
شنبه  7 خرداد  1401- 26 شوال 1443 - 28 می 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5723  2  سیاسی

گروه سیاسی: گویا تازه مسئوالن متوجه عمق فاجعه در 
آبادان شده اند؛ چراکه معاون اول رئیس جمهور، تازه، دیروز 
)جمعــه( در پنجمین روز حادثه به آبادان رفت، آن هم پس 
از اعتراضات گسترده مردم آبادان و خرمشهر به بی کفایتی 
مســئوالن در صدور مجوزهای الزم برای ساخت غیرقانونی 
متروپل که پنجشنبه شب شدت گرفته بود. انگار مسئوالن 
هــم منتظر پیام رهبر انقالب بودند تا این حادثه را بیشــتر 
جدی بگیرند؛ پیامی که شامگاه پنجشنبه و ساعاتی پس از 
برگزاری مراسم سالم فرمانده در ورزشگاه آزادی، صادر شد.  
از زمانی که بخش هایی از بــرج دوقلوی یازده طبقه در 
دســت ســاخت متروپل آبادان در ظهر دوشنبه دوم خرداد 
دچار ریزش شــد، عملیات امدادرســانی آغاز شده اما این 
عملیــات با کندی پیش می رود. تا ظهر روز جمعه پیکر ۲۴ 
نفر از کســانی که زیر آوار جان خود را از دست داده اند پیدا 
شده و برای تشخیص هویت به دانشگاه علوم پزشکی آبادان 
انتقال یافت. این حادثه مصدومیت بیش از ۳۰ نفر را هم در 
پی داشت و با توجه به این که مشخص نیست چه تعداد زیر 
آوار مانده اند، احتمال افزایش تعداد جانباختگان وجود دارد. 
تا پنجشــنبه پیکرهای ۱۳ نفر از جان باختگان حادثه نیز 

شناسایی و به خاک سپرده شده است.
گروه های امدادرســانی با تالش زیــاد در حال عملیات 
امداد و آواربرداری هستند اما احتمال ریزش باقیمانده سازه، 
دغدغه اصلی گروه های امدادی است و به این دلیل عملیات 

با احتیاط انجام می شود.
همزمان با عملیات امداد و نجات و آواربرداری در متروپل، 
مردم آبادان هم در نزدیکی محل حادثه، تجمعات اعتراضی 
با شعارهایی علیه مسئوالن برگزار می کنند؛ تجمعاتی که به 
شهر همسایه، خرمشهر هم رســیده و ابراز همدردی مردم 
خرمشــهر با مردم آبادان را در تظاهرات اعتراضی پنجشنبه 
شــب به همراه داشته اســت. آنچه باعث خشم مردم شده، 
ســهل انگاری مســئوالن در مورد نظارت بر ساخت برجی 
اســت که بنا به اعالم کتبی سازمان نظام مهندسی آبادان، 
اســتانداردهای الزم در آن رعایت نشــده بود اما با زد و بند 
مســئوالن با مالک برج، مجوزهای الزم را چه برای ساخت 
و چه برای پایان کار، دریافت کرده بودند و مراسم افتتاحیه 
برج ناتمام هم با حضور غالمرضا شــریعتی استاندار پیشین 
خوزستان که پس از آن رییس سازمان استاندارد شد، برگزار 
شده بود. همین حاال دهها نفر و خانواده های آنها قربانی بی 
مباالتی مســئوالن شده اند اما اگر برج به طور کامل افتتاح 
شده بود، در آن ساعت میانی روز، یک فاجعه انسانی با ابعاد 

وسیع تر بر جای می گذاشت.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور که روز بروز حادثه، 
در تماس های تلفنی با استاندار خوزستان و فرماندار آبادان، 
برای بســیج امکانات جهت کمک به مصدومان این حادثه 
دســتوراتی داده بود و یک روز بعد هم به هیاتی ســه نفره 
شامل نمایندگانی از وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و 
مشاور خود ماموریت داد با عزیمت فوری به آبادان، با بررسی 
جزییات پرونده ریزش ساختمان در این شهرستان، گزارش 
دقیق خود را درباره علل وقوع این حادثه ارائه کنند، سرانجام 

خودش هم روز جمعه پس از پنج روز عازم آبادان شد! 
مخبر روند عملیات امدادرسانی در این حادثه را از نزدیک 
مورد بررســی و بازدید قرار داد و خواســتار تسریع در روند 
عملیات آواربرداری و جســت و جوی نفرات زیر آوار مانده 
شد. مخبر اگرچه از وجود امکانات آواربرداری در این حادثه 

ابراز رضایت کرد اما از افزایش امکانات و تجهیزات مورد نیاز 
برای آواربرداری متروپل خبر داد! مشــخص نیست اگر فکر 
می کنند امکانات آوار برداری مناســب است، چرا خواستار 
افزایش تجهیزات هستند! موضوعی که از روز اول مورد تاکید 

حاضران در محل بروز حادثه قرار داشت.
احمد وحیــدی وزیر کشــور هم روز جمعــه در جمع 
خبرنگاران در محل ســاختمان متروپل گفت: با استقرار ۲ 
دستگاه جرثقیل سنگین کار آوار برداری از ساختمان متروپل 
وارد مرحله جدیدی شــده است. این ۲ دستگاه جرثقیل در 
۲ جبهه شامل ساختمان رو به روی خیابان و ساختمان های 

پشت متروپل آواربرداری را انجام می دهند.   
وزیر کشور گفت: با توجه به جلسات متعدد با گروه های 
کارشناســی و کســب اجازه تخریب برخی سازهای مجاور 
متروپل از سوی شــهروندان، تصمیم بر آن شد که کار آوار 
برداری به صورت مکانیکی آغاز شــود. برای کمک به توان 
و ســالمت امدادگران عالوه بر حضــور نیروهای تخصصی 
اقداماتی مانند اکسیژن رسانی به اعماق آوارها در حال انجام 
اســت تا با دسترســی به طبقات و الیه های زیرین بتوان به 
شرایط مسلط تر شده و از وضعیت مفقودان احتمالی باخبر 
شد.  وی از مردم خواســت تحت هیچ شرایطی به محوطه 
عملیاتی حادثه نزدیک نشــوند زیرا شرایط خطرناکی وجود 
دارد ضمن اینکه تجمــع افراد باعث کندی روند آواربرداری 

می شود.
رئیس جمعیت هالل احمر نیز پنجشــنبه شــب با بیان 
اینکه عملیات جســت و جو و نجــات در متروپل آبادان تا 

لحظه ای که مطمئن شویم کسی زیر آوار نیست ادامه دارد 
گفت: نیروهای امدادی و هالل احمر همچنان در کنار مردم 
بوده و تالش می کنیم عملیات امدادی به بهترین نحو پیش 
برود.  پیرحســین کولیوند در گفتگو با ایرنا گفت: عملیات 
جســت و جو و نجــات با تمام توان در محــل حادثه ادامه 
دارد و تیم هــای تخصصی از نقاط مختلف کشــور در محل 
حضور دارند.  وی با تاکید بر برنامه ریزی جهت تســهیل در 
روند آواربرداری گفت: اقدامات و عملیات براســاس شرایط 
پروژه تغییر می کند، با توجه به اینکه هر لحظه ممکن است 
شرایط خاص و جدیدی ایجاد شود نیاز است متناسب با آن 
اقدام کنیم.  رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به تفکیک 
بخش های مختلف ساختمان افزود: آواربرداری ضلع شرقی 
ساختمان توســط قرارگاه خاتم، ضلع شمالی توسط آتش 
نشانی و جســت و جو و نجات توسط جمعیت هالل احمر 
با جدیت در حال انجام اســت.  وی گفــت: در تالش برای 
رسیدن به طبقات زیرین و همکف ساختمان متروپل هستیم 
اما خطر ریزش ساختمان کناری وجود دارد ،به رغم رعایت 

تمامی شرایط ایمنی خطر پذیری وجود دارد.
هویت جسد حسین عبدالباقی مالک متروپل 

تایید شد اما...
شامگاه پنجشنبه دادستان عمومی و انقالب اهواز رسما 
اعالم کرد که هویت جسد »حسین عبدالباقی« متهم اصلی 
، مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان از طریق بررسی 
ژنتیک )DNA( توسط پزشــکی قانونی تایید شده است. 
البته آنگونه که صادق جعفری چگینی گفته »پیش از این نیز 

جسد توسط خانواده متوفی شناسایی و اداره تشخیص هویت 
پلیس آگاهی خوزستان از طریق انگشت نگاری، هویت وی 
را تایید کرده بــود اما باتوجه به اینکه آزمایش DNA یک 
از معتبرترین روش های تشخیص هویت افراد می باشد، جسد 
برای آزمایش ژنتیک به پزشــکی قانونــی تحویل و نتیجه 

آزمایش امروز )پنجشنبه( اعالم شد.
وی ادامه داد: اجساد سایر جانباختگان حادثه نیز جهت 
بررسی و تایید هویت به پزشــکی قانونی انتقال داده شد و 
اقدام قانونی در این خصوص انجام شــده اســت. همچنین 
تیمی از پزشکان اداره پزشکی قانونی خوزستان برای پیگیری 
امور مصدومان حادثه بر بالین آن ها حاضر و اقدامات قانونی 

الزم را انجام دادند.
دادســتان مرکز استان خوزســتان بیان کرد: با دستور 
بازپرس پرونده، هیئتی از کارشناســان رسمی متخصص در 
رشــته های مختلف مرتبط با حادثه، روز گذشــته به محل 
حادثه اعزام شدند و چنانچه در بررسی علل و عوامل حادثه، 
مقررات، دســتورالعمل ها و ضوابط ایمنی ساختمان، افرادی 
مقصر یا دخیل شناخته شوند، با آنان برخورد قانونی خواهد 

شد.
البته اعالم احراز هویت جسد حسین عبدالباقی همچنان 
با تردیدهایی از ســوی مردم بویژه در شبکه های اجتماعی 
مواجه شده است. روز پنجشنبه فیلمی از دوربین مداربسته 
محل بروز حادثه منتشر شــد که زمان ریزش ساختمان را 
نشــان می داد که به ادعای منتشــرکنندگان فیلم، حسین 
عبدالباقــی در زمان ریزش ســاختمان، داخل برج در دفتر 
کارش بوده اســت امــا این فیلم نیز بــا تردیدهایی مواجه 
شــد چراکه با وجود آنکه لحظه کوتاهی از ریزش پارکینگ 
مشخص است، در لحظه ریزش ساختمان، دفتر کار حسین 
عبدالباقی تاریک می شود. به نظر می رسد بی اعتمادی مردم 
نسبت به مسئوالن موجب شده هر خبری از سوئی مسئوالن 
با تردید مواجه شــود و به همین دلیل هم پنجشنبه شب، 
مردم خشــمگین آبادان، آجیل فروشــی عبدالباقی را که 
شغل اولیه او بوده و همچنان در آبادان مستقر بود، به آتش 

کشیندند.
نماینده آبادان خط و نشان کشید! 

نمایندگان آبادان در مجلس شــورای اســالمی همچون 
مســئوالن مرتبط با ســاخت متروپل، به دلیل عدم دقیق 
انجام وظایف نظارتی خود و حتی بعضا حمایت از سازنده، با 
انتقادهای فراوانی مواجه شده اند. اما در عین حال سیدمحمد 
مولوی یکی از نمایندگان آبادان در مجلس روز پنجشنبه در 
نشست کمیته بحران شهرستان آبادان که با حضور اعضای 
کمیســیون عمرانی مجلس شورای اســالمی، وزیر کشور، 
نماینده ولی فقیه در خوزســتان، استاندار و مسووالن ستاد 
بحران وزارت کشور در سالن اجتماعات بانک تجارت برگزار 
شد گفت:متاســفانه تعدادی افراد با هویت معلوم با ملتهب 
کــردن فضای مجازی کار را برای نیروهای امدادی ســخت 
کرده اند به همین دلیل باید با آنان برخورد شود تا نیروهای 
امــدادی با آرامش کار را پیش ببرند. از دســتگاه قضایی و 
نیروی انتظامی درخواســت می شود با رصد این افراد جلوی 
التهاب آفرینی آنهــا را بگیرند تا نیروهای امدادی با آرامش 
بیشــتری اقدام به کار کنند. وی همچنین خواستار استقرار 
نیوجرســی )موانع بتونی( در فاصله بیشتری از محل حادثه 
شــد و گفت: برای جلوگیری از بروز حادثه نباید اجازه داد 

افراد غیرعملیاتی وارد محدوده آواربرداری شوند.

معاون اول رئیس جمهور به آبادان رفت

امدادرسانی به متروپل، فریاد اعتراض در آبادان و خرمشهر
هویت جسد حسین عبدالباقی، مالک متروپل تایید شد اما مردم قبول ندارند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
برنامه هفتم توســعه بــزودی در دولت نهایــی و به مجلس 
ارســال می شــود. به گزارش ر ایرنا محمدرضا پورابراهیمی 
نماینده مردم شهرســتان های کرمــان و راور در مجلس روز 
پنجشــنبه در گردهمایی رزمندگان هشت سال دوران دفاع 
مقدس شهرســتان های رفســنجان و انار در محل حسینیه 
ثاراهلل رفســنجان تاکید کرد: ســاماندهی وضعیت معیشتی 
مردم اولویت ماست. به گفته وی اصالح ساختار بودجه اولین 

اولویت مجلس به شمار می رود. نماینده مردم راور و کرمان در 
مجلس شــورای اسالمی در ادامه با تجلیل از رزمندگان دفاع 
مقدس گفت: اینک فضای خوبی در استان کرمان برای خدمت 
به مردم در دولت ســیزدهم ایجاد شده است. وی همچنین 
افزود: برخی فکــر می کنند جریان مواجهه مــا با آمریکا بر 
سر موضوع هسته ای اســت و فکر می کنند اگر در مذاکرات 
هسته ای توافق کنیم با آمریکا مشکلمان حل است درصورتی 
که این طور نیست. پورابراهیمی تصریح کرد: در عرصه ماهیتی 

هم آمریکایی ها با اصل نظام و انقالب مخالف هســتند لذا در 
عرصه اقتصادی هرچه در توان داشــتند در مبارزه با ایران به 
کار گرفتند. وی بیان کرد: دشــمن طراحی کامال هوشمندانه 
در قالب جنگ اقتصــادی را از اواخر دولت آقای احمدی نژاد 
علیه ایران آغاز کرد و درطول یک دهه اخیر توسط آن ها این 
عملیات تحریم علیه ایران انجام شد و صدمات زیادی به اقتصاد 
ایران وارد کردند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: ما باید در درون، ساختارهای اقتصادی را 

تقویت می کردیم تا اثر تحریم ها کم شــود لذا  به دالیل آماده 
نبودن و شرایط موجود در ایران این اثرات تبدیل به شوک های 
ارزی شد. به گفته وی در یک دهه اخیر ارزش پول ملی ایران 
۲۵ برابر تحت تاثیر قرار گرفت یعنی هر برابر حدود صددرصد 
شــوک ارزی شد و هیچ کشوری توان مقاومت با این وضعیت 
را نــدارد. این نماینده مجلس تصریح کرد: به فرمان رهبری و 
عزم دولت و همراهی مجلس شــورای اسالمی فصل جدیدی 

در اصالح ساختار نظام اقتصادی در کشور شروع  شده است.

رئیــس قوه قضائیــه در ادامــه بازدیدهــای میدانی و 
آسیب شناسانه خود از مراکز و مراجع قضایی، دیروز )جمعه 

۶ خرداد( از زندان زنان قرچک بازدید کرد.
به گزارش ایســنا، بــه نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه، 
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای در جریان این 
بازدید که ۴ ســاعت به طول انجامید، ضمن سرکشــی از 
بخش های مختلف زندان زنان قرچک، از نزدیک با مســائل 
و مشــکالت مددجویان آن و کادر ندامتگاه آشــنا شــد و 

دستورات مقتضی را به مسئوالن ذی صالح صادر کرد.
سرکشی به تمامی سالن هان زندان زنان قرچک همچنین 
بخش قرنطینه، دارالقرآن، مجموعه ورزشــی این ندامتگاه، 
کتابخانه مرکزی، کارگاه های اشــتغالزایی، فنی وحرفه ای، 
صنایع دستی و آشــپزخانه ندامتگاه، بخش هایی از بازدید 

امروز رئیس قوه قضائیه بود.
رئیس قوه قضائیه در ابتدای این بازدید، طی نشســتی 
با مســئوالن و کارکنان زندان زنان قرچک، ضمن تسلیت 

شهادت حضرت امام جعفرصاق)ع(، به بیان فضائل و مناقب 
آن امام همام پرداخت و با اشاره به سختی ها و مشقت هایی 
که ائمه اطهارعلیهم الســالم در راه تربیت و تحول انسان ها 
در عصر خود، متحمل شــده اند، اظهــار کرد: حضرت زهرا 
ســالم اهلل علیها ام االئمه، علی رغم ســن کمی که داشتند، 
در علم، فضل، تقوا، والیتمداری و هدایت انســان ها سرآمد 
بودنــد و در عین حال نمونه اعالی یک همســر نیز بودند؛ 
لذا برای ما و شــما مسئوالن و کارکنان زندان زنان، زهرای 
مرضیه)س( باید یک الگوی تمام و کمال باشــد تا با تأسی 
به آن حضرت بتوانیم و بتوانید در مسیر تالش برای تحول 
انسان ها و مددجویان گام برداریم و شرایط بازگشت آنها به 

محیط خانواده و جامعه را فراهم سازیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره به اهمیت بازپروری 
و بازاجتماعی کردن مددجویان و زندانیان و نقش زندانبانان 
در تحقق این مهم، خطاب به مســئوالن و کارکنان زندان 
زنان قرچک، بیان داشــت: نقش و رســالت شما در اصالح 

و بازاجتماعــی کردن مددجویانی که دچار انحراف و لغزش 
شده اند بســیار حائز اهمیت و خطیر اســت و این توفیقی 
اســت که به شما عنایت شده و باید در این مسیر از زهرای 

مرضیه)س( استمداد بطلبید.
رئیس عدلیه در ادامه با اشــاره بــه ظرافت هایی که امر 
زندانبانی دارد، وجود این ظرافت ها در کارکنان و مسئوالن 
زندان زنان را ضروری تر دانســت و گفــت: در زندان، ما با 
افرادی مواجهیم که از جنبه های گوناگون فردی و اجتماعی 
با یکدیگر تفاوت هایی دارند و بعضاً ناامید هســتند، همین 
جهات و جنبه هاســت که کار زندانبانی را متفاوت از سایر 
مشاغل می کند و ایجاب می کند یک زندانبان بویژه زندانبان 
زندان زنــان در کارش و در نحوه مواجهه اش با مددجویان، 
مجهز به ظرافت ها و شــگردهایی باشد که نهایتاً به هدایت، 

اصالح و بازاجتماعی شدن زندانی بینجامد.
رئیس قوه قضائیه، حلم و صبــوری را در کنار تخصص 
و تجربه از ضروریات شــغل زندانبانی بویژه در حوزه زندان 

زنان دانســت و بیان داشت: مسئوالن و کارکنان زندان های 
ما بویژه زندان زنان باید با رفتار حســنه و صبوری در برابر 
حتی بی مهری های احتمالی برخــی زندانیان، به آنها ثابت 
کنند که دلسوز و خیرخواه شان هستند و هدفی جز بازگشت 

آبرومندانه آنها به آغوش خانواده و جامعه ندارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مسئوالن و کارکنان زندان 
زنان توصیه کرد که با برگزاری نشســت های هم اندیشــی 
مســتمر و مداوم، نســبت به انتقال تجربیــات به یکدیگر 
مبادرت ورزید و برای بازپروری و بازاجتماعی کردن زندانیان 

برنامه های منسجم و مدونی را اتخاذ کنید.
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای در پایان این 
بخش از سخنانش، ســواالتی را درخصوص خدمت رسانی 
رفاهی و بهداشتی به مددجویان و نوع محکومیت های آنها 
از مســئوالن زندان زنان قرچک مطرح کــرد و بر توجه به 
وضعیت و معیشــت خانواده های محکومــان این زندان نیز 

تاکید کرد.

امــام جمعه موقت تهران تاکید کرد: در مســاله اقتصاد 
اگر مردم والیت پذیری و همراهی با دولت را داشــته باشند 
به پیروزی دست پیدا می کنند. حجت االسالم والمسلمین 
کاظــم صدیقی در نمــاز جمعه این هفته تهــران با عرض 
تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق )ع( گفت: یکی 
از مســائلی که در دوران این امام  بزرگوار از یادها رفته بود  
مقاومــت حضرت زهرا )س( در دفــاع از والیت و حکومت 
دینــی بود و حضرت امام صــادق )ع( این موضوع را دوباره 
فرهنگســازی کردند. دومین کار ایشــان برجسته  کردن 
عاشورای حسینی بود و امام صادق )ع( آن قدر این مساله را 
بزرگ کردند که شما درسی به اهمیت درس ایشان قبل از 
ظهور امام زمان )عج( سراغ ندارید. امام صادق )ع( شاگردان 
بسیار زیادی تربیت کردند به طوری که امروز مراجع تقلید 
و رهبر عزیزمان سر سفره شاگردان امام صادق )ع( نشستند.
وی در ادامه با اشاره به سالگرد آزاد سازی خرمشهر گفت: 
فتح خرمشهر جزء معجزات انقالب، شهادت، و والیت پذیری 
است و فرهنگ ایثار و شهادت باعث شد شهری که ۵۷۵ روز 
در اختیار دشمن مورد حمایت شرق و غرب بود و آنجا را به 
صورت دژ نفوذ ناپذیری در آورده بودند، آزاد شود. تمام این 
موضوعات زیر پرچم والیت پذیری ممکن اســت و خداوند 

این عزت واقتدار را به ما عطا کرد.
صدیقی ادامه داد: امام خمینی )ره( آزاد سازی خرمشهر 
را به خدا منســوب کرد زیرا امام هرگز غرور نداشــت و در 

اوج پیروزی ها همیشــه فروتن بود. امروز نیز خرمشهرهای 
زیادی درمرحله اقتصاد و فرهنگ داریم و اگر همان عشــق 
به والیت وجود داشــته باشــد پیروزی در این عرصه ها نیز 

ممکن می شود.
امــام جمعه موقت تهران خاطر نشــان کرد: مردمی که 
می توانند دژ نفوذ ناپذیر دشــمن را تخریــب کنند اگر در 
مساله اقتصاد هم والیت پذیری و همراهی با دولت را داشته 
باشند به پیروزی دســت پیدا می کنند و امید است شاهد 

گشایش های مورد انتظار باشیم.
وی با اشاره به ۴ خرداد سالگرد مقاومت مردم دزفول نیز 
گفت: صدامیان بیش از ۲۰۰ موشک را راهی دزفول کردند 
اما ملت رشــید و قهرمان دزفول شهر را ترک نکردند. اینها 

جلوه های مقدمات ظهور امام زمان )عج( است.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره بــه موضوع حذف ارز 
ترجیحی و اصالح نظام پرداخت یارانه ها گفت: مساله حذف 
ارز ترجیحی یک امتحان الهی برای مردم و مسئولینی است 
که ۴۳ سال قربانی دادند و هنوز نیز قربانی می دهند و خون 
شهیدان شان هنوز خشک نشده همان طور که شاهد بودیم 
پریروز نیز مردم برای بدرقه شهید عزیزمان حضور چشم گیر 

و دشمن کور کنی داشــتند. ما برای خون ها با دنیا معامله 
نمی کنیم و یک تار موی این شــهیدان را به زندگی اشرافی 

نمی دهیم.
وی افزود: موضوع حذف ارز ترجیحی قانون بوده اما دولت 
قبل اجرا نکرده اســت. این دولت قانون شــکن نیست و به 
دستور مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده است. زیرا توزیع 
عادالنه جز با حذف آن ممکن نمی شود. در سالهای پیش با 
ارز ترجیحی خوراک ســگها و لوازم آرایشی آورده می شد و 
اختصاص این ارز پول دارها را پولدارتر و ضعیف ها را ضعیف تر 

می کرد.
صدیقی ادامه داد: امروز گرانی هست و درست است که 
گرانی مشکالت زیادی را به بار می آورد اما این گرانی امتحان 
است و نابرده رنج گنج میسر نمی شود. اگر کسی راهی بلد 
است ارائه کند. من با شــناختی که از آیت اهلل رئیسی دارم 
می دانم ایشــان با همه وجود در خدمت مردم است و برای 
جلوگیری از شکاف طبقاتی بیشــتر و توزیع عادالنه یارانه 

برنامه دارد.
وی با بیــان این که گرانی در تمــام دنیا معلول اموری 
اســت و تنها به مدیریت داخلی مربوط نمی شــود، گفت: 

حذف ارز ترجیحی قدم بســیار مهمی بوده که تاکنون در 
انقالب برداشــته نشده و شــجاعتی است که چون قبلی ها 
می خواستند خوشنام بمانند آن را انجام ندادند. باید بدانیم 
مقام معظم رهبری آرزده اســت و خون جگر می خورد اما 
دولــت، دولتی اســت که از خود شماســت و هیچ کدام از 
پیروزی های ما بدون مشارکت مردم  و حضور در زیر پرچم 

والیت ممکن نمی شود.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره بــه دیدار نمایندگان 
مجلس با رهبر انقالب اسالمی و تبریک انتخاب مجدد محمد 
باقر قالیباف  به عنــوان رئیس مجلس گفت: از نمایندگان 
مجلس محترم توقع داریم رهنمودهای مقام معظم رهبری 
را برای انقالبی ماندن مجلس جدی بگیرند و همواره ســاده 
زیســتی ، مردمی بودن و پرهیز از تصویب قوانین غیر قابل 
اجرا را در نظر داشته باشند. آیت اهلل صافی گلپایگانی زمانی 
که دبیر شــورای نگهبان بودند همیشه می گفتند قوانینی 

تصویب نکنید که شورای نگهبان آن را رد کند.
وی در پایــان نیز گفت: مــردم آبادان مبتال به مصیبتی 
شدند که جا دارد این مصیبت را تسلیت عرض کنیم و هم 
در مساله شهادت شــهید صیاد خدایی از نیروهای نظامی 
توقع وجود دارد که عاملین جنایت را کشــف و به دســت 
قانون بســپارند و هم در موضوع رخ داده در آبادان قصور و 
تقصیر مربوط به آن ساختمان را کشف و در چارچوب قانون 

مجازات کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

برنامه هفتم توسعه به زودی در دولت نهایی می شود

توصیه های اژه ای درخصوص نحوه مواجهه با مددجویان زن

امام جمعه تهران:

حذف ارز ترجیحی امتحانی الهی است!

چهار دستور رئیسی درباره متروپل
عصر پنجشنبه جلسه فوق العاده بررسی گزارش های هیات های اعزامی و 
پیگیری و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شــده در حادثه ریزش ساختمان 
متروپــل آبادان در دفتر ریاســت جمهوری و با حضور آیت اهلل رئیســی و 
مقامات مســئول برگزار شــد. در این جلســه معاون اول رئیس جمهور و 
نمایندگان دســتگاه های مختلف خدمات رسان در حادثه اخیر آبادان حضور 

داشتند.
در ابتدای این جلسه پیام رهبر معظم انقالب اسالمی مشتمل برتسلیت 
به مردم داغدار آبادان و نیز دســتور خطاب به مســئوالن برای رسیدگی به 
ابعاد مختلف این حادثه و جلوگیری از تکرار حوادث مشــابه توســط رئیس 

جمهور قرائت شد.
در ادامه معاون اول رئیس جمهور گزارش هیات اعزامی به آبادان را ارائه 

و نمایندگان دستگاههای حاضر نیز گزارش اقدامات خود را بیان کردند.
رئیــس جمهــور پس از اطــالع از آخریــن گزارش های آواربــرداری و 
امدادرسانی با تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان حادثه و مردم آبادان بر 
ضرورت بســیج همه امکانات برای امداد و نجات آسیب دیدگان و مفقودان 
تاکید کــرد و گفت: دولت تمام امکانات وهمت خود را بکارگرفته تا به نحو 
فوری و کامل به آســیب دیدگان کمک شــود و عملیات نجات نیز تا زمان 

ممکن ادامه خواهد یافت.
رئیســی تأکید کرد: همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا در جریان 
امدادرســانی، حادثه غیرمترقبه ای برای مردم و امداد رسانان اتفاق نیفتد. 
رئیــس جمهور در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری، ضمن تقدیر از 
حضور میدانی وزیر کشور و همه دستگاه های امداد رسان و تشکر از رسانه 
ملی خاطرنشــان کرد: رســانه ملی و تمام افراد و رسانه های دلسوز کشور، 
کمک کنند تا مردم در جریان اخبار صحیح و دقیق این تالشها قرار گیرند. 
رئیس جمهور در دومین بخش از دســتورات خود بر شناســایی و پیگیری 
مقصرین و قاصرین این حادثه تاکید کرد و گفت: با هر فرد در هر رده ای که 

در این حادثه مرتکب تخلف یا ترک فعل شده باید به شدت برخورد شود.
سومین دستور رئیس جمهور به دســتگاههای مجری و ناظر در فرآیند 
ساخت و ســاز بود. آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: نباید هیچ ساختمانی بدون 
رعایت اصول، ضوابط و اســتاندارهای مهندسی ساخته شود و باید از ادامه 
فعالیت و ســاخت و ساز ساختمان های با سازه های نا ایمن جلوگیری شود.
رئیس جمهور در چهارمین دســتور خود به وزارت کشــور و سازمان نظام 
مهندسی و شهرداری ها ماموریت داد تا ساختمانهای ساخته شده نا ایمن و 
در معرض آسیب را شناســایی و معرفی نمایند تا اقدامات الزم برای مقاوم 

سازی، تخلیه یا تخریب آنها توسط صاحبان آن ساختمان ها انجام شود.

بازدید سرپرست دادسرای نظامی شرق استان تهران 
از محل وقوع انفجار در پارچین

در راستای دستور حجت االســالم والمسلمین صالحی دادستان نظامی 
اســتان تهران در خصوص بررســی ابعاد و زوایای مختلف حادثه انفجار در 
یکی از صنایع نظامی پارچین، ابراهیم حاتمی سرپرســت دادسرای نظامی 
شــرق استان در صحنه حاضر و با حضور مسئوالن و مدیران صنایع مربوطه 
وزارت دفــاع، از صحنه بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه وقوع انفجار 
قرار گرفت. در این بازدید فروض و احتماالت مختلف در بروز حادثه بررسی 

و دستورات الزم صادر شد.
همچنین مزروعی، بازپرس کشیک با حضور بموقع در همان ساعات اولیه 
وقوع انفجار و پس از انجام تحقیقات الزم در مورد ابعاد حادثه، دســتورات 
قضایی الزم مربوط به پزشکی قانونی و .. را به مسئوالن هوافضا صادر کرد.

با توجه به حساســیت موضوع و بازتاب رســانه ای دستورات الزم برای 
مسئوالن حفاظت و بازرسی صنایع دفاع صادر و مقرر شد گزارش دقیقی در 

خصوص ابعاد حادثه تنظیم و در اسرع وقت به دادسرای نظامی ارائه کند.
در جریان انفجار صورت گرفته متاســفانه یکی از پرسنل این صنعت به 

فیض شهادت نائل آمده است.
حاتمی سرپرست دادســرای نظامی شرق اســتان و سپهردوست مدیر 
اداری و پشــتیبانی مجتمع قضایی شرق استان در مراسم تشییع این شهید 

شرکت کردند.

حضور رئیس جمهور 
در مراسم تشییع شهدای گمنام 

هم زمان با ســالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( سید ابراهیم رئیسی در 
مراسم تشییع دو شــهید گمنام دفاع مقدس در جنوب شرق تهران حضور 

یافت. 
رئیــس جمهور با قرائت فاتحه برای این شــهدا، نــام و یاد رزمندگان و 
ایثارگران هشــت سال دفاع مقدس را گرامی داشت.  رئیسی در حاشیه این 
برنامه ضمن شرکت در مراسم عزاداری رئیس مکتب تشیع، با خانواده شهدا 

نیز گفت وگو کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر: 
مقصران و قاصران حادثه آبادان هرچه سریعتر 

شناسایی و مجازات شوند
کاظم غریب آبادی، دبیر ســتاد حقوق بشر، ضمن تسلیت به خانواده های 
حادثه تاســف بار آبادان، از دستگاه های ذیربط اجرایی و قضایی خواست تا 
هرچه ســریعتر نسبت به شناسایی مقصران و قاصران این فاجعه و مجازات 

آنان اقدام نمایند.
غریب آبادی افزود: با وجود دستگاه ها و سازوکارهای مختلفی که مسوول 
صدور مجوز یا پروانه ســاختمان و همچنین پایان کار هســتند، روی دادن 
چنین حوادث اســفناکی، آن هم بدون حدوث بالیای طبیعی، به هیچ وجه 
قابل پذیرش نیســت و ناقض حق مردم در برخورداری از محل اســکان یا 
کار مناســب و ایمن و همچنین حق حیات آنان اســت که طبیعتا، موجب 

مسوولیت برای تمامی عوامل دست اندرکار خواهد شد.
دبیر ســتاد حقوق بشر با اشــاره به این که به طور قطع ساختمان های 
دیگری نیز در سراســر کشور وجود دارند که از ضوابط و استانداردهای الزم 
برخوردار نیستند، از مســووالن ذیربط خواست تا هرچه سریعتر نسبت به 

شناسایی و ایمن سازی آنها اقدام نمایند.
غریب آبادی خواستار نظارت دقیق شهرداری ها و نظام های مهندسی در 
فرایند ساخت و سازها شده و از رویه پرداخت جریمه در قبال چشم پوشی 
از برخی تخلفات ســاختمانی انتقاد کرد. وی افزود رعایت اســتانداردهای 
ساخت و ساز، خط قرمزی است که عبور از آن به هر بهانه ای محکوم است.

احمد خاتمی: 
جراحی اقتصادی باید در دولت قبل انجام می شد

امام جمعه موقت تهران گفت: جراحی اقتصادی باید در دولت قبل انجام 
می شد اما برای این که وجیه الملة بمانند آن را انجام ندادند.

سید احمد خاتمی روز جمعه در آیین سالروز شهادت امام صادق)ع( در 
مدرسه علمیه آیت اهلل خویی مشهد افزود: رئیس جمهور گفت آبروی خود 

را کف دست گذاشتم تا این جراحی صورت گیرد. 
وی ادامه داد: کسی نیست که از گرانی های افسارگسیخته در رنج نباشد 
اما خدمتگزاران را دلســوز می دانیم، این جراحی سخت است اما ان شاء اهلل 

این بُرهه تمام شود و با موفقیت به پایان خود برسد.
عضو مجلس خبرگان با اشــاره به ویژگی های عالم تراز اســالمی گفت: 
خدابــاوری بــه معنای دقیــق کلمه و احســاس مســوولیت از جمله این 
ویژگیهاســت. امروز اســالم با تمام قدرت به صحنه آمده است و باید آن را 

کمک و تقویت کنیم.
کمک کردن هم همیشه به تعریف کردن نیست بلکه باید نقاط ضعف را 

هم بگوییم و راه حلی هم اگر داریم بیان کنیم.
خاتمی افزود: عالم دین عالم منزوی نیســت بلکه عالم حضور در صحنه 

و زمان شناس است. 
توطئه دشمنان این اســت که به دروغ بگویند دین توان اداره جامعه را 
نــدارد  در حالی که بیش از ۴۳ ســال از انقالب می گذرد و هر جا موفقیت 
بوده جایی اســت که به دین عمل کرده ایم و ناکامی ها هم در جاهایی بوده 
که به دالیلی عقب نشســته ایم و اگر این انقالب آســیب ببیند که به طور 
قطع نخواهد دید دشمن تا هزار سال دیگر نخواهد گذاشت صدای اهلل اکبر 

در کشور شنیده شود.

اخبار کوتاه

رهبر معظم انقالب در پی حادثه متروپل آبادان، پنجشنبه 
پیام تسلیتی صادر کردند. متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه ی تاســف بار آبادان عالوه بر نیاز به سرعت عمل و 
استفاده از همه ی ظرفیت ها برای کاستن از تلفات که اکنون 
در درجه ی اول اهمیت اســت، وظیفــه ی پیگرد مقصران 
حادثه و مجازات عبرت آموز آنان با همکاری قوه ی قضائیه، 

و نیز تالش گســترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه ی 
نقاط کشــور، برعهده ی همه ی ما مسئوالن کشور است. 
الزم میدانم باتشکر از فعالیت چند روزه ی مسئوالن دولت 
، پیگیــری و جدیت کامل در این بــاره را مطالبه نمایم. به 
مصیبت دیدگان حادثه تســلیت عرض می کنم و برای آنان 

صبر و اجر مسالت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای

پیام رهبر انقالب در پی حادثه آبادان 


