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گروه سیاسی - فهیمه جهازیان: دوماه و 8 روز  بعد از 
فاجعه فروریختن برج متروپل در آبادان، اولین جلسه دادگاه 
متهمان این فاجعه روز دوشنبه در اهواز برگزار شد در این 
پرونده ۲۱ نفر مقصر حادثه شــناخته شده اند که علیه ۲۰ 
نفر افراد مؤثر کیفرخواست صادر شده است. به نظر می رسد 
متهم ردیف اول این فاجعه حسین عبدالباقی است که اعالم 
شده که در این فاجعه خود او کشته شده است. در این مدت 
اتفاق دیگری هم افتاده که ارتباط با این پرونده دارد؛ مجید 
عبدالباقی برادر مالک متروپل هم چندی پیش با اسلحه در 
منزل مســکونی اش کشته شد. این قتل نشان می دهد که 
هنوز داغ متروپل زنده است و متاسفانه می تواند به حاشیه 
بیشتری کشیده شود. شاید بر همین اساس است که مقامات 
قوه قضائیه ترجیح داده اند زودتر دادگاه تشکیل شود. اگرچه 
بالفاصله پس از این فاجعه، محسنی اژه ای دستورات ویژه ای 
را در مورد بررســی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر 
کرد. همچنین دادستان کل کشور به جهت اهمیت موضوع 
ضمن دســتور به دادستان مرکز اســتان به منظور تسریع 
در رســیدگی و نظارت بر پرونده، نماینــدگان ویژه ای را از 
دادستانی کل کشور مامور به انجام تحقیقات و تهیه گزارش 
جامع از تمامی جوانب این حادثه کرد که گزارش این حادثه 
در ۳۰ صفحه تهیه و در اختیار رئیس دســتگاه قضایی قرار 
گرفت. بنا به اعالم رئیس دادگستری خوزستان متهمان این 
حادثه ۲۱ نفر هستند که همه آن ها در دادگاه حاضر شدند 
که همگی بازداشت هستند و از زندان به جلسه دادگاه اعزام 
شــده اند. با توجه به این که مجید عبدالباقی آزاد بوده، وی 
را نباید جزو متهمان این پرونده دانست. اما منطقی نیست 
که قتل وی را کامال بی ارتباط با این پرونده بدانیم. ده روز 

پیش اعالم شــده بود که کیفرخواست متهمان این پرونده 
صادر گردیده است. در آن زمان هم بیان شده بود که در این 
پرونده تعداد ۲۱ نفر مقصر حادثه شناخته شده اند که علیه 

۲۰ نفر افراد موثر کیفرخواست صادر شده است.
در بخشی از کیفرخواســت صادر شده با توجه به فوت 
مالک ساختمان و بر طبق تبصره یِک ماده 8۵ قانون آئین 
دادرسی کیفری درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از 

دادگاه محترم درخواست گردیده است.
رئیس کل دادگســتری خوزســتان روز گذشته درباره 

جزئیات اولین جلســه دادگاه متروپل گفت: دوشنبه اولین 
جلسه رسیدگی به پرونده حادثه متروپل با حضور اولیای دم 
متوفیان و متهمان پرونده برگزار شد. در این جلسه اظهارات 
۲۲ نفر از اولیای دم متوفیان استماع شد و برخی از وکالی 

آنان نیز اظهارات خود را بیان کردند .
وی گفت: بعضا متوفیان اعضای یک خانواده بوده اند که 
یک نفر به نمایندگی از اولیای دم در جلســه دادگاه حاضر 
شد. قبل از اســتماع اظهارات شکات کیفر خواست توسط 
نماینده دادستان قرائت شد. درباره این که دقیقا چه کسانی 

متهم این پرونده هستند، سخنگوی قوه قضائیه در نشست 
هجدهــم خرداد خود با خبرنگاران گفت: پس از این حادثه 
بی درنگ کارگروه قضایی و حقوقی در این باره تشکیل و ابعاد 
حقوقی حادثه بررسی شد و تحقیقات مقدماتی آغاز و قرار 
کارشناســی صادر و هیأت کارشناســی برای تبیین ابعاد و 
مشخص کردن علت تامه حادثه انتخاب شد تا کسانی را که 
قصور داشتند مشخص کنند و در ادامه کسانی که ممکن بود 

قصور یا تقصیری کرده باشند دستگیر شدند.
ستایشــی در ادامه گفت: دســتگاه قضایی با همکاری 
ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند 
و ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شدند که مقصر حادثه 
هستند بازداشت شدند. شــهرداران سابق و اسبق ۴ نفر و 
کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند 

شامل متهمان پرونده می شوند.
وی در ادامه به ســایر متهمان نیز اشاره کرد و گفت: با 
رعایــت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اســالمی، 
عناوین احصا و قابل ذکر است و شهردار سابق، رئیس نظام 
مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست 
شــهرداری منطقه ۱، معاون امــور زیربنایی و حمل ونقل و 
سرپرســت معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری 
جزو کســانی بودند که در این تصمیمــات به موجب قرار 
تأمین کیفری بازداشت شدند و هر تصمیمی که نسبت به 
مقصران این حادثه گرفته شود، به موجب قانون خواهد بود و 
قرارهای صادره هم متناسب با جرم مرتکب شده بوده است.

قر ار است دومین جلسه این دادگاه روز سه شنبه برگزار 
شود و به نظر می رســد عزم قوه قضائیه برای صدور سریع 

حکم برای متهمان این فاجعه جزم است. 

برگزاری اولین جلسه دادگاه متروپل 

متهمان فاجعه متروپل چه کسانی هستند؟

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 می کند 
لذا ضرورت دارد در گام نخســت، به تعریف انسان و حقوق 
او بپردازیم. به گزارش قوه قضائیه، محسنی اژه ای، دوشنبه 
۱۰ مرداد در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن 
تســلیت و تعزیت فرارســیدن ماه محرم، این ماه را پایگاه 
مهمی برای نشــر حقایق و تبیین معارف الهی دانســت و 
اظهار کرد: دهه نخســت ماه محــرم، دهه امر به معروف و 
نهی از منکر است؛ لذا از خداوند متعال استمداد می طلبیم 
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 قــوه قضائیه در ادامه به حادثه  تأثرانگیز ســیل 
مخرب در برخی نقاط کشور که به درگذشت و مجروحیت 
تعــدادی از مردم عزیز و داغدار شــدن خانواده ها انجامید، 
اشــاره کرد و ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار و 
طلب شــفای عاجل برای مصدومان، گفت: این باران های 
شدید و سیل آســا در این مقطع از سال پدیده ای کم نظیر 
است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر 
در برخی نقاط کشــور، مردم و مسئوالن ، بویژه مسئوالن 
دولتــی همدالنه و فعاالنه وارد میدان شــدند و به بســیج 
امکانــات پرداختند که باید از آنها تقدیــر کنم. وی افزود: 
باید تدابیری اندیشــیده شود که از وقوع این قبیل حوادث 
پیشــگیری به عمل آید و یا از هزینه های آن کاسته شود. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشــت 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 
می کند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخســت، به تعریف انسان 

و حقوق او بپردازیم.
وی ادامه داد: تاکنون علی رغم تالش هایی که در سنوات 
گذشته صورت گرفته، نتوانسته ایم آنگونه که شایسته است 
به تبیین و تشریح حقوق بشر اسالمی و افشای ابعاد مختلف 
جنایت های نظام سلطه و استکبار غربی و صهیونیستی علیه 
حقوق انســان ها که فقط نمونه هایی از آن را در فلسطین 
و یمن مشــاهده می کنیم، بپردازیم؛ لذا باید در این راستا 
گام های بیشتری برداشته شود و می توان از فرصت و پایگاه 

محرم در این جهت بهره برد.
محسنی اژه ای، تمدید عضویت سه تن از فقهای شورای 
نگهبان از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی را به این فقها 
تبریک گفت و برای آنها در پیشــبرد این مسئولیت آرزوی 
توفیق کرد و مشخصاً به تجلیل از جایگاه و روحیه و عملکرد 

انقالبی و والیتمدارانه آیت اهلل 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 مســئولیت عضویت در شــورای نگهبان، 

برای این سه حقوقدانان در این مسئولیت خطیر نیز آرزوی 
موفقیت کــرد و از افراد دیگری هم کــه در همین زمینه 

کاندیدا شده بودند تشکر کرد.
محســنی اژه ای، به در دســتور کار قرار گرفتن رویکرد 
مسئله محور، آسیب شناسانه و تخصص گرایانه در دوره تحول 
و تعالی قضایی اشاره کرد و پیشبرد و پیگیری این رویکرد، 
بخصــوص در مقوله های مرتبط با صیانــت از بیت المال 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، مشخصاً در 
این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشــور و عیوب 
و نواقص این چرخه اشــاره کرد و گفــت: وضعیت اموال و 
کاالهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال 
تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، 
بســیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل 
از ورود قوه قضائیه و دولت نیســت؛ اما تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله داریم. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره 
به ســفر اخیر خود به استان بوشــهر و بازدید از انبارهای 
بندر، گمرک و ســازمان امــوال تملیکی این اســتان، به 
آسیب شناســی فرآیند ورود کاال به کشور از طریق دریا و 
معضالت و اشــکاالتی که در خالل این فرآیند وجود دارد، 
اشاره کرد و بیان داشــت: یکی از آسیب ها و اشکاالتی که 
در این فرآیند وجود دارد، زمان بر و ُکند بودن تخلیه کاالها 
از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کاالها وقتی در 
بندر تخلیه می شوند، زمان زیادی صرف می شود تا وضعیت 

آنها به گمرک اعالم شود.
وی افزود: آسیب و اشکال دیگر، آن است که این کاالها 
پس از تحویل به گمرک، علی رغم گذشــت چند سال و با 
وجود متروکه شدن آنها، به دالیل مختلف، به سازمان اموال 
تملیکی برای جمع آوری، اظهار نمی شوند؛ یا اینکه با تأخیر 
اعالم می شــوند و در ســازمان مزبور نیز مشکالتی وجود 
دارد که بخش اعظم این مشــکالت ناشــی از کامل نبودن 
سامانه هاســت. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: هنوز برخی از 
این کاالها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک 
نشــده اند؛ مســلماً تصمیم گیری 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 راســتا به دادســتان کل کشور و رؤسای 
کل دادگستری ها دســتور داد تا با سرکشی های مداوم به 
انبارهای بنادر، گمرکات و ســازمان اموال تملیکی، موضوع 
تعییــن تکلیف کاالهای موجود در ایــن انبارها را پیگیری 
کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شــروع شــده است 
را رهــا نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و 
بیت المال و نیازهای کشــور است. رئیس قوه قضائیه تاکید 
کرد: وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در 
نقاط مختلف کشور بویژه در استان های هرمزگان و بوشهر، 
بسیار بهبود یافته و قدم های خوبی در این راستا بخصوص 

در زمینه انضباط بخشی به کاالها و محموله ها و همچنین 
تســریع در تعیین تکلیف و فروش آنها در ســازمان اموال 
تملیکی برداشته شده است؛ البته هنوز ضعف های شدیدی 
در ایــن زمینه در بنادر وجود دارد که باید رفع شــود. وی 
همچنین بر تعیین تکلیف ســریع کاالهای قاچاق توقیف 
و ضبط شــده نیــز تاکید کرد و در این زمینه دســتوراتی 
را خطاب به دادســتان کل کشــور 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 اژه ای در ادامه به اهمیت مقوله تکمیل سامانه ها 
و اتصال آنها به یکدیگر برای بهبود و ارتقاء وضعیت انبارهای 
بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: 
بخشی از مشــکالت و معضالت موجود در قضیه انبارهای 
بنادر، گمرکات و ســازمان اموال تملیکی و متروکه شدن و 
از بیــن رفتن کاالها و تجهیزات در این انبارها و وارد آمدن 
خســارت به بیت المال از این طریق، بواسطه عدم تکمیل 
ســامانه های مربوطه اســت؛ لذا باید این سامانه ها تکمیل 
شــده و به یکدیگر اتصــال پیدا کنند تا بصــورت برخط، 
ارتباط و اشــتراک گذاری اطالعات میــان بنادر، گمرکات، 
ســازمان اموال تملیکی، وزارتخانه ذی ربط، بانک مرکزی و 

دستگاه های نظارتی، میّسر و ممکن شود.
 رئیــس قوه قضائیه در ادامه بــه نکاتی پیرامون بازدید 
اخیر خود از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی 
بوشهر و خودروها، ماشین آالت ســنگین راه سازی و سایر 
تجهیزات موجود در ایــن انبارها و محوطه ها که بعضاً زیر 
آفتاب و در هوای شرجی، آسیب هایی به آنها وارده شده بود، 
اشاره کرد و گفت: برخی از این وسایل و تجهیزات از جمله 
ماشین های راه سازی 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 جلسه ای 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؛ استان های دیگر نیز چنانچه، وسایل و تجهیزاتی در 
این ابعاد در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی خود 
دارند که امکان اســتهالک و از بین رفتن آنها وجود دارد، 

سریعاً اعالم کنند.
وی بــه تصریح قانون مبنی بر ضــرورت تعیین تکلیف 
ســریع اموال فاسدشــدنی و در حال استهالک که توقیف 
شــده اند، اشــاره کرد و گفت: در جریان جسله روز شنبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع ضرورت 
تعیین تکلیف هر چه ســریعتر کاالهــا و اموال موجود در 
انبارهای بندر، گمرک و ســازمان اموال تملیکی بوشهر به 
جهت در معرض فســاد و استهالک بودن آنها از ناحیه من 
مطرح شــد و در جلســه دیگری نیز که اقای رضایی دبیر 
شــورای مزبــور و تنی چند از مقامــات قضایی نیز حضور 

داشــتند، من بر رفع معضل فاسد و مستهلک شدن اموال 
و تجهیــزات در انبارهای بنادر، گمرکات و ســازمان اموال 
تملیکی و جلوگیری از تکرار این مقوله تاکید کردم و مصر 
هســتم که این وضع ادامه پیدا نکنــد.  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، دادســتان کل کشور، معاون 
حقوقی، معاون پیشــگیری و رئیس مرکــز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیه، دســتور داد تــا از جهات گوناگون از 
جمله رفع نواقص و ابهامات قانونی و تکمیل ســامانه های 
مربوطه، بــه پیشــبرد کار در مقوله ســاماندهی جامع و 
کامل انبارهای بنادر، گمرکات و ســازمان اموال تملیکی، با 

همکاری بخش های مربوطه در دولت، یاری رسانند.
رئیس قــوه قضائیه بار دیگر با اشــاره به اهمیت مقوله 
ســامانه ها و اتصال آنها در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر، 
گمرکات و سازمان اموال تملیکی، گفت: موضوع راه اندازی 
»سامانه جامع تجارت« چند ســال است که مطرح است؛ 
یکی دو بار هم آن را افتتاح کردند؛ آخرین بار اعالم داشتند 
که تا پایان مردادماه، این ســامانه راه اندازی خواهد شد، با 
توجه به فرصتی که تا پایان مرداد مانده است، دادستان کل 
کشور این موضوع را از دستگاه های مربوطه پیگیری کند.  

وی در ادامــه با اشــاره به ماجرای وجــود ۳۰ کانتینر 
بالتکلیف در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و همچنین وجود 
بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین آالت سنگین ویژه راه سازی در 
گمرک این شهر و مسائلی که درخصوص ترخیص آنها وجود 
دارد، گفت: در نتیجه بازدید میدانی و پرسش و پاسخی که 
با مســئوالن مربوطه در بوشهر داشتم متوجه شدم که در 
مقطعی مقرر بود که اگر این ماشــین های سنگین بیش از 
۳ ســال از تولیدشان گذشته باشد، مجوز ترخیص دریافت 
نمی کنند؛ بعد متوجه شدیم، این ماشین ها در مقطع وارد 
شدن به کشور، کمتر از ۳ سال از تولیدشان گذشته بود، لذا 
مشــکلی از این حیث برای ترخیص نداشتند؛ اما به دالیل 
دیگری از جمله مجوز محیط زیســت یا مجوز »کمیسیون 
ماده یک آیین نامه اجرایی مقررات صــادرات و واردات در 
راستای حمایت از تولید« ترخیص نشده بودند؛ علی ایحال 
برای برطرف کردن این مسائل باید چاره اندیشی شود؛ چرا 

که رفع این قبیل مسائل برعهده ماست.

رئیس جمهور امضای تفاهم نامه تامین مالی برای احداث 
پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی و پاالیشگاه مروارید مکران را 
اقدامــی موثر در تحقق اهداف کشــور در زمینه های جذب 
سرمایه گذاری در مسیر رونق تولید، خنثی سازی تحریم ها، 
جلوگیری از خام فروشــی و تبدیل نفت بــه فرآورده های با 

ارزش افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال علم پایه دانست.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی پیش از 
ظهر امروز دوشــنبه در مراسم امضای تفاهم نامه مشارکت 
و تامین مالی برای احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی و 
پاالیشگاه مروارید مکران، امروز را به یُمن امضای اسناد این 

تفاهم نامه، روزی بابرکت توصیف کرد.
رئیــس جمهــور احــداث مجتمع های پتروشــیمی و 
پتروپاالیشگاهی را از نیازها و ضرورت های کشور عنوان کرد 
و افزود: تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی در گرو 
ســرمایه گذاری های کالن است و این تفاهم نامه ها از جمله 
اقدامات و زمینه سازی های موثر برای جذب سرمایه های خرد 

و کالن در مسیر سازندگی و آبادانی کشور است.
رئیســی با بیان اینکه امضای ایــن تفاهم نامه گامی در 

مســیر تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهارکرد : این تفاهم 
نامه همچنین گامی موثر در جهت خنثی ســازی تحریم ها، 
جلوگیری از خام فروشی و تبدیل نفت خام به فرآورده های 
با ارزش افزوده باالتر، تامین نیازهای کشور به فرآورده های 

نفتی و ایجاد ظرفیت های صادراتی جدید است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اتفاق نظر کارشناسان 
اقتصادی بر این نکته که هدایت نقدینگی به ســمت تولید، 
نگرانی ها را از رشــد نقدینگی برطرف می کند، تصریح کرد: 
تفاهم نامه ای کــه امروز به امضا رســید، همچنین یکی از 

مصادیق موفق هدایت نقدینگی به سوی تولید است.
رئیسی با بیان اینکه پیگیری مجدانه رمز موفقیت کارها 
اســت، 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 پروژه هایی موانع را به رسمیت نشناسید.
رئیــس جمهور اجــرای این پروژه ها را باعــث آبادانی و 
پیشــرفت برای بندرعباس و به ویژه سواحل َمُکران دانست 
و گفــت: اجرای این پروژه ها به عنــوان طرح هایی علم پایه 
می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید، به خصوص 

در صنایع پایین دستی صنعت نفت شود.
رئیســی با قدردانی از محمد مخبر معــاون اول رئیس 
جمهــور،  میرکاظمی معاون برنامه و بودجه رئیس جمهور،  
اوجی وزیر نفت و همه کســانی که برای آماده شدن بستر 
امضای این تفاهم نامه تالش کرده اند، اظهار داشــت: امروز 
وظیفه ما در عرصه رونق تولید، همان وظیفه ای اســت که 
رزمندگان ما در جبهه های 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 جمهور نیز در این مراســم با اشاره به 
سرمایه گذاری گسترده برای پروژه های پیشران اقتصاد ملی 
گفت: هدایت نقدینگی به سمت تولید، باال رفتن ارزش پول 
ملی، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی از جمله نتایجی است که 
با ســرمایه گذاری در پروژه های اقتصاد ملی محقق خواهد 

شد.
 مخبر با اشــاره به مشارکت مردم در اجرای این پروژه ها 
اظهار امیدواری کرد با عملیاتی شدن این طرح ها مردم طعم 

شیرین این سرمایه گذاری را بچشند.
معاون اول رئیس جمهور مشارکت و سرمایه گذاری مردم 
را از ویژگی های پروژه های پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی و 
پاالیشگاه مروارید مکران برشمرد و افزود: مردم برای احداث 
این دو پروژه ســرمایه گذاری و مشارکت جدی داشته اند و 

پس از اجرا می توانند سهامدار این طرح های بزرگ شوند.
وی همچنین به روش تامین مالی این دو پروژه اشــاره و 
خاطرنشان کرد: با روشی که برای تامین مالی این پروژه ها در 
نظر گرفته شد، موانع از پیش رو برداشته و روند آغاز احداث 

این دو پروژه به میزان قابل توجهی تسریع شد.

ســخنگوی سپاه با اشاره به قدردانی سرلشکر سالمی از 
پیشتازی یگان های ســپاه در خدمت صادقانه ، مجاهدانه 
و خالقانه بــه هموطنان زلزله زده هرمزگان گفت: خالقیت 
و نوآوری در خدمت رســانی به مردم در حوادث و بالیای 

طبیعی راهبرد قطعی سپاه است.
به گزارش ســپاه نیــوز؛ در پی اتمام عملیــات امداد و 
خدمت رســانی ســپاه به زلزله زدگان هرمزگان ، حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از همت 
جهادی و خالقیت و نوآوری های یگان های سپاه در سرعت 
بخشی خدمات و تامین نیازهای اساسی مردم آسیب دیده 
از زلزله در منطقه ســایه خوش استان هرمزگان قدردانی 

کرد.
شــریف با اعالم این خبر افزود: در پی زلزله اخیر استان 
هرمزگان به دستور سرلشکر سالمی یگان های نیروی دریایی 
سپاه، سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان و قرارگاه مدینه 
نیروی زمینی سپاه ساعتی پس از وقوع زلزله با سازماندهی 
و گسیل ظرفیت های خود به صحنه امداد، نجات و خدمت 

رسانی به مردم زلزله زده سایه خوش بندرلنگه شتافتند .

سخنگوی سپاه تامین نیازهای ضروری و اساسی مردم 
زلزله زده بویژه جابجایی و اســکان موقت را از دغدغه هایی 
دانســت که بحمداهلل در حادثه اخیر با سرعت و خالقیت 

مجموعــه آماد و پشــتیبانی ســپاه در ســاخت و تولید 
کانکس های مسکونی با فناوری جدید و مجاهدت نیروهای 

حاضر در صحنه مرتفع شد.
شــریف در تشــریح خالقیت و نوآوری بــه کار گرفته 
شــده در کمک رسانی به حادثه دیدگان زلزله سایه خوش 
بندرلنگه گفت : تولید ،تامین، ارسال ،استقرار ، نصب ، آماده 
سازی و آغاز تحویل ۴8۹ کانکس مسکونی ۱۵ متری مجهز 
به ســامانه سرمایشــی به مردم زلزله زده در کمتر از ۴8 
ساعت پس از وقوع زلزله، حکایت از تحول در فرایند خدمت 
رسانی های مردمی کشور در شرایط بحران و سختی ها دارد.

ســخنگوی ســپاه خاطرنشــان کرد: در گذشته ارسال 

کانکس به مناطق زلزلــه زده به رغم تالش های مجاهدانه 
و مجدانه نیروهای پشتیبانی و امدادی به دلیل حجم باالی 
سازه ها ، عملیات انتقال به کندی صورت می پذیرفت و هر 
کانکس معموالً با یک دستگاه تریلی و طی زمان قابل توجه 
به مناطق مورد نظر می رســید، امــا در ماجرای اخیر با به 
کارگیری خالقیت و نوآوری و فناوری های جدید در ساخت 
کانکس های تاشو سرعت و ســهولت و ارسال کانکس ها و 
عملیات آماده سازی و نصب برای بهره برداری و اسکان آن 
هم در ۲۰ دقیقــه را به گونه ای منحصر به فرد رقم زد که 
آثار آن در بهبود و تسریع فرایند خدمت رسانی و نیز کاهش 

دغدغه مردم و رضایت آنان ملموس و قابل مشاهده بود.

خطاب به مقامات مسئول قضایی اعالم شد

دستورات رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه

رئیس جمهور در مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی احداث دو پروژه پاالیشگاهی:

موانع را به رسمیت نشناسید

خدمت رسانی به مردم در بالیای طبیعی راهبرد قطعی سپاه است

وزارت اطالعات اعالم کرد
بازداشت اعضای هسته  مرکزی حزب جاسوس بهاییت

وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: ســربازان گمنــام امام زمان )عج(، 
اعضای هسته  مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند. در اطالعیه وزارت 
اطالعات آمده اســت: سربازان گمنام امام زمان )عج( شــماری از اعضای هسته  
مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند. متهمین بازداشت شده مستقیماً 
با کانون صهیونیستی موسوم به بیت العدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباِط 
تشکیالتی بودند. یافته های مستند اطالعاتی حکایت دارند که کانون پیش گفته، 
ســال گذشته راهبرد احیای تشکیالت فرقه  ضاله  بهاییت در ایران را تحت عنوان 
»خط تبلیغ تهاجمی« و مأموریت ویژه  جمع آوری هدفمند اطالعاتی به شــبکه  
بازداشــت شده ابالغ نموده بود. همچنین مأموریت های تبلیغ گسترده  آموزه های 
استعمار ساخته  بهاییت و نفوذ در محیط های آموزشی در سطوح مختلف و به طور 
خاص مهدکودک های سراســر کشــور را محّول کرده بودند. عالوه بر آن اعضای 
هسته  بازداشت شده، مالقات های متعددی با کادر مرکزیت حزب صهیونیستی در 
خارج از کشــور داشته و گزارِش عملکرد نوبه ای پیرامون مأموریت های پیش گفته 
به ویژه ترویج سازمان یافته  بی حجابی در ایران را به مرکز توطئه  مستقر در فلسطین 
اشغالی ارائه می داد. وزارت اطالعات اعالم می نماید که فارغ از سناریوهای تبلیغاتی 
و جنگ روانی بلندگوهای غربی صهیونیستی، با عزم و اراده  جدی به وظیفه  خود 
در قبال عوامل جاسوســی و هجمه به دین و فرهنگ و هویت ایرانی – اســالمی 

کشور و مزدوران رژیم اشغالگر قدس عمل کرده و خواهد کرد. ان شاءاهلل.

توضیحات پزشکیان درباره چرایی بروز مشکالتی
در اجرای طرح دارویاری

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به تبیین دالیل ایجاد 
اشکاالت در اجرای طرح دارویاری پرداخت. مسعود پزشکیان در گفت وگو با ایسنا 
با اشــاره به اجرای طرح دارویاری اظهار کرد: در تئوری یک حرفی می زنند که در 
عمل دیده نمی شود؛ مردم در خرید دارو با قیمت های زیاد مواجه بوده و از طرفی 
بعضا از نبود دارو دچار مشکل می شوند وقتی با آقایان صحبت می کنیم می گویند 
قرار اســت فالن کار انجام شود اما در واقعیت این کار رخ نمی دهد. وی ادامه داد: 
برای فهمیدن این موضوع کافی است که به صورت رندوم به داروخانه ها رفته و از 
مردم این سوال را بپرسیم که چقدر توانسته اند داروهای مورد نیازشان را به دست 
آورند. وضعیت فعلی یک واقعیت تلخ اســت که از قبل هم نتایج اش مشخص بود 
که ممکن اســت با اجرای حذف ارز ترجیحی چنیــن اتفاقی رخ دهد. این عضو 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی درباره علت بروز مشکالتی 
در اجرای طرح دارویاری اظهار کرد: علت آن اســت که یا پول ندارند و یا این که 
دیر به دیر پول می دهند و یا اصال درست پول نداده و به مریض می گویند که بعدا 
بیا پولت را بگیر. وی یادآور شد: این مشکل حتی در زمانی که من وزیر بودم هم 
وجود داشــت؛ روند به این صورت است که مثال منابعی برای سوختگی اختصاص 
می دهند اما منابع اختصاص داده شده برای ۱۰ مورد داروی سوختگی است؛ حال 
این که ۱۰۰ مورد سوختگی رخ می دهد و در نتیجه برای پرداخت ۹۰ مورد دیگر با 
مشکل مواجه می شوند، این یعنی مابه التفاوت خیلی بیشتر از منابع تخصیص داده 
شده اســت؛ تازه به فرض آنکه منابع را تازه اختصاص دهند. پزشکیان در تبیین 
پیشنهادش برای اجرای درست طرح دارویاری گفت: باید این کارها را دولت قبل از 
حذف ارز ترجیحی انجام می داد که هم ریال کافی در اختیار تولید کنندگان دارو 
قرار داده تا مواد اولیه خریداری کنند و هم به درســتی سیستم پزشک خانواده و 
ارجاع را پیاده کرده تا ارتباط مالی بین بیمار و پزشک و داروخانه کال قطع می شد. 
وقتی سیســتم را درســت نمی کنند و همه چیز به صورت فرآیند دیده می شود 
وضعیت این شده که مواردی نادیده گرفته شده و چنین مشکالتی به وجود می آید 
بــا این وضعیت کماکان گرانی دارو ادامه داشــته و حتی در برخی موارد احتمال 

کمبود دارو هم است این معنایی جز ادامه مشکالت ندارد.

ترور بیولوژیک امام خمینی دروغ است
دفتر نشر معارف انقالب با رد شایعه ترور بیولوژیک امام خمینی )س(، ادعاهای 
مطرح شده اخیر را دروغ محض دانست. به گزارش  ایسنا دفتر نشر معارف انقالب 
اعالم کرد که  پیرو انتشــار شــایعه ای در فضای مجازی توســط یکی از افراد در 
رابطه با ترور بیولژیک امام خمینی و ادعای آگاه شدن آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
از این موضوع، به اطالع می رســاند این ادعا فاقد صحت بوده و برای نخستین بار 
پس از ۳۳ ســال از رحلت امام خمینی تولید شــده و هیچگونه اشــاره ای به این 
موضوع در خاطرات و دست نوشته های آیت اهلل هاشمی رفسنجانی وجود ندارد و 
فرایند پزشکی بیماری و رحلت امام خمینی طی سه دهه گذشته بارها توسط تیم 

متخصص پزشکی در رسانه ها برای اطالع افکار عمومی بیان شده است.

بیشترین خسارت سیل به حوزه راه و کشاورزی است
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: با اقدامات صورت 
گرفته خوشــبختانه توانستیم مانع تلفات انسانی در سیل اخیر شده اما بیشترین 
خسارت به حوزه راه و کشاورزی منطقه وارد شده است. جالل رشیدی کوچی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت شهرستان های مرودشت و ارسنجان به 
دنبال وقوع سیالب، بیان کرد: اســتان فارس در سامانه بارشی شدیدی که چند 
روزی در ســطح کشور فعالیت کرد، بارش های باالیی را داشت. این بارش ها باعث 
ایجاد خسارت هایی در برخی از روستاهای شهرستان های حوزه انتخابیه بنده شد 
به ویژه در شهرستان ارسنجان و مرودشت تعدادی از روستاها درگیر سیل شدند. 
نماینده مردم مرودشــت در مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهار کرد: الحمدهلل 
ما تلفات جانی در این ســیل نداشتیم، با درایتی که صورت گرفت و حضور پیگیر 
مسئوالن مربوطه به ویژه فرمانداران دو شهرستان توانستیم جلوی تلفات انسانی را 
بگیریم. بیشترین خسارت به حوزه راه و کشاورزی منطقه وارد شده است. از همان 
ســاعات اولیه بارندگی ارتباط مســتمری بین مدیریت بحران و فرمانداران شکل 
گرفت و تالش شــد تجهیزات الزم جهت مواجهه با ســیل در محل تامین گردد. 
رشیدی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته و پیش بینی هایی که صورت گرفت 
خسارت سیل به حداقل رسید، اما بیشترین خسارت در حوزه راه است و تعدادی 
از روســتاها درگیر هستند. فرمانداران خسارات وارده را برآورد کردند به بنده هم 

ارسال شده است که پیگیر تامین اعتبار برای برطرف شدن خسارت ها هستیم.

صدور اسناد برای روستاییان رایگان است
مراسم امضای تفاهم نامه مشــترک میان حسن بابایی - رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور و اکبر نیکزدا - رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار 
شد. در این مراسم حسن بابایی اظهار کرد: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه بحث 
صدور اسناد در بافت مسکونی و روستایی با سرعت بیشتری انجام شود. بابایی در 
ادامه گفت: در راســتای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن 
عالــی قوه قضائیه در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۱ که فرمودند باید وضعیت مالکیت متر به 
متر اراضی کشــور مشخص شود صدور سند روستاها و شهرها زیر ۲۵ هزار نفر را 
به کمک بنیاد مسکن انقالب اسالمی شروع می کنیم. وی افزود: ۲۴۵ هزار و 8۰۰ 
هکتار از اراضی روســتایی تاکنون تثبیت شــده و برای ۲۱۵ هزار هکتار از اراضی 
سند صادر شده است که امیدواریم با صدور اسناد در روستاهای باالی ۲۰ خانوار و 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر فرمایش مقام معظم رهبری را در این دو حوزه نهادینه 
کنیم زیرا صدور اســناد آثار و برکات زیادی را خواهد داشت. رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور بیان کرد: بحث توسعه روستاها با صدور اسناد محقق خواهد 
شد همچنین تثبیت مالکیت و صدور سند به کاهش اختالفات و دعاوی و کاهش 
ورودی پرونده ها به دســتگاه قضایی کمک خواهد کرد. بابایی بیان کرد: قریب به 
۷۰ درصد از روســتاها دارای اســناد هستند و باید کار را به اتمام برسانیم. رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: صدور اسناد برای روستاییان هیچ هزینه 
ای ندارد و صدور اسناد رایگان است. وی افزود: در جریان سیل اخیر مردم نگران 
حدود مالکیت در اراضی نباشند با توجه به اجرای کاداستر در تمام روستاها میزان 

و حدود مالکیت اشخاص مشخص است و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

رئیس جمهور روز ملی سوئیس را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرارســیدن روز ملی سوئیس، ابراز امیدواری 
کرد که مناســبات دو کشور بر پایه منافع متقابل و در چارچوب نقشه راه ترسیم 
شده، در عرصه های مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بیش از پیش گسترش 

یابد. 
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در پیامی به »ایگنازیو کاسیس« 
رئیس جمهوری کنفدراســیون سوئیس با تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور، 
خاطرنشــان کرد: معتقدم مناســبات تاریخی، پویا و دوستانه جمهوری اسالمی 
ایران و کنفدراســیون سوئیس بستر مناسبی را برای بهره برداری هر چه بیشتر از 

ظرفیت های متنوع موجود در روابط دو کشور در اختیار قرار داده است.

اخبار کوتاه


