنان معارفه شد
که البته اطالعات مرتبط با این خبر به اصحاب رسانه بیان نشده است.
سفر یک روزه علوی به استان سمنان برای حضور در مراسم
معارفه مدیرکل جدید اطالعات استان برنامه ریزی شده است.
با حضور وزیر دفاع صورت گرفت؛

رونمایی از خودروی تاکتیکی «ارس دو»

خودروهای تاکتیکی «ارس دو» در مراسمی با حضور وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد .امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم رونمایی از خودروهای زرهی
«ارس دو» با اشاره به تواناییهای این خودرو ،گفت :خودروی تاکتیکی
ارس  2با داشتن تحرک باال در مناطق صعبالعبور ،نصب سالح و
ادوات نظامی با وزن باال ،توان و گشتاور باال و افزایش نسبت توان به
وزن ،نسبت به نسل قبلی خود در حوزه موتور ،شعاع عملیاتی ،مصرف
سوخت ،استاندارد آالیندگی ،شتاب ،قابلیت حمل بار و قابلیت نصب
سالح و حرکت بهروی آن پیشرفتهای قابل مالحظه و ویژهای داشته
است.وی افزود :این خودرو منطبق با نقشه راه خودروی تاکتیکی و
برای پاسخگویی به نیازهای کنونی نیروهای مسلح طراحی و ساخته
شده است و امروز تعداد انبوه آن در اختیار نیروهای مسلح قرار
میگیرد.وزیر دفاع با تجلیل از تالشگران سازمان صنایع دفاع (ساصد)
در ساخت خودروی تاکتیکی ارس دو گفت :با همراهی و همکاری
شرکتهای دانشبنیان ،صنایع دفاع در طراحی و تولید تسلیحات و
تجهیزات دفاعی و همچنین در صنعت خودروسازی نظامی با قابلیت
و توانایی ویژه به اهداف خود دست یافته است.امیر حاتمی اضافه کرد:
دستیابی وزارت دفاع به دانش ساخت و تولید این خودروها گام مهمی
در تأمین خودروهای پیشرفته است که فناوری ساخت آنها را چند
کشور معدود در اختیار دارند.وی با اشاره به مشکالت اخیر صنعت
خودروسازی داخلی در حوزه تأمین قطعات گفت :وزارت دفاع با توجه
به سرمایههای عظیم علمی و فناورانه خود در حوزه تولید و ساخت
تجهیزات پیشرفته دفاعی و نظامی توانایی های بسیاری در تأمین
قطعات مورد نیاز شرکتهای خودروساز دارد و میتواند بهعنوان بازوی
کمکی صنعت خودروی کشور گرهگشای ساخت قطعات تحریمی در
حوزه تولید خودرو باشد.وزیر دفاع با بیان احساس مسئولیت وزارت
دفاع در تأمین امنیت همهجانبه مردم ابراز کرد :این سازمان عالوه بر
تولید و افزایش قدرت بازدارندگی دفاعی ،همواره در جهت تأمین رفاه
و آسایش مردم نیز تالش میکند.همچنین در این مراسم از نفربر زرهی
ضد مین و ضد کمین رعد هم رونمایی شد.
کمالوندی خبر داد:

افزایش اورانیوم غنی شده ایران

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت ۶۰ :تا  ۷۰کیلو به ذخایر
اورانیوم غنی شده کشور اضافه شده و در حال حاضر میزان اورانیوم
غنی شده ایران  ۳۶۰تا  ۳۷۰کیلوگرم است.
بهروز کمالوندی روز سه شنبه در حاشیه مراسم آغاز عملیات
احداث مرکز تحقیقات ملی جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپهای
پایدار درخصوص آخرین وضعیت اورانیوم غنی شده و آب سنگین
گفت :وقتی ما سطح غنی سازی را به بیش از  ۳.۶۷افزایش دادیم نگاه
کردیم بینیم نیازمان چیست.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود :با توجه به ضرورت مدنظر
قرار دادن سوخت نیروگاهی این سطح باید  ۴.۲درصد باشد ،ولی ما
 ۴.۰۵درصد باال رفتیم چرا که وقتی شما اورانیوم  ۴.۵درصد تولید
میکنید اگر هم زمانی محصول  ۴درصد داشتید و بنا به مقتضیات
وقتی اینها را به هم مخلوط میکنید به عدد مورد نظر میرسید.
کمالوندی عنوان کرد :ما االن با ظرفیت خوبی تولید میکنیم و
موجودی مان هم حداقل  ۶۰تا  ۷۰کیلو بیش از  ۳۰۰کیلوگرم است و
میزان آن هم به سرعت افزایش مییابد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین درباره تولید آب سنگین
در کشور خاطرنشان کرد :همانطور که رئیس جمهوری گفت هیچ
تعهدی نداریم تولید آب سنگین خود را کمتر از  ۱۳۰تن نگه داریم،
سعی میکنیم بازار خود را هر چند کوچک از دست ندهیم..
کمالوندی بیان کرد :گرچه مقادیر آب سنگین ما خیلی بزرگ
نیست ،ولی بازارهای ما متنوع است و شامل کشورهای اروپایی و
غیراروپایی میشود.وی خاطرنشان کرد :ما امروز نه فقط آب سنگین
بلکه محصوالت دیگر مثل دوترهها و اکسیژن  ۱۸را صادر میکنیم
و این نوید میدهد که ایران میتواند صادرکننده کاالهای دارای
تکنولوژی باال باشد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :ما نباید
هیچ بازاری را از دست بدهیم ضمن اینکه هیچ تعهدی در قبال اینکه
باالی  ۳۰تن نرویم را نخواهیم داشت.
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خبر

جهانگیری :نباید رفع عوامل وقوع سیل امسال مورد غفلت قرار گیرد

معاون اول رئیس جمهوری خواستار شناسایی
عوامل اصلی بروز سیل در کشور شد و گفت :نکته مهمی
که نباید از آن غافل شد شناسایی عوامل اصلی بروز سیل
است که همچنان پابرجاست و باید پیش از آنکه حادثه
دوباره ای رخ دهد نسبت به رفع آنها اقدامات مناسب
انجام شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس
جمهوری ،اسحاق جهانگیری ظهر دیروز  -سه شنبه -
در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیلزده کشور،
تصریح کرد :دولت به سهم خود در میانه میدان امداد رسانی
و پس از آن کمک به بازسازی خسارات سیل ایستاد و امروز
هم باید همه مسئوالن تالش کنند تا در بازسازی خسارات
حوزه مسکن و کشاورزی که در ارتباط مستقیم با زندگی و
معیشت است ،نقش خود را به درستی ایفا کنند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه رسیدگی به
وضعیت واحدهای مسکونی آسیب دیده از سیل ،از روند
قابل قبول و مطلوبی برخوردار است ،گفت :حادثه سیل
روزهای اول سال  ۹۸خیلی متاثر کننده بود ،اما در جریان
این حادثه بزرگ شاهد نمایش عظیم و باشکوه همبستگی
و همیاری مردم بودیم که بار دیگر نشان دادند چگونه در
روزهای سخت یکپارچه پشت یکدیگر هستند.
وی با بیان اینکه براساس جمع بندیها معیشت عمده
مردم استان های گلستان ،خوزستان و لرستان از طریق
کشاورزی تامین میشد ،خاطرنشان کرد :دولت در همان
نخستین روزهای وقوع سیل تصمیم گرفت خسارات سیل
کشاورزان و باغداران را پس از جبران خسارات واحدهای
مسکونی آسیب دیده در اولویت کار قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت اتخاذ
تدابیر الزم برای اطالع رسانی شایسته و به موقع درباره
اقدامات موثر انجام شده در استانهای سیل زده ،اظهار
داشت :متاسفانه به دلیل عدم توجه به این موضوع مهم
شاهد بودیم که در جریان زلزله کرمانشاه هم با وجود
عملکرد بسیار خوب دولت که تایید و تحسین نهادهای بین
المللی را نیز به دنبال داشت ،فضای رسانه ای منفی علیه
دولت شکل گرفت .بنابراین باید با روشهای کارآمد رسانه
ای عملکرد دولت به درستی منعکس گردد.
وی در این جلسه که با حضور وزیران کشور ،صمت،
نیرو ،جهاد کشاورزی و روسای بانک مرکزی ،سازمان برنامه
و بودجه و سازمان میراث فرهنگی برگزار شد ،اظهار داشت:

ظریف :آمریکا در
جایگاهی نیست که
برای اقدامات دفاعی
ما خطوط قرمز
تعیین کند

نکته مهمی که نباید از آن غافل شد شناسایی عوامل اصلی
بروز سیل است که همچنان پابرجاست و باید پیش از آنکه
حادثه دوباره ای رخ دهد نسبت به رفع آنها اقدامات مناسب
انجام شود.
جهانگیری با تشکر از مردم ،مسئوالن و گروه هایی
که تالش کردند در کنار مردم باشند و خسارات ناشی از
سیل را جبران کنند  ،تصریح کرد :قطعا حجم خسارات و
پیامدهای این حادثه بسیار زیاد بود و دولت تمام سعی خود
را به کار بسته تا برای تسکین آالم مردم سیل زده گامهای
موثری بردارد.
همچنین در این جلسه وزیر کشور با اشاره به اینکه
سیل امسال  ۲۵استان را درگیر کرده بود گفت ::دولت ابتدا
تمرکز خود را روی پیشگیری از تلفات گذاشت که انصافا در
این زمینه موفق عمل کرد به طوری که از آن حادثه مهیب
و بزرگ با کمترین میزان تلفات عبور کردیم .همچنین برای
جلوگیری از وارد آمدن خسارات بیشتر و پس از آن جبران
خسارات اقدامات خوبی انجام شد و امروز می توانیم بگوییم
عملکرد دولت موفق و قابل قبول بوده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه امروز در فضای رسانه ای
از کوچکترین بهانه برای حمله به دولت استفاده می شود،
گفت :با این وجود در فضای رسانه ای در زمینه خسارات
و تبعات این سیل گسترده تقریبا هیچ ایراد جدی مطرح
نمی شود و گواه موضوع آن است که دولت در رسیدگی به
خسارات عملکرد خوبی داشته است.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عوامل
بیثباتی خاورمیانه بر لزوم همکاری و اتحاد
همسایگان در منطقه تاکید کرده و موضع ایران را
راجع به کاهش تنشهای موجود اعالم کرد.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران در
گفتوگو با شبکه الجزیره ،که مشروح آن دیروز
منتشر شد ،گفت :ما باور داریم بهترین کاری که
آمریکا میتواند برای حفاظت از حملونقل دریایی
انجام بدهد این است که به کسی کاری نداشته
باشد؛ دخالت نکند.
ظریف درباره تالشهای اخیر آمریکا برای به
راه انداختن ائتالفی با بهانه حفاظت از کشتیرانی
در خلیج فارس ،اظهار کرد :این اساسا یک اقدام
خصومتآمیز علیه ایران بوده و من معتقدم که هیچ
تاثیری به جز ناامنی ندارد.
وی همچنین درباره به فروش رسیدن
تسلیحات آمریکا در خاورمیانه گفت :اگر درباره
تهدیدهایی که از منطقه ناشی میشود صحبت
میکنید[ ،بهتر است بگوییم] که تهدیدها از جانب
آمریکا و متحدانش ناشی میشوند که اسلحه به
منطقه سرازیر و آن را به بشکه باروتی آماده انفجار
تبدیل میکنند.
وزیر امور خارجه ایران در این گفتوگو تاکید
کرد :آمریکاییها در جایگاهی نیستند تا برای

وزیر کشور با ارائه گزارشی از خسارات سیل و رسیدگی
ها برای جبران خسارت ها گفت :سامانه واحدی برای
دریافت ،ثبت و راستی آزمایی درخواست های مردم برای
دریافت خسارت ایجاد شد که برای اولین بار پژوهشکده
فضایی کشور نیز عضو کارگروه آن بود تا عالوه بر ارزیابی
های میدانی با استفاده از اطالعات این مجموعه نیز بتوانیم
خسارات را دقیقتر راستی آزمایی کنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد ۲۳۵ :شهر وچهار هزار و
 ۲۳۵روستا درگیر خسارات سیل بودند و در ارزیابی ها بیش
از  ۳۵هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان درخواست دریافت خسارت
ثبت شد .با همت دولت و تالش همکاران ما در استانهای
سیلزده و بخشهای ملی کار جبران خسارات سیل به ویژه
در بخش تعمیرات و بازسازی مسکن بسیار مطلوب پیش
رفته و در بخش کشاورزی هم از آن جا که اولویت کشاورزان
آماده کردن اراضی برای کشت دوم بود پس از انجام این کار
تشکیل پرونده ها از طرف کشاورزان سرعت گرفته است.
وزیر کشور تصریح کرد :بخش قابل توجهی از اراضی
که در اثر سیل به طور کامل زیر آب رفته بودند از زیر آب
خارج شدند و در حال حاضر  ۲۴۵هزار هکتار از این اراضی
برای کشت دوم زیر کشت رفته است .تخلیه آب از این
اراضی کار بسیار عظیمی بوده است چرا که وقتی دشت
بسیار وسیعی به طور کامل به زیرآب میرود ،تخلیه آب از
آن به راحتی ممکن نیست.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه

کارهایی که ما برای دفاع از خودمان انجام میدهیم،
خطوط قرمز تعیین کنند.
وی در ادامه با اشاره به عربستان سعودی و
رژیم صهیونیستی گفت :من فکر میکنم که آمریکا
منبع بیثباتی در این منطقه است و فکر میکنم
که متحدان آمریکا نیز متاسفانه منبع بیثباتی
بودهاند».
ظریف همچنین موضع ایران را در قبال این
تنشها بیان کرده و گفت :چیزی که به شدت واضح
است ،این است که ما به دنبال جنگ نیستیم ،ما به
دنبال تقابل نیستیم ،ما خواهان پیشرفت مردممان
بوده و میخواهیم منطقهمان پیشرفت کند.
وی افزود :ما در اینجا[خاورمیانه] احتیاج به
ثبات داریم و ثبات باید برای همگان باشد .نمیشود
که عدهای در ثبات بوده و دیگران در بیثباتی
باشند .الزم است که تمام کشورها درمنطقه در
ثبات باشند و ما آمادهایم تا از ثبات برای تمامی
کشورهای منطقه و برای کسانی که به منطقه ما
تکیه دارند ،حفاظت کنیم.
ظریف درباره تعهد مستمر ایران به توافق
هستهای و قابلیت تداوم آن گفت که «این بهترین
توافق ممکن بود» اگرچه میگوید که با مخالفت
مواجه شد.
وزیر امور خارجه ایران با توجه به این ادامه

با بیان اینکه خسارات وارده به اراضی زراعی و کشاورزان در
سیل فروردین ماه امسال بسیار گسترده بود اظهار داشت:
حدود  ۳۱۶هزار هکتار زمین فقط در استان خوزستان زیر
آب رفته بود که تاکنون بیش از  ۲۱۲هزار هکتار آن از زیر
آب خارج شده و خود این موضوع کار بسیار بزرگ و مهمی
بوده است.
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز با ارائه
گزارشی درباره خسارت وارده به بخش صنعت ،معدن و
تجارت در سیل فروردین ماه گفت ۴۵۵ :واحد صنعتی،
 ۹۶معدن و تعد زیادی واحدهای صنفی و دارهای قالی در
قالیبافیها در اثر این سیل خسارت دید که  ۸۴۳میلیارد
تومان خسارت بالعوض و دو هزار و  ۴۹۳میلیاد تومان
تسهیالت برای جبران خسارت در نظر گرفته شد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز در این جلسه
در بخش بازسازی خانههای آسیب دیده و احداث خانههای
جدید بسیار خوب عمل شده است ،گفت :عالوه بر  ۵۳هزار
واحد تعمیری که کار آنها به پایان رسیده و تعمیرات ۵۰
هزار واحد باقی مانده نیز به زودی پایان خواهد یافت.
علیرضا تابش ادامه داد :همچنین  ۳۰هزار واحد
احداثی نیز برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده که
قرارداد عمده آنها منعقد شده و کار ساخت بیش از  ۲۰هزار
واحد مسکونی آغاز شده است.
وی افزود :عالوه بر خسارت در استانهای اصلی درگیر
سیل در استانهایی مثل خراسان شمالی و همدان نیز در
مجموع حدود  ۱۵هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سیل
داشتیم که برای تعمیر این واحدها نیز کمکهای خوبی
شده است.
تابش اظهار داشت :در برخی استانها مثل گلستان و
یا شهرستان پلدختر حتی زمین خانههای مردم را سیل برده
بود که در این بخش هم برای بیش از  ۲هزار واحد زمین
تامین کرده و برای ساخت به مردم واگذار کرده ایم.
استانداران خوزستان ،گلستان و لرستان هم در
سخنانی از روند رسیدگی به آسیبهای وارد شده به بخش
مسکونی در این سیل ابراز رضایت کردند و دلیل عمده
تاخیر در جبران خسارت بخش کشاورزی را نیز این موضوع
عنوان کردند که مردم اولویت اولشان آماده کردن زمین
خسارت دیده از سیل برای کشت دوم بود و پس از اینکه
کشت دوم انجام شده است ،روند تشکیل و ثبت پرونده ها
در این زمینه نیز تسریع شده است.

داد :این توافق بیعیبو نقص نبود .هیچ توافق
بیعیب و نقصی وجود ندارد اما اگر به رئیس جمهور
آمریکا مشاوره درست داده شود ،او قادر خواهد بود
تا اساسا این واقعیت را بپذیرد که این بهترین توافق
بوده و ما میتوانیم پیش برویم.
ظریف گفت بر این عقیده است که این توافق
میتواند تا زمانی که شرکای باقیمانده در آن ،موافق
به اجرای تعهداتشان باشند ،حتی بدون مشارکت
آمریکا نیز ادامه پیدا کند .وی در این باره میگوید:
چیزی که ما از آنها میخواهیم و از آنها انتظار
داریم که انجام بدهند این است که متعهد بمانند و
ما هم تا زمانی که آنها چنین کنند ،متعهد خواهیم
ماند.
وی با توجه به عملکرد آمریکا در این باره
میگوید :من فکر میکنم که این نشانه مهمی است
که آمریکا نه به خاطر کاری که ما کرده باشیم ،بلکه
به خاطر کاری که خودشان انجام میدهند ،بیشتر و
بیشتر در حال منزوی شدن است.
وزیر امور خارجه ایران با توجه به این
تشریح کرد :آنها از قانون تخطی کرده ،قانون
را نقض کرده و هر معاهده بینالمللی را که عضو
آن بودهاند را نقض میکنند .آنها نه تنها از
توافق هستهای ایران بلکه از معاهده پاریس و
معاهده تجاری اقیانوس آرام خارج شده و اساسا

هر چیزی را که میتوانستند از هم گسیختهاند.
بنابراین ،آنها منبع عدمثبات جهانی هستند و
این نوع از رفتار ،به آشفتگی بیشتر جهانی منجر
خواهد شد .من فکر میکنم که این برای همه
خطرناک است و همه متوجه این هستند.
وی عالوه بر این ،درباره روابط ایران با
همسایگانش در خلیج فارس گفت که ایران امیدوار
است بتواند به عادیسازی روابط دست پیدا کند.
ظریف در این باره گفت :چیزی که همیشه
گفتهایم و آن را تکرار میکنیم این است که
همسایگان ما ،همه ما به این منطقه تعلق داشته
و نمیتوانیم آن را ترک کنیم .دیگران این منطقه
را ترک خواهند کرد ،دیگران از ما حفاظت نکرده و
آن چتر حمایتی را که به آن احتیاج داریم برایمان
فراهم نخواهند کرد .ما میتوانیم این چتر حمایتی
را برای یکدیگر ایجاد کنیم .ما دست خود را[به
نشانه همکاری] پیش آوردهایم و دستمان را به
سمت تمام همسایگانمان نگه خواهیم داشت.
وی همچنین در این گفتوگو اظهار کرد که
درباره پتانسیل جنگی در منطقه «بدون شک نگران
است» .وزیر امور خارجه ایران با این حال گفت :اما
من همیشه به عنوان یک دیپلمات باید به دنبال
راه چارهای صلحآمیز باشم و این چیزی است که
انجام میدهیم.

در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛

هشتمین نشست خبری اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه
دیروز با حضور اهالی رسانه برگزار شد.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در هشتمین
نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک عید سعید
قربان ،دهه والیت و امامت و روز خبرنگار اظهار کرد :انقالب ما
یک انقالب فرهنگی است و با خبر آغاز شد.
وی افزود :جامعه خبری ما در آگاهی بخشی به مردم نقش
موثری ایفا میکند و شاهدیم که با اطالع رسانی دقیق از بروز
حوادث جلوگیری و موجب پاسخگویی مسئوالن شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت :همان گونه که حوزه خبری
در آگاهی بخشی جامعه نقش دارد ،اخالق حرفهای نیز باید در
این حوزه رعایت شود و بنده نسبت به رعایت اخالق حرفهای
این شغل حساس تذکر میدهم.
اسماعیلی تصریح کرد :ما اعالم کردیم که قوه قضائیه در
دوره تحول صبر بیشتری خواهد داشت و با نقد صحیح اشکاالت
را رفع میکند .رئیس قوه قضائیه نیز اعالم کرد از هیچ کسی
شکایت ندارد و در سمت قبلی خود نیز از شخصی شکایت
نکرده است.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه دستور داده پرون دههای
اصحاب رسانه که با شکایت این قوه تشکیل شده مختومه شود،
اظهار کرد :بخش زیادی از پروندهها مختومه شدند و جایی که
به نظام آسیب برسد چارهای جز برخورد نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حوزه عفاف و حجاب
گفت :تمام اهتمام ما برای رعایت حجاب و عفاف است و شورای
عالی انقالب فرهنگی در این رابطه مصوباتی داشته و برای
دستگاههای مختلف مسئولیتهای قرار داده است ،اما اطالعات
حاکی از این است که  ۲۶دستگاه مسئولیت خود را آنچنان که
باید انجام ندادند و اگر انجام داده بودند وضعیت این چنین نبود.
اسماعیلی افزود :الزم است دستگاههای مسئول وظایف
خود را در حوزه عفاف و حجاب یک بار دیگر بازخوانی کنند و
گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی انقالی فرهنگی
ارسال کنند.
وی گفت :از دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی هم
میخواهیم این گزارش عملکرد را مطالبهگری کنند؛ همچنین
از ناحیه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور
ماموریت داده شده که بررسی کند هر یک از دستگاهها در حوزه
مسئولیت خود در حوزه عفاف و حجاب چه کارهایی کرده اند.

ادامه از صفحه اول
یکی از این تجارت تلخ «مسکنمهر» بود که محمود
احمدینژاد وعده ساخت میلیونها واحد مسکونی را به مردم
داد .در آخر نیز نهتنها دولت نتوانست به وعده خود به طور کامل
عمل کند ،بلکه رشد شدید پایه پولی و تورم باال را در دولت
دهم به همراه آورد.
اگر تجربه چند دهه گذشته را نگاهی بیاندازیم ،به این
نتیجه میرسیم که هر گاه دولتها صاحب دالرهای نفتی
بیشتری شدهاند ،بالفاصله به فکر حل مشکل مسکن با
ساختوساز توسط دولت افتادهاند .متاسفانه بخش خصوصی و
دولت بالقوه برای پوشش نیاز بازارها به ویژه بازار مهم مسکن به

نقره داغ شدن متهمان پروندههای پیشفروش خودرو
سخنگوی دستگاه قضا درباره پروندههای مفاسد اقتصادی
اظهار کرد :مردم کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی را از
رئیس قوه قضائیه خواستار هستند؛ به همین منظور دستور
العمل تشکیل مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی ابالغ و به
دادگستری استان تهران ارسال شد.
اسماعیلی افزود :در این دستور العمل به حمایت از
گزارشگران مفاسد اقتصادی تاکید شده است و قرار است
سامانهای در مجمتع قضایی مفاسد اقتصادی ایجاد شود که
اصحاب رسانه و مردم میتوانند آخرین عملکرد این مجتمع را
در سامانه مشاهده کنند.
وی در رابطه با پرونده پرونده کیمیا خودرو گفت :احکام
پرونده کیمیا خودرو صادر شد .مهدی فتاحی نیا به  ۲۵سال
حبس ،مرتضی فتاحی نیا  ۱۵سال حبس ،دلنیا فتاحی نیا ۲۰
سال حبس ،عبدالنبی حسین پور  ۱۰سال حبس ،نسرین
الهیاری  ۱۰سال حبس ،اعظم کریمی  ۱۰سال حبس،
سمیه عفت دوست  ۱۰سال حبس ،مجید پور محسنی ۱۰
سال حبس ،غالمرضا بهاری معروف به عبادی جوان  ۱۰سال
حبس ،صادق صمدی  ۱۰سال حبس ،محمد جوان کشاورز ۱۰
سال حبس ،معصومه موسوی  ۱۰سال حبس ،امیر علی سام
رجبی ۱۰سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد :در پرونده تخصیص ارز
در واردات گوشت حمیدرضا خلیلی جانشین جهادکشاورزی
تهران به دلیل به  ۱۲سال حبس و علی رضا جهیزی به ۱۰
سال حبس و رنجبر کرمانی به  ۲سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی افزود :سید محمد نعمتی مدیر شرکت نگین
اعظم که  ۱۲۸۳شکایت و کالهبرداری گسترده داشت به ۸
سال حبس و رد مال محکوم شد؛این رای قطعی شده است.
وی اضافه کرد :در پرونده آرمان پرشین (پرشین خودرو) با
 ۱۳۷۹شکایت دادگاه بدوی تشکیل و مدیران شرکت به حبسهای
طویل المدت محکوم شدند و این حکم قطعی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده خودروهای کشنده که
در دادگاه مفاسد اقتصادی مطرح است ،اظهار کرد :این پرونده از
پروندههای مهم است.صنف کامیون داران با جابجا کردن ارزاق
مردم زحمت میکشند و این شرکت نسبت به کامیون داران
اجحاف کرده است.
اسماعیلی با بیان اینکه به دلیل اهمیت پرونده درخواست
کردیم پرونده از حوزه اسالمشهر به تهران ارسال شود که این

کار هفته گذشته انجام شد،گفت :یک ماه است که پرونده
تشکیل شده و اکنون در حال بررسی در دادگاه مفاسد اقتصادی
است.
وی در رابطه با پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد گفت:
محاکمه این فرد انجام شده و تحقیقات جامع و کامل بود و
برای صدور حکم نیاز به گرفتن استعالم از وزارت خانه مربوطه
بودیم که به محض ارسال استعالم از وزارت خانه نسبت به انشاء
رای اقدام میکنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره فرار ساالر
آقاخان اظهار کرد :مراحل رسیدگی انجام شده است و متهم
به دادگاه احضار شد ،اما در دادگاه حاضر نشد و ما همین قدر
اطالع داریم.
اسماعیلی گفت :ما نسبت به احضار این فرد از طریق
خودش و وثیقهگذار اقدام کردیم و اگر در دادگاه حاضر نشود
مراحل رسیدگی پرونده انجام میشود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهردار سابق
کرج گفت :این فرد دو پرونده دارد که حکم پرونده اول دادگاه
بدوی صادر شده و قطعی نیست و پرونده دوم در دادسرای
انتظامی مطرح است ؛ این دو پرونده به هم ارتباط ندارد.
اسماعیلی درباره فیلتر اینستاگرام گفت :متاسفانه اخباری
مطرح میشود که به هیچ وجه از حوزه قضایی مطرح نشده
است .زمانی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد خبری از
سوی معاون اول دادستان کل کشور منتشر میشود که نشان
میدهد افرادی که در حوزه اطالع رسانی فعالیت دارند اخالق
حرفهای را رعایت نمیکنند.
وی گفت :اخباری صحت دارد که سخنگوی قوه قضائیه
یا رئیس قوه قضائیه در برنامهای اطالع رسانی کند و خبرهای
که از سوی افراد دیگر و مدیران دستگاه قضایی مطرح میشود
موضع قوه قضائیه نیست و نظر شخصی آنها است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در پرونده
سیف برخی حواشی مطرح شده است ،ازجمله فرار ساالر آقاخان
و اینکه این فرد نه ممنوع الخروج بوده و نه ممنوع المعامله
و فقط یک جلسه دادگاه علنی بود ،گفت :دادگاه این پرونده
تشکیل شده و علنی است ،اما علنی بودن به معنی حضور
خبرنگاران نیست و گاهی ممکن است که افراد حاضر در جلسه
محدودتر باشند.
وی ادامه داد :دادگاههای این پرونده ادامه دارد و باید اجازه

دخالت دولت به بازار مسکن آرامش میدهد؟

عنوان رقیب همدیدگر قلمداد میشوند .به طور کلی یک قانون
نانوشته وجود دارد با این مضمون که سیاستگذار به محض
اینکه نتواند سیاستهای اصلح را از سیاستهای مغلول جدا
کند ،استراتژی مداخله را در پیش میگیرد.
در شرایط فعلی با توجه به ضعف منابع دولت و
تحریمهای موجود ،سناریوی مداخله وسیع دولت حسن
روحانی در بازار مسکن بسیار ضعیف است .این مداخله
حتی اگر عملیاتی هم شود ،در مقایسه بسیار کوچک خواهد
بود که حاصل آن چیزی به جز اتالف منابع و وقت دولت
نخواهد بود .دولت دوازدهم منابع مالی الزم را در اختیار
ندارد و بسیار بعید به نظر میرسد که بخواهد وعده ساخت

میلیونها مسکن را به مردم بدهد.
به نظر میرسد سیاستگذاران بخش مسکن به جای
اتالف منابع و زمان ،باید به فکر توسعه تقویت بخش خصوصی
و انبوهسازان برای حضور جدی در بازار مسکن باشند .در پیش
گرفتن چنین استراتژی میتواند در بلندمدت مشکالت کمبود
مسکن را حل و فصل کند.
دوره تجارت قبلی نشان میدهد که دولتها حتی در
شرایط اقتصادی باثباتتر و ثروتمندتر نیز تجربه موفقی در
مقوله مداخله در بازار مسکن نداشتهاند و به طور قطع هر گونه
دخالت دوباره دولت در این بازار نیز در آینده خسارات سنگینی
را به بار خواهد آورد .تجربه ثابت کرده که تعیین سقف قیمتی

دهیم دادگاه پرونده را بررسی و حکم را صادر کند و به تصمیم
دادگاه هم احترام بگذاریم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده برادر
رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور گفت :دادگاه
پرونده برادر رئیس جمهور تشکیل و حکم صادر شده است.
دادگاه تجدید ظر هم تشکیل شده و ما هم منتظر حکم دادگاه
تجدیدنظر هستم.اسماعیلی خاطرنشان کرد :پرونده برادر معاون
اول رئیس جمهور در دادسرا مطرح است و تاکید شده که به
این مرحله سریعتر رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده
اکبر طبری و معرفی لیستی از همکاران این فرد از جمله
دادستان سابق تهران گفت :این اخبار مورد تایید ما نیست و
رسیدگی قضایی به این پرونده ادامه دارد و هر کسی که در این
پرونده متهم شود به آن رسیدگی میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره سه پرونده سیف در قوه
قضائیه اظهار کرد :پرونده سیف در حال بررسی در دادگاه است
و بعد از صدور حکم تمام ابهامها رفع میشود و سعی نکنید که
در ذهن مردم ابهام ایجاد کنید.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده فاجعه منا گفت:
مطالبات دستگاه قضایی از دولت سعودی که عامل به شهادت
رسیدن جمعی از حجاج کشورمان شد به جدیت ادامه دارد.
اسماعیلی افزود :برای پیگیری مطالبات خانواده شهدای
منا و تعیین ورثه آنها اقدامات الزم انجام شده و مرجع
رسیدگی به پرونده کشور ما نیست ،زیرا ما در این پرونده مدعی
هستیم؛ پیگیر مطالبات و استیفای حقوق شهدای منا هستیم،
اما تا مروز به نتیجهای نرسیدهایم.
وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده خانم نگار قدسی
کنی به دلیل دور زدن تحریمها بازداشت و به آمریکا فرستاده
شده است و قرار است با نازنین زاغری معاوضه شود ،اظهار کرد:
جای تاسف است افرادی که به هموطنان خود کمک میکنند
به دالیل واهی بازداشت میشوند و این خالف حقوق بشر ادعای
این کشورها است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت :افراد هر جایی که بازداشت
میشوند باید در همان کشور محاکمه شوند و این نشان میدهد
کشورهای اروپایی از خود ارادهای ندارند و وزارت امور خارجه
ایران پیگیر موضوع است و دادستانی کل کشور هم حمایتهای
الزم را انجام میدهد.

در همه بازارها به ویژه در بازار مسکن جوابگو نیست و نتیجه
آن نیز عدم شفافیت و ایجاد بازار سیاه خواهد بود.
دولت باید سیاستهای ضدانحصاری و مقابلهکننده
با رانت منفی را در دستور کار قرار دهد .توجه به تبعات
بلندمدت سیاستگذاریها در بازار مسکن اهمیت بسیاری
دارد .تولید مسکن زمانبر است و در نتیجه بخشی از تبعات
سیاستگذاریها به زودی خود را نشان نمیدهد و در آخر
اینکه دولت باید از سیاستگذاریهای «همهگیر» خودداری
کند .تمرکززدایی از سیاستگذاری در این بخش ضروری
است .سیاستگذاریهای کالن باید صرفا در راستای تسهیل
فرآیندهای عملکرد بازار تمرکز پیدا کند.

