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تاکیدرئیسجمهوری
برورودمنابعارزیآزادشده

بهتبادالتمالی
ارزی منابــع ورود ضــرورت بــر رئیسجمهــوری
آزادشــدهبــهفرایندهــایتبــادالتمالــیتاکیــدکــردو
گفــت:بانــکمرکــزیوســایردســتگاههابــهگونــهای
برنامــهریــزیکننــدکهجریــانتامینکاالهایاساســی
ومــواداولیــهتولیدداخلیکشــوربهســرعتعملیاتی
ومناســباتبانکــیبینالمللــیدرمســیررونــقتولیــد

راهاندازیشود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
در دویســت و ســی و پنجمین جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت،  بــا توجه به نزدیک شــدن بــه مراحل 
پایانــی مذاکــرات احیــای توافق برجــام و روند موجود در 
ایــن زمینــه، بانــک مرکزی گزارشــی از تمهیــدات در نظر 
گرفتــه شــده بــرای فعال ســازی منابــع ارزی بلوکه شــده 
کشــور پــس از رفــع تحریم هــا در چرخــه بــازار مالــی و 

سرمایه ای کشور ارایه کرد.
حسن روحانی  در این نشست با تاکید بر ضرورت 
آمادگــی بــرای ورود منابــع ارزی آزاد شــده کشــور بــه 
فرایندهــای تبــادالت مالــی گفــت: بانک مرکزی و ســایر 
دســتگاه های دخیــل در ایــن موضــوع می بایســت بگونه 
ای برنامه ریزی کنند که جریان تامین کاالهای اساسی 
و مــواد اولیــه تولیــد داخلــی کشــور به ســرعت عملیاتی 
شود و مناسبات بانکی بین المللی در مسیر رونق تولید 

کشور راه اندازی شود.
در ایــن جلســه وزیــر راه و شهرســازی گزارشــی از 
تقویــت نــاوگان ریلــی و جــاده ای بــرای تخلیــه و حمــل 
کاالهــای موجــود در بنــادر و گمــرکات کشــور ارایــه کرد. 
براســاس ایــن گــزارش، میــزان حمــل کاالهــا در ۲ مــاه 

گذشته، ۱۱ درصد افزایش داشته است.
رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از تالش دســتگاه ها 
برای تامین کاالهای اساسی و مورد نیاز تولید، علی رغم 
محدودیت های شدید تحریمی تاکید کرد: در این مرحله 
که کاالها به بنادر و گمرکات کشــور رســیده، الزم است 
با تســهیل در تشــریفات ترخیص و حمل و اولویت دهی 
الزم، ایــن کاالهــا با ســرعت بیش از پیش منتقل شــود 
و بــه ادامــه جریــان روبــه رشــد تولیــد و تامین بــه موقع 

کاالهای اساسی کمک کند.

سخنگویصنعتبرق:
خاموشیهایبیشتری

درراهاست
ســخنگویصنعــتبــرقتاکیدکــردکــهباتوجهبه
افزایشدمایهواوافزایشمصرف،درتامینبرقبا
مشــکلمواجههســتیمواحتمالافزایشخاموشیها
وجــودداردامــاایــنموضــوعرابــهطــوردقیــقاطــاع

رسانیخواهیمکرد.
مصطفــی رجبــی مشــهدی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
دربــاره احتمــال افزایــش خاموشــی ها در کشــور اظهــار 
کرد: در حال حاضر میزان مصرف از تولید پیشی گرفته 
است و کمبودها را با مدیریت مصرف جبران می کنیم. 
اگر در این وضع نیروگاهی از مدار خارج شــود، اوضاع 
سخت تر می شود و برای تامین برق مشکالتی به وجود 
می آید، بنا بر این اینکه خاموشــی اعمال شــود محتمل 

است.
وی با بیان اینکه در جداول خاموشــی هایی که در 
استان ها منتشر می شود، اطالع رسانی کامل را انجام 
خواهیــم داد، گفــت: امید واریم بــا اقداماتی که صورت 
میگیرد، مشــکلی ایجاد نشــود اما اگــر محدودیت جدی 
وجود داشــته باشــد قطعا اطالع رســانی خواهیم کرد و 

به صورت دقیق به اطالع مردم خواهیم رساند.

معاونمسکنوزیر
شهرسازی:ایراندرساخت

مسکندرسوریهرقیبندارد
ایــن اعــام بــا شهرســازی و راه وزیــر معــاون
خبــرکــهبــهزودیمشــکاتانتقــالپــولبــهمنظــور
فعالیــتشــرکتهایبخــشخصوصیایــراندرزمینه
ساختوسازدرسوریه،حلمیشودگفتکهباتوجه
بهخرابیهایگســتردهناشــیازجنگداخلیسوریه،
ظرفیتاحداثدستکم۲۰۰هزارواحدمسکونیدر
ایــنکشــوروجــودداردوبینکشــورهایمنطقهایران

بیرقیباست.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار 
خدمــات،  مســکن،  ساخت وســاز  تفاهم نامــه  کــرد: 
بخــش  ازســوی  نقــل  و  حمــل  و  زیربنایــی  پروژه هــای 
خصوصــی ایــران در ســوریه آذرمــاه ۱۳۹۸ بــه امضــای 
وزرای راه و شهرســازی ایران و مســکن سوریه رسید که 
در روزهای اخیر به همراه مهندس اسالمی ـ وزیر راه و 
شهرسازیـ  سفری را به این کشور داشتیم و موضوعات 
را پیگیــری کردیــم. ایــن تفاهم نامــه در واقــع پیش نیــاز 
بــرای ســرمایه گذاری در  ایــران  ورود بخــش خصوصــی 

حوزه های زیربنایی و حمل و نقل در سوریه است.
وی افــزود: دو موضوع مهم در این زمینه چگونگی 
نقــل و انتقــال پــول و مســاله حمــل مصالح ســاختمانی 
است. با تالشهایی که صورت گرفته مجوزهایی از سوی 
دو کشــور صــادر شــده که در حال تعییــن تکلیف نهایی 
است و هرچه زودتر این موضوعات به نتیجه می رسد.

معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: ســاختار 
بــرای  حاکمیتــی دو کشــور می توانــد بســتری مناســب 
بخش خصوصی به منظور صادرات فنی مهندسی ایجاد 
کنــد. ســوریه کشــوری اســت کــه بــا توجه به مشــکالت 
داخلی و درگیری طوالنی مدت با جنگ نیاز گسترده ای 
به بازسازی و ساخت و ساز عمرانی دارد. هم در زمینه 
احداث واحدهای مســکونی و هم زیرســاختهای عمرانی 
می توان در این کشور فعالیت کرد. لذا بازار خوبی برای 

فعاالن حوزه صنعت ساختمان ایران است.

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگویدولــتبــابیــاناینکــهتجربیــات
دولتدرقالببرنامهایمنظمبهدولتجدید
ارائهمیشودتاکیدکردکهماازیکسنتنیکو
ونهادینهشدهدرجهتانتقالقدرتبرخوردار
هســتیموایــنموقعیتــیاســتکــهدرجهــانو
منطقهپرآشوببایدآنراپاسبداریموبراین

سرمایهبیفزاییم.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز ســه شــنبه 
در نشست خبری که به صورت آنالین برگزار شد 
گفت: یکی از آســیب ها در برخی ادوار گذشــته، 
فقــدان تداوم میراث دولت های گذشــته بود. هر 
دولتی قطعاً دارای آثار مثبت و منفی در کارنامه 
خود هست اما در کنار آن تجارب گرانقدری دارد 
که دولت دوازدهم این تجارب را به دولت جناب 
آقای رئیســی انتقــال خواهد داد. این موضوع در 
دو جلسه هیات دولت و جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد و دولت در 
برنامه ای منظم انتقال این تجربه را خواهد داد.

مخالفــان  روزهــا  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
همیشــگی ایــران تبلیغــات منفی علیــه انتخابات 
و آینــده ایــران و ناامیــد کــردن مــردم نســبت بــه 
منتخــب مــردم بــه راه انداختنــد. بــا شــناخت و 
تجاربــی کــه از منتخــب ملــت دارم و همانگونــه 
کــرده  بیــان  هــم  تبلیغاتــی  کارزار  اظهــارات  در 
انــد، سیاســت تعاملــی، واقــع بینــی، عملگرایــی، 
مصلحت اندیشــی، باورمندی به عدالت و اعتقاد 
بــه خردجمعــی در برنامــه کار دولت قــرار خواهد 

داشت.

دیدارروحانیورئیسی
از  دیگــری  بخــش  در  دولــت  ســخنگوی 
نشســت در پاســخی دربــاره انتقــال تجــارب بــه 
دولــت جدیــد و اینکــه آیــا دولــت فعلــی برنامــه 
مدونی برای این امر دارد، گفت: رئیس جمهوری 
بالفاصله بعد از اتمام جلسه ستاد کرونا  به دفتر 
آقای رئیسی در قوه قضائیه رفت و ضمن تبریک 
به وی، آمادگی دولت مستقر برای ارائه اطالعات 
مــورد نیــاز دولــت آتــی در دوران انتقالــی را ارائــه 
کــرد. عــالوه بــر این ایشــان گزارشــی از مهمترین 
مشکالت فعلی کشور مثل موضوع تامین کاال  و 
ضــرورت تامیــن مقدار ارز بیشــتر از مصوب برای 

آن را مطرح کرد. 
در  دیــدار  ایــن  در  همچنیــن  افــزود:  وی 
گــروه  برنامــه  و  کار  ادامــه  چگونگــی  خصــوص 
مذاکــره کننــده برجــام، صحبت هایی انجام شــد. 
بــا مذاکــره  آقــای ظریــف همــراه  از  دیــروز هــم 

کنندگان اصلی برای دیدار دعوت شدند.
ربیعــی گفــت: روز یکشــنبه هــم در جلســه 
هیات دولت، شــیوه تعامل بــا دولت بعدی مورد 
بحــث قــرار گرفــت و مقــرر شــد تعامــل بــا دولت 

ســیزدهم بــرای انتقــال و ارائــه اطالعــات مد نظر 
رئیس جمهور منتخب، در سطح وزرا باشد و آنان 
اطالعــات مدنظــر را در اختیــار آقای رئیســی قرار 

بدهند.
وی ادامــه داد: پیــش بینــی شــده از قبــل 
اطالعــات مدونــی تهیــه کنیــم، در دولــت هــم از 
مدت ها قبل به همه وزرا تاکید شــد تا مهمترین 
مســائل و اولویت هــای خــود را بــرای انتقــال بــه 
دولت بعدی، مشــخص کنند. مثال گفته شــد اگر 
قرار بود کارهایی ادامه دهید تداوم چه کارهایی 
مدنظــر اســت کــه همــه اینها مدون شــد و رئیس 
جمهــوری  ایــن موضوعــات را بــه رئیــس جمهــور 

منتخب گفت و مورد استقبال قرار گرفت. 
دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری 
خاطرنشــان کــرد: در مرکــز تحقیقات هم این کار 
در حــال جمع بنــدی اســت و بــه زودی مهمتریــن 
چالش هــای پیــش رو برای رئیس جمهور منتخب 
ارســال خواهد شــد. دولت ها در ایران باید مانند 
دوندگانــی کــه چــوب دویــدن را در اختیــار دونده 
بعدی قرار می دهند تا به مقصد برسند که گاهی 
ایــن اتصــال انجــام نمی شــد. این ســنت درســتی 
برنامه هــا  از  و  داده  انتقــال  تجــارت  کــه  اســت 

اســتفاده شــود و ایــن امــر می توانــد فعالیت های 
نوآورانه را بهبود بخشد.

تصمیمگیریدربارهبرجام
ارتباطیبهسیاستداخلیو

نتایجانتخاباتندارد
ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه آیــا برنامــه دولت آقای روحانی این اســت که 
نهایی سازی برجام را به دولت بعد بسپارد یا در 
روزهای باقی مانده به فرجام برساند، گفت: این 
هــم از موضوعاتــی بــود کــه در مذاکــره دو رئیس 
جمهــور فعلــی و منتخــب بحــث و بررســی شــد. 
ایــن تصمیــم درحقیقت تصمیمی نیســت که این 
دولــت یا دولــت بعد بگیرد بــه متغیرهای دیگری 
ماننــد قبــول کــردن دیدگاه هــای ایــران از ســوی 

آمریکا بستگی دارد. 
وی افــزود: از آغــاز رقابت هــای انتخاباتــی 
برجــام  احیــای  مذاکــرات  کــه  کرده ایــم  تکــرار 
ارتباطــی بــه سیاســت داخلی و نتایــج انتخابات 
ندارد و بر اســاس سیاســت های کالن کشــور و 
پیــرو خطوط تعیین شــده از ســوی رهبــر معظم 

انقــالب و نهادهــای باالدســتی، دولــت خــود را 
مکلــف دانســته کــه ایــن مذاکــرات را بــر مبنــای 
تامیــن حداکثــری منافــع ملــی دنبــال کنــد. اگــر 
آمریــکا بــه تعهداتش برگردد، مذاکــره کنندگان 
نهادهــای  بــه  تصمیم گیــری  بــرای  را  اوضــاع 
باالدســتی گــزارش خواهنــد داد و منتظر دولت 

بعد نخواهند شــد. 
دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری 
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر تقریباً دربــاره همه 
اختالفات مهم طرفین، تفاهم کلی صورت گرفته 
و اســناد مربوطــه آمــاده شــده اســت. اکنــون بــه 
یک متن روشــن و فاقد ابهام در همه کارگروه ها 
رســیده ایم. آن چــه باقــی  مانــده بیــش از آن کــه 
بــه مذاکــره نیــاز داشــته باشــد، نیازمنــد تصمیــم 
سیاســی همــه طرف هــا اســت و اگــر تصمیمــات 
سیاســی اخــذ شــود می تــوان امیدوار بــود و هیچ 
پایانــی گفت وگوهــا  بعیــد نیســت کــه وارد دور 

شویم. 
ربیعــی گفــت: همانطــور کــه آقــای عراقچی 
گفتــه اســت، هفتــه آینــده ممکــن اســت آخریــن 
دور مذاکرات در وین باشــد که البته این مســئله  
بســتگی بــه تصمیم طرف هــای مقابل و اراده آنها 

برای به نتیجه رسیدن گفت و گوها دارد.
ســخنگوی دولت افــزود: بنابراین در جریان 
طبیعــی امــور، در صورتی که دیگــر طرف ها آماده 
باشــند، دولــت مانعی برای اتمــام مذاکرات ندارد 
اما اگر به هر دلیلی توافق نهایی تا مهلت قانونی 
دولت دوازدهم اتفاق نیفتد، مسئولیت مذاکرات 
و تصمیــم دربــاره جزییــات آن بــر عهــده دولــت 

سیزدهم خواهد بود.
کاشدولتبعدی،بیمهریای
کهایندولتدیدراتجربهنکند

دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری 
بــا یــادآوری برنامــه دولــت بــرای ۴۰ روز پایانــی 
و کنتــرل قیمت هــا و کاهــش تــورم، گفــت: مــن 
بــدون آنکــه بخواهــم برخی نارســایی هایی که در 
همــه نهادهــا و قــوا و نیــز دولــت وجــود داشــته 
را نادیــده بگیــرم، علــت اصلــی مســائل موجــود ، 
قطعــا تحریم هــای ظالمانــه ای بوده کــه نمی دانم 
چرا هیچ گاه یک جریان عظیم رســانه ای که تنها 
رســالت خــود را انتقــاد از دولــت قــرار داده بــود، 

آن را ندید.
ربیعــی گفت: جنگ اقتصادی باعث کاهش 
 درآمــد ارزی و در نتیجــه باالرفتــن قیمــت ارز و

بازارهــا شــد. در کنــار آن،  ثباتــی در همــه  بــی 
افزایــش جهانــی قیمــت بســیاری از نهاده هــا نیز 
موجب شد بر اقتصاد ایران و زندگی مردم، فشار 

زیادی وارد شود.
وی اضافــه کــرد: کاش ایــن عــده بــرای یــک 
بــار هــم که شــده،  بــه سانســور علت هــای اصلی 
نمی پرداختنــد. بــرای مقاصــد سیاســی و تخریــب 
دولت به رغم اینکه در ظاهر علیه آمریکا موضع 
می گرفتنــد، از یــک طــرف دولت را متهــم به نگاه 
بــه خــارج می کردنــد و از طرفی بــر جنایت آمریکا 
ســر پــوش می گذاشــتند. بــه  هــر حال ایــن روزها 
گذشــت و در تاریــخ سیاســی ما ایــن دوگانه ها و 

تعارض ها می ماند. 
ســخنگوی دولــت تصریــح کــرد: تــا تحریم و 
کمبــود ارز هســت و تــا ارز به قیمــت واقعی خود 
بازنگــردد و تــا انتقــال پــول بــه وضــع ســابق خود 

بازنگردد؛ این حکایت برقرار خواهد بود.
دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری 
افــزود: ایــن آرزوی قلبــی ما اســت که بــرای حتی 
یــک روز زودتــر هــم کــه شــده، رنــج تحریم هــا 
اقدامــات  و  شــود  برداشــته  مــردم  زندگــی  از 
صورت گرفتــه بــرای شکســت تحریم ها بــه نتیجه 
نهایی برســد. آرزو می کنم بعد از این هر شــبکه 
خبــری را کــه می بینیــم، در آن از علت های اصلی 
به وجودآمدن این وضع برای مردم گفته شــود و 
امیدواریم که دولت بعدی،  بی مهری ای را که این 

دولت دید، تجربه نکند. 

وزیــرنیــروبــابیاناینکــهســهمفعلیبرق
هســتهایکشــوریکهزارو۵۰مگاواتاســت،
گفتکهانتظارمیرودتاســال۱۴۰۷،دوواحد
یــکهــزارو۵۰مگاواتییعنــیواحدهایدومو
ســومنیروگاهبوشــهریکیپسازدیگریفعال
شــدهودرمجمــوعدوهــزار۱۰۰مــگاواتبــه

ظرفیتفعلیافزودهشود.
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا اردکانیــان روز ســه 
شــنبه در صحن علنی مجلس شــورای اســالمی، 
افزود: شــورایعالی انرژی کشــور در مهرماه ســال 
گذشــته ســند تــراز تولیــد و مصــرف گاز طبیعــی 

کشور تا افق ۱۴۲۰ را تصویب کرد.
وی اضافه کرد: این شــورا با ریاســت رئیس 
جمهوری برگزار شده و در صورت حضور نداشتن 
را  نشســت ها  اول  معــاون  جمهــوری،  رئیــس 
برگــزار می کنــد و دبیرخانه آن در ســازمان برنامه 
و بودجــه اســت و وزارتخانه هــای نفــت، نیــرو و 
ســازمان انرژی اتمی و سایر دستگاه ها هم عضو 

آن هستند.
بــرق  ایــن ســند، ســهم  ادامــه داد: در  وی 
هســته ای در ســبد انــرژی کشــور تــا ســال ۱۴۲۰، 

۸ هزار و ۴۰۰ مگاوات تعیین شده است. اکنون 
یــک هــزار و ۵۰ مــگاوات در دســت بهــره بــرداری 
اســت که انتظار می رود تا ســال ۱۴۰۷، دو واحد  
هــزار و ۵۰ مگاواتی یعنی واحدهای دوم و ســوم 
یکی پس از دیگری فعال شــده و در مجموع  دو 
هــزار و ۱۰۰ مــگاوات بــه ظرفیــت  فعلــی افــزوده 

شود.
وزیــر نیرو خاطرنشــان کرد: تــا ۱۴۱۵ نیز دو 
واحــد دیگــر در منطقــه مکــران جمعا بــه ظرفیت 
۲ هــزار و ۱۰۰ مگاواتــی کشــور اضافــه می شــود و 
تــا ســال ۱۴۲۰ نیــز ۳ هزار واحــد دیگر در منطقه 
مناســب ایجــاد شــده و تکلیــف ۸ هــزار و ۴۰۰ 
مــگاوات مــورد تاکیــد ســند تــراز و تولیــد روشــن 

خواهد شد.
اردکانیان در پاسخ به سوال هادی بیگی نژاد، 
نماینــده مالیــر درباره  علت نبــود پیش بینی هایی 
برای تامین برق هسته ای در کشور گفت: سوال 
ناظــر بــه این بــود که چــه پیش بینی بــرای تامین 
بــرق مــورد نیــاز کشــور در آینــده صــورت گرفته و 
ســهم انرژی هســته ای در ســبد برق کشور چقدر 
اســت و وزارت نیــرو چــه پیگیری هایی از دولت و 

سازمان انرژی اتمی کرده است؟
وی با بیان اینکه اساســنامه قانونی شــرکت 
اتمــی  انــرژی  توســعه  و  تولیــد  تخصصــی  مــادر 
ایران در ســال ۱۳۸۳ به تصویب و تایید شــورای 
نگهبان رســید، خاطرنشان ساخت: براین اساس 
مکان یابــی، طراحــی، تامین ســوخت هســته ای و 
بهره بــرداری از نیــروگاه هســته ای به این شــرکت 
محــول شــد. اردکانیــان ادامــه داد: البتــه  وزارت 
نیــرو هــم وظیفه جایابــی، بهینه بــرآورد و تعیین 
ظرفیــت مناســب بــا شــبکه بــرق را برعهــده  دارد. 
ایــن   ۱۳۵۳ ســال  در  تاســیس  زمــان  از  گرچــه 
مســوولیت به وزارت نیرومحول شــد اما در سال 
۶۰ از وزارت نیــرو جــدا و در ســال ۸۳ مســتقیم 
به شــرکت مادر تخصصی تولید و توســعه انرژی 

اتمی ایران واگذار شد.
وزیر نیرو افزود: شــورای عالی انرژی کشــور 
در مهرمــاه ســال گذشــته ســند تــراز و تولیــد گاز 
مصرفــی کشــور تــا افــق ۱۴۲۰ را تصویــب کــرد. 
شــورای عالــی انرژی کشــور به مســئولیت رئیس 
جمهوری بوده که دبیرخانه آن در سازمان برنامه 
و بودجــه اســت و وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو و 

سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاه ها نیز در آن 
عضویت دارند.

مصــوب،  ســند  ایــن  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
ســهم انــرژی هســته ای در ســبد انــرژی کشــور تا 
ســال ۱۴۲۰، هشــت هــزار و ۴۰۰ مــگاوات تعیین 
شده، اما اکنون یک هزار و ۵۰ مگاوات در دست 

بهره برداری است.
اردکانیــان گفــت: انتظــار مــی رود تــا ســال 
یعنــی  مگاواتــی   ۵۰ و  هــزار  واحــد  دو   ،۱۴۰۷
واحدهــای دوم و ســوم یکــی پس از دیگری فعال 
شــده و در مجمــوع دو هــزار و ۱۰۰ مــگاوات بــه 

ظرفیت فعلی افزوده شود.
وزیر نیرو ادامه داد:همچنین تا سال ۱۴۱۵، 
دو واحــد دیگــر در منطقــه مکــران  بــه ظرفیت ۲ 
هزار و ۱۰۰ مگاوات افزوده شــده و تا ســال ۱۴۲۰ 
هــم ســه واحــد دیگــر اضافــه می شــود تــا تکلیف 

هشت هزار و ۴۰۰ مگاوات روشن شود.
وی افــزود: واحدهــای دوم و ســوم در حــال 
ســاخت اســت و ما در وزارت نیرو با اســتفاده از 
تکنولوژی هــای پیشــرفته بــه دنبــال فراهم کردن 
امکانــی هســتیم تــا نیــروگاه اتمی حاشــیه خلیج 

فارس و دریای عمان که از مناسب ترین مکان ها 
برای احداث واحدها هســتند ازســوی خطوط، به 

داخل کشور انتقال پیدا کنند.
اردکانیان خاطرنشــان کرد: ایــن نیروگاه ها، 
و  زیــرا فشــار  ارزشــمندی هســتند  نیروگاه هــای 
درجــه حــرارت بخــار ورودی بــه توربیــن در آنهــا 
بســیار پایین تــر از نیــروگاه بخــار اســت و  تــا ۶۰ 
ســال عمر دارند و آلودگی زیســت محیطی ایجاد 

نمی کنند و انرژی پاک تلقی می شوند.
هزینــه  ایــن  بــر  عــالوه  گفــت:  نیــرو  وزیــر 
ســوخت پایینــی دارند، به همیــن دلیل در کانون 
توجــه انــرژی اتمی کشــور اســت و باید بــا برنامه 

ریزی دقیق به یک نقطه روشن برسیم.
وی  بعد از سخنان بیگی نژاد نماینده مالیر 
مبنی بر تشــکیل جلســه ای در دفتر نیکزاد نایب 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا حضــور وزیر 
نفت و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: با کمال 
میــل این پیشــنهاد را می پذیــرم، فکر می کنم گام 
بلنــدی بــا مشــارکت مجلــس بــوده و می تواند به 
تنظیم نقشه راهی برای کوتاه مدت و بلند مدت 

منجر شود.

رئیــسدیــوانعدالتاداریتاکیــدکردکه
برگسبزپلیسسندرسمیاستامادرقانون
ذکرشــدهکهبرایجلوگیریازمشــکاتبعدی
کــهدرخریــدوفروشهــاممکناســترخدهد
بهتراستبهدفاتراسنادرسمیمراجعهکنند.
بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان رئیــس دیوان 
عدالــت اداری در ابتــدای نشســت خبری خود به 
مناســبت هفته قوه قضائیه با مرور ســند تحول 
قوه قضائیه، گفت: سند تحول قوه قضائیه سند 
جامــع و کاملــی اســت و همــه مکلــف بــه اجــرای 
آن هســتند. دیــوان عدالــت اداری هــم بــر همین 
رویکرد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 

مدت خود را برنامه ریزی کرده است.
برنامه هایــی  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  مصــدق 
بــرای تخصصــی کــردن رســیدگی ها وجــود دارد، 
افــزود: تخصصــی کردن هیئــت عمومی و هیئت 
تخصصــی از دیگــر برنامه هــای ســازمان دیــوان 

عدالــت اداری در طــرح تحــول اســت، همچنیــن 
در زمینه پیشــگیری برنامه های مهمی در دستور 

کار داریم.
وی افزود: ما امروز شــاهد هســتیم سالیانه 
اداری  عدالــت  دیــوان  وارد  پرونــده  هــزار   ۲۵۰
می شــود، آیــا نمی شــود یک برنامــه ای تدوین کرد 
تــا از ورود ایــن تعــداد پرونده جلوگیــری به عمل 
آید به اعتقاد من این کار شدنی است به عنوان 
مثــال در بحــث مرخصــی زایمــان کــه ســالیانه در 
حــدود ۱۵ هــزار پرونــده داشــتیم بــا یــک برنامــه 
ریــزی منظــم و مناســب بــه یــک موفقیــت بــزرگ 

دست پیدا کردیم.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری بــا بیــان ایــن 
کــه حــدود ۱۷، ۱۸ هــزار پرونــده در رابطه با ماده 
۱۰۰ شــهرداری وجــود دارد، افــزود: اخیــراً یکــی از 
اقداماتــی کــه در دســتور کار قــرار داده ایــم ایــن 
اســت کــه بــا وزارت خانه هایــی کــه پرونده هــای 

زیــادی از آن هــا در دیــوان عدالــت اداری وجــود 
دارد کارگروه مشترک تشکیل می دهیم و در این 
زمینــه توافقنامه هایــی نیز با برخی از دســتگاه ها 
و وزارت خانه هــا داشــته ایم تــا از ورود پرونده ها 

جلوگیری کنیم.
مصــدق اظهــار کــرد: توجــه بــه حفــظ حقوق 
عامــه از جمله برنامه های این ســازمان در برنامه 

طرح تحول است.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر ایــن کــه 
چقــدر آرای دیوان عدالــت اداری ضمانت اجرایی 
دارد گفت: متاسفانه در جامعه به صورت بسیار 
بد جا افتاده اســت که احکام صادر شــده ازسوی 
دیــوان عدالــت اداری ضمانــت اجرایی نــدارد، اما 
بــا ارقــام می گویــم احــکام صــادره تــا ۹۰ درصــد 
بدون هیچ گونه تنشــی اجرا می شــود، اما برخی 
از احــکام دیــوان بــه علت برخی از مــوارد طوالنی 

می شوند و البته آن ها نیز اجرایی می شوند.

وی در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
کیفیــت جــذب قضــات دیــوان عدالــت اداری در 
الیحــه اصــالح قانــون دیوان عدالــت اداری گفت: 
یکی از شــرایط اشــتغال قضات در دیوان عدالت 
اداری در حال حاضر این است که ۷ سال سابقه 
قضائی داشــته باشــند یعنی هیچ قاضی ابتدا که 
کار حقوقــی اش تمام می شــود بــه دیوان عدالت 
اداری نمی تواند بیاید و باید حتماً ســابقه داشــته 

باشند.
داد:،  ادامــه  اداری  عدالــت  دیــوان  رئیــس 
امــا در الیحــه جدیــد اختیــاری بــه دیــوان عدالــت 
اداری داده مــی شــود مبنــی بر این که از نخبگان 
دانشــگاهی و آن هایــی کــه مــدرک دکتــری دارنــد 
گزینش انجام شده و بر اساس مقررات گزینش 
قوه قضائیه ابتدا در آموزش هایی مشارکت کنند 
و در نهایــت بــه عنــوان قاضی در دیوان مشــغول 

کار شوند.

مصــدق دربــاره الیحــه اصــالح قانــون دیوان 
عدالــت گفــت: در الیحــه جدیــد به صــورت جدی 
به مبارزه با فســاد پرداخته شــده اســت و حقوق 
عامــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه شــده اســت حتی 
وظیفــه  همــان  قضائــی  معاونت هــای  از  یکــی 
دادســتان را بــه نحــوی اجــرا می کنــد و هــر جا که 
حقــوق عامــه تضییع شــده باشــد از جمله محیط 
زیســت، آلودگــی هوا و مــواردی این چنینی ورود 

پیدا می کنند.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری اضافــه کــرد: 
در برنامه هایمــان تشــکیل بانــک ســامانه ایــده را 
در دســتور کار داریــم، ۱۲ کارگــروه علمــی هفتــه 
گذشــته در دیــوان عدالــت اداری تشــکیل شــد تا 
ســازمان هایی که پرونده های بیشــتری از آنان در 
دیوان عدالت اداری وجود دارد مورد بررسی قرار 
گیرد همچنین در نظر داریم دادرسی الکترونیک 

را در دیوان عدالت اداری ارتقاء دهیم.
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