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منوچهری در گفت وگو با ایلنا:

بهتر است نظارت بر 
زندان ها به نهاد دیگری 

محول شود

صعود تیم هندبال بانوان 
ایران به مسابقات جهانی

 ۲میلیون ُدز واکسن فایزر 
در راه ایران 

نه فضای شهری تهران مناسب طرح های توسعه 
دوچرخه سواری بود، نه مردم تمایل نشان دادند

 اتالف اعتبارات کالن 
و دیگر هیچ!

 اولین واکنش  اروپایی ها به پیمان آکوس، 
انتقاد از بدعهدی آمریکا بود؛
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 دو کولبر ایرانی 
 با شليک مرزبانان ترکيه
 کشته شدند

بنگاه ها4

 مدیر فروش داخلی شرکت:

 فوالد مبارکه توان تأمين 
 دو برابر نياز فعلی 

خودروسازان را دارد
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وزیران امــور خارجه ایران و هنــد بر ضرورت 
گســترش رایزنی ها برای ارتقای روابط تجاری و 
نهایی کردن مذاکرات برای تامین واکسن تاکید 

کردند.   
به گزارش  مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 

وزارت امور خارجه، حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان در نخستین دیدار دوجانبه 
خود در حاشیه هفتاد و ششمین اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، روز سه 
شنبه با سوبراماتیام جایشانکر  وزیر امور خارجه هند 
دیدار کرد.  در این دیدار، طرفین ضمن مرور روابط 
دوجانبه و تبادل نظر در خصوص مســائل منطقه 
ای و بین المللی، بر ضرورت گســترش رایزنی ها 
برای ارتقاء روابط تجاری و نهایی کردن مذاکرات 
در جریان در خصوص تامین واکسن تاکید کردند.   
وزیران امور خارجه ایران و هند ضمن گفت وگو در 
خصوص آخرین وضعیت افغانستان، بر ضرورت 
تحقق اراده مردم و تشکیل دولت فراگیر و اجتناب از 

دخالت خارجی تاکید کردند. امیرعبداللهیان در این 
دیدار، ضمن اعالم آمادگی جمهوری اسالمی ایران 
برای ارتقاء همکاری  و برگزاری کمیســیون های 
مشترک کنســولی و اقتصادی، بر ضرورت نهایی 
شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور و 

همکاری در حوزه انرژی تاکید کرد.
جایشــانکار وزیر امور خارجه هند نیز در این 
دیدار،  آغاز روند عضویت ایران در سازمان همکاری 
شــانگهای را تبریک گفت و از وزیــر امور خارجه 
کشورمان برای سفر به دهلی نو مجددا دعوت کرد.  
وی همچنین، آمادگی دولــت متبوع خود را 
برای ارسال فوری واکسن های تعهدشده و در حال 

مذاکره اعالم کرد.

یک وکیل دادگستری گفت: از 
این حیث که نابسامانی در قوه قضاییه 
در همان قوه رسیدگی می شود، بهتر 
است زندان ها از این قوه جدا شود و به 
نهاد دیگری محول شود که مجلس 

در این مورد باید قانون وضع کند. 
شاپور منوچهری در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، در خصوص نظارت بر 
زندان ها، اظهار کرد: معتقدم که مهم 
نیست که سازمان زندان ها تحت نظر 
چه نهادی باشد متاسفانه در مملکت 
ما قوانین و مقــررات به نحو صحیح 
اجرا نمی شود. طبق اصل ۱۵۶ قانون 
اساســی یکی از وظایف رئیس قوه 
قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و 
اجتماعی برای تحقق بخشیدن به 
عدالت اســت. یکی دیگر از وظایف 
اصلی قوه قضاییه اقدام مناسب برای 
پیشــگیری از وقوع جرم و اصالح 
مجرمان است اما متاسفانه زندان ها 

به جای اینکه محلــی برای اصالح 
مجرمان باشــد، جرم زاست یعنی 
کسی به اتهام سرقت یا کالهبرداری 
برای بار اول به زندان محکوم می شود؛ 
در آنجا به جای اینکــه این آدم نادم 
شــود و پرورش پیدا کند، وقتی از 
زندان می آید بــه دزدی حرفه ای 

تبدیل می شود.
وی افزود: زندان ها متاسفانه چه 
در روابط زندانیان بــا یکدیگر،  چه 
درباره ارتباط زندانبانان با زندانیان 
جای مناسبی نیست و مواد مخدر 
یافت می شــود و این چیزی است 
که همگان از این اطــالع دارند. به 
جهت اینکه هیچ کدام از زندانبانان و 
سازمان زندان ها به وظایف اصلی شان 
در اسین خصوصا تمام و کمال عمل 
نمی کنند. ما باید نگاه مان را تغییر 

دهیم.
این وکیل دادگستری بیان کرد: 

نگاه امروز به مسأله جرم و مجازات 
باید تغییر یابــد. ما می گوییم آنچه 
که قانونگذار آن را جرم دانسته، جرم 
است در صورتی که در سایر کشورها 
جرم، فعل یا ترک فعلی اســت که 
نظم اجتماعی را به هم بزند. اگر این 
نگاه قانونگذار تغییر کند و آنچه که 
نظم اجتماعی را برهم بزند را جرم 
تلقی کند، طبیعتاً قانونگذار هم در 
وضع قوانین به گونه جدیدی عمل 
می کند؛ نوع عمل و نگاه ما صحیح 
نیست. وی ادامه داد: متأسفانه قوه 
قضاییه در این موارد چندان پاسخگو 
نیســت، یکی از مشــکالتی که در 
خصوص قوه قضاییه وجود دارد، وضع 
آیین نامه های خالف قانون است. اگر 
در دیوان عدالت اداری بخواهید این 
آیین نامه ها را مورد ابطال قرار دهید، 
چون رئیس قوه قضاییه آن آیین نامه 
را ابالغ کرده حتی اگر خالف قانون 

هم باشد، ابطال نمی شود.  منوچهری 
اضافه کرد: نظارت بر زندان ها توسط 
وزارت دادگســتری به عنوان یکی 
از زیر مجموعه هــای قوه مجریه، از 
جهت پاســخگو بودن مثبت است. 
قوه قضاییه نیز اگر مسئولیت هایی 
که در فصل یازدهم قانون اساســی 
آمده است را اجرایی کند، خیلی از 
مسائل حل می شــود. وی تصریح 
کرد: علیرغم اینکه سازمان زندان ها 
تحت نظارت قوه قضاییه باشــد یا 
قوه مجریه،  ما مشکالت دیگری نیز 
داریم. نهادهای امنیتی ما متاسفانه 

متمرکز نیستند. 

خبر

گفتوگو

در دیدار امیر عبداللهیان با جایشانکر تأکید شد

گسترش رایزنی ها برای ارتقای روابط تجاری ایران و هند

منوچهری در گفت وگو با ایلنا: 

بهتر است نظارت بر زندان ها به نهاد دیگری محول شود 

در گفت وگوی »توسعه ایرانی« با کارشناسان بررسی شد؛

قفل خانه های خالی به اقتصاد 
ایران باز می شود؟
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چرتکه 3

نگاهی به تحوالت برجامی در نیویورک  و وین؛

از  رایزنی های 
دیپلماتیک تا 

یاض سنگ اندازی  ر
ویــن و نیویورک دیــروز شــاهد اولین 
تالش های دیپلماتیــک جدی و عملی برای 
حل مســئله برجام پــس از روی کار آمدن 
دولت ابراهیم رئیســی بود.  ســخنرانی جو 
بایدن، رئیس جمهــور آمریکا تاییدی بر این 
تالش ها بود. او دیروز در هفتاد و ششــمین 
نشست مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
گفت که »در حال تالش بــا گروه ۱+۵ برای 
تعامل دیپلماتیــک با ایران و بازگشــت به 

برجام هســتیم. آماده ایم اگر ایران هم اقدام 
مشــابه انجام دهد به پایبندی کامل برجام 
برگردیم.« بایدن همچنیــن اضافه کرد که 
»ایاالت متحده دنبال به راه انداختن جنگ 
ســردی دیگر در دنیا نیست و آماده تعامل با 
همه کشــورهای دنیا است.« او تصریح کرد: 
»قدرت نظامی آمریکا بایــد آخرین راهکار 
ما باشد نه نخستین راهکار و ما نباید از آن به 

عنوان پاسخی برای تمامی...

 راهکار شهرداری تهران برای مقابله با زباله گردی کودکان!
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