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گزارش دفتر سیاسی حزب اتحاد درباره فروریختن متروپل 
 حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، در خرداد ۱۴۰۱، بسیار تلخ، سنگین 
و در انــدازه یــک فاجعه بــود. این حادثه نه تنهــا مردم آبــادان و خانواده های 
جان باختگان را عزادار و عمیقا ناراحــت کرد، بلکه موج همدردی ملت ایران را 
برانگیخت. موج همدردی اعالم شــده در میان گروه های مختلف جامعه، نشــان 
داد که چقدر خطه خوزســتان مــورد توجه ملت ایران اســت.  به گزارش روابط 
عمومی حزب اتحاد ملت ایران اســالمی، دفتر سیاســی و کمیســیون توسعه و 
مطالعــات مناطق حــزب اتحاد ملت ایران ضمن ابراز همــدردی، موضوع را در 
ابعاد مختلف در ســه جلسه با حضور کارشناسان ملی و محلی، به طور مستوفا، 

در چهار فصل رسیدگی کرد:
فصل ۱- بررسی علل اعتراض های مردم آبادان و موج گسترده همدردی ملت 

ایران
فصل ۲- نگاهی اجمالی به توســعه خوزســتان و ســیر نزولی آن به عنوان 

اساس مشکالت استان و نارضایتی مردم
فصــل ۳- ناکارآمــدی نظــام اجرائــی زمیــن و کنترل ســاختمان و فســاد 
سامان دهی شــده آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بــروز حادثه و از مصادیق 

منجر به توسعه  نایافتگی استان ها و کشور

فصل ۴- درس آموزی ها از بررسی حادثه متروپل و چند پیشنهاد اصالحی
هرچند حل مســائل مناطق کشور، به تنهایی و بدون تغییر در شرایط عمومی 
کشــور و تغییر در سیاست کالن مدیریت کشــور به نتیجه مطلوب نمی رسد، اما 
تهیه کنندگان این گزارش، در سایه فرصت اجماع ملی و استانی به وجود آمده پس 
از واقعه، برای جلوگیری از حوادث مشابه و به منظور گام نهادن در مسیر کاهش 
موانع اساسی توسعه خوزســتان، به اجمال پیشنهادهایی را به مردم و مسئوالن 

ذی ربط، به قرار زیر ارائه کرده است.
۱- بــرای جلوگیری از تکرار این نوع حــوادث محتمل جا دارد دولت تیمی از 
کارشناســان ارشد کشور در حوزه های مرتبط تعیین و وظیفه بررسی همه جانبه و 
ریشه ای حادثه متروپل و استخراج راهبردها و راهکارهای جلوگیری از تکرار این 
نوع اتفاقات را به آنها بســپارد و در انتها نتیجه را به اطالع عموم رسانده و خود 

پیشنهادهای اصالحی را اجرائی کند.
۲- در شــرایط موجود، در نظام ساخت وســاز کشــور و مقررات حاکم بر آن، 
مشــکالت و تداخــل وظایف زیادی وجــود دارد. (به ویژه در نظــام فنی اجرائی 
تداخل وظایف بین ســازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی) همچنین، 
مدیریت شــهری، با مشکالت و پیچیدگی  های زیادی در کسب درآمد قانونی و در 

نظام فنی و مقررات و نیز قوانین حاکم بر آن مواجه اســت که این ســازوکارها به 
طور ساختاری موجد تعارض منافع است که خود موجد فساد و ناکارآمدی است. 
لــذا هرچه زودتر باید تداخل وظایف ارکان مســئول در نظام مهندســی و کنترل 
ساختمان اعم از ســازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، 
مالکین و نظام مهندســی ســاختمان که در حال حاضر در نحوه تقسیم کارشان 
تداخل و تعارض منافع ســاختاری وجود دارد رفع شود و قوانین موجود اصالح 

گردند.
۳- اتخاذ رویکرد جدید به امر توسعه خوزستان به مثابه یک منطقه اقتصادی 
فعال و یک اســتان مرزی حســاس، امری ضروری اســت. در این میان توجه به 
درون زابودن توســعه و مشارکت مردم، همراه با برابری همه اقوام ساکن و توازن 

در منافع ملی و منطقه ای، اولویت دارد.
 ۳-۱- فراهم کــردن امــکان ایجاد تعامل روزافزون خوزســتان با کشــورهای 

همسایه
۳-۲- تغییــر سیاســت امنیتی حاکم بر نــوار مرزی بــه دیدگاه های تعاملی 
تجاری با کشــورهای همجوار و توجه به اقتصاد دریامحور برای رونق خوزستان 
و شــهرهای مرزی، به خصوص دو شهر خرمشــهر و آبادان، به عنوان نمادهای 

مقاومت و پیروزی ایران در جنگ هشت ســاله (یادآور می شــود توسعه آبادان و 
خرمشهر باید در پیوند با هم دیده شود).

۳-۳ بازآرایی سیاســت های کشــاورزی جلگه خوزســتان و گرایش به تولید 
محصوالت کشاورزی با ارزش افزوده برتر و استفاده بهینه از منابع آبی

۳-۴ الزام صنایع بزرگ ملی مســتقر در اســتان، به انجام مسئولیت اجتماعی 
خود با انجام سرمایه گذاری های آموزشی در جهت ارتقای توانمندی افراد بومی 
برای مشــارکت در این طرح ها و افزایش ســهم اشــتغال مدیریتی، کارشناسی و 

حرفه ای منابع انسانی محلی در این طرح ها
۴- رسیدگی به قصورها و تقصیرات افراد و نهاد های دخیل یا ذی نفع که فعل 
یا ترک فعل آنها منجر به این حادثه ســنگین شــده است، اعم از مالک یا مالکان، 
در رأس همه شــهرداری به عنوان حافظ منافع مردم، ســازمان نظام مهندســی 
اســتان و شهرستان، منطقه آزاد اروند و همه ذی نفوذان و ذی مدخالن اثرگذار در 

تعلل و بروز حادثه
۵-قوه قضائیه نســبت به تشــکیل پرونده و برگــزاری دادگاه علنی با حضور 
خانواده جان باختگان و خبرنگاران، برای رســیدگی به اتهامات نهادها و اشخاص 

دست اندرکار و مؤثر در عواملی که منجر به فروریزی ساختمان شده، اقدام کند.

سه شنبه
۴ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۵

 غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفته است: شکل گیری ارتباط میان ایران 
و دولت روســیه یکی از برکات دولت سیزدهم است و نتیجه این ارتباط، سفر رئیس جمهوری ایران به روسیه 
و متقابال ســفر والدیمیر پوتین به ایران و انجام مذاکراتی ســازنده بــود و تفاهم نامه ای که به موجب آن قرار 
اســت در بخش باالدســتی نفت و گاز ۴۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شــود و به طور قطع ضمن ایجاد 

اشتغال زایی فعال، اثر بسیار گسترده ای هم در اقتصاد کشور خواهد داشت.
او روابط دیپلماتیک دولت ســیزدهم را موفقیت آمیز ارزیابی کرده و به تســنیم گفته اســت: با دیپلماسی 
سیاســی دولت ســیزدهم در این مدت، همچنیــن روابط ایران با همســایگان از جمله عمان، ترکمنســتان، 
ازبکســتان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان و به تازگی ترکیه نیز بهبود یافته است. برقراری ارتباط با پاکستان 
هم در دستور کار قرار دارد. وی افزود: در مذاکرات منتهی به عقد پیمان برجام، شرکت توتال فرانسه پذیرفته 
بود که پنج  میلیارد دالر در بخش باالدستی صنعت نفت سرمایه گذاری انجام دهد که البته این سرمایه گذاری 
انجام نشــد و این شــرکت با تحریم آمریکا از ایران خارج شــد؛ وقتی این تفاهم نامــه ۴۰ میلیارد دالری را در 
مقام مقایســه قرار می دهیم، می بینیم که قرار است روسیه هشــت برابر آن قرارداد را در ایران سرمایه گذاری 
کند. مصباحی مقدم بدون اشــاره به تبعات تحریم ها و قرارگرفتن ایران در لیســت ســیاه FATF، با بیان اینکه 
«متأسفانه سال هاست که در بخش باالدستی صنعت نفت سرمایه گذاری جدی و اساسی انجام نشده است»، 
گفــت: برخی چاه هــای نفت و گاز بازدهی خود را از دســت داده اند  اما با ســرمایه گذاری روس ها در بخش 
باالدســتی صنعت نفت به زودی شــاهد احیای مخازن و بهره برداری بیشــتر و افزایش تولید و به تبع آن رشد 

صادرات خواهیم بود. نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: افــزون بر افزایش تولید و صادرات 
نفت، با توجه به اینکه در روســیه شــرکت های قــدری در زمینه نفت و گاز فعال هســتند، این امکان فراهم 
می شــود که بتوان تبادل دانش و فناوری کرد و از توانمندی این شــرکت ها در بخش باالدستی صنعت نفت 
اســتفاده کرد. وی افزود: همکاری شرکت های نفتی ایرانی و روســی می تواند ارتباط بین دو کشور را عمق و 
غنا ببخشــد، افزون بر این کشــورهایی که تحت پیمان روسیه هســتند نیز می توانند از منافع چنین قراردادی 
بهره مند شــوند و روابط ایران با این کشــورها نیز بهبود  می یابد. مصباحی مقدم با ابــراز اینکه «در روابط بین 
ایران و روســیه قرار اســت روبل و ریال مبنای مبادالت قرار بگیرد»، اضافه کرد: این امر سبب تقویت پول ملی 
و گســترش صادرات ایران به روســیه نیز خواهد شــد و به طور قطع ضمن ایجاد اشتغال زایی فعال، اثر بسیار 
گســترده ای هم در اقتصاد کشور خواهد داشت. وی با اعالم اینکه روس ها قرار است در بحث فشارافزایی گاز 
پارس جنوبی نیز ورود کنند، گفت: ســال ها قبل تر از ایران، قطر با ســرمایه گذاری شرکت های خارجی توانست 
ســهم بیشــتری از استخراج گاز از این میدان مشــترک را به خود اختصاص دهد  اما اکنون صنعت نفت ایران 
نیز می تواند با سرعت بیشتری از این حوزه مشترک بهره برداری کند و عقب ماندگی هم اگر وجود داشته باشد 
جبران کند. مصباحی مقدم با اشاره به تالش های دولت سیزدهم برای خنثی سازی تحریم ها، خاطرنشان کرد: 
دیپلماســی فعال سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم سبب شده اســت که با وجود تحریم ها، صادرات نفت 
خام افزایش پیدا کند و به باالی یک میلیون بشکه در روز برسد؛ البته قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی 
هم در یک ســال اخیر افزایش یافته و همین امر ســبب شده است شاهد کســری بودجه و استقراض از بانک 

مرکزی نباشیم. مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: مسیری که دولت شروع کرده، مسیر حل کننده مشکالت است؛ 
از طرفــی روابط خارجی و بین المللی ایران به خصوص با دو قدرت جهانی چین و روســیه تقویت شــده و از 
طرف دیگر روابط خارجی ایران با همســایگان یکی پس از دیگری در  حال بهبود اســت و از سوی دیگر دولت 
برای پرداخت تعهدات خود به کارکنانش دســت به اســتقراض از بانک مرکزی نزده است. او بدون توجه به 
تورم سنگین افزود: به زودی شاهد روند رو به کاهش نرخ تورم خواهیم بود و دیری نخواهد گذشت که دولت 

موفق  می شود شرایط ثبات اقتصادی را فراهم کند.

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ارتباط ایران و    روسیه از  برکات دولت سیزدهم است


