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صفحه 7

هشدار! خطری که مردم را تهدید میکند؛

ترال ،طعمهای برای صید دستاوردهای انقالب

روحانی در مراسم الحاق زیردریایی فاتح به ناوگان نداجا:

قدرت ایران
میتواندقدرتمنطقهباشد

مردم از مسئوالن انقالبی در هر پست و رده و سمتی که هستند انتظار دارند نه تنها با افرادی که ترالها
را مجاز کردهاند برخورد کنند ،بلکه تالشی مضاعف برای حسابرسی از قراردادها و تعهداتی صورت دهند
که کمر به نابودی تولیدکنندگان و افزایش روزافزون قیمتها و کاهش توان اداره معیشت مردم بستهاند
صفحه 3

وقتی موگرینی برای حفظ توافق هستهای طلبکارانه حرف میزند

گامهای رو به عقب اروپا در برجام
صفحه 5

اعتراضات ضد سعودی
مردم یمن ،پاکستان و مالزی شدت گرفت؛

اعالم برائت از خائنین به فلسطین

گروه فرادید سران سعودی با هزینههای
گ�زارش ویژه
بسیار در حالی به دنبال نمایش چهرهای مثبت
از خود هس��تند که اعتراضهای مردم یمن ،پاکستان و مالزی واهی
ادامه در صفحه 6
بودن این ادعاها را آشکارتر ساخته است.

گزارش یک
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا(ص) خبر داد

ساخت فاز  ۱۰۰درصد ایرانی پاالیشگاه خلیجفارس
امروز فاز  ۳پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس
که بزرگترین پاالیش��گاه میعانات گازی خاورمیانه اس��ت،
با حضور رئیسجمه��وری کلید میخورد .ب��ه این ترتیب
تولی��د بنزی��ن یورو ۴این پاالیش��گاه ب��ه  ۳۵میلیون لیتر
در روز میرس��د .از س��ویی دیگر با توجه به ظرفیت ۳۶۰
هزار بش��کهای برای مصرف خوراک این پاالیشگاه ،ستاره
خلیجف��ارس میتواند ی��ک مصرفکننده قاب��ل اعتماد و
س��ودآور برای میعانات گازی کش��ور به شمار رود .به ویژه
که در شرایط کنونی که صادرات ایران با محدودیت ایجاد
شده است میتوان این پاالیش��گاه تیری دانست که به دو
نشان نشسته است .نخست بینیازی از واردات بنزین است
که در شرایط تحریم اقتصادی به عنوان کاالیی استراتژیک،
همواره یکی از اهرمهای فش��ار به نظام جمهوری اسالمی
ایران بوده اس��ت و هدف دوم ،تبدیل شدن این پاالیشگاه
به محلی برای مصرف میعانات گازی است چراکه میعانات
گازی ب��ا محدودیت صادرات مواجه اس��ت و تبدیل آن به
محصوالتی با ارزش افزوده مضاعف دس��تاورد مهمی است.
در این بین توانمند ش��دن بخش داخلی از همه جوانب را
نیز میتوان نقطه قوتی دانست که به مدد اعتماد به بخش
داخل��ی رقم خورد .در نتیجه همین اعتماد و در راس��تای
عمل به اصل «ما میتوانیم» ،فاز  ۴این پاالیش��گاه با همت
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا در شرایط تحریمی و بصورت
غیررس��می دو ماه قبل کلن��گ خورد و قرار اس��ت امروز
رئیسجمهور کلنگ رس��می آن را بر زمین بزند؛ فاز  ۴قرار
است طی  ۲۴ماه به بهرهبرداری کامل برسد .البته به گفته
سعید محمد ،فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا براساس
برنامهریزی مهندس��ین این قرارگاه ،پیش بینی میش��ود
زمان اجرا و بهرهبرداری از این پروژه به  ۱۸ماه تقلیل یابد.
محم��د با بیان اینکه دو فاز از پاالیش��گاه گازی یکی
از فازهای پارسجنوبی که س��اخت آن ب��ه عهده قرارگاه
س��ازندگی خاتم بوده اس��ت بهرهبرداری شده و  ۴فاز نیز
توس��ط رئیسجمهوری رس��ما افتتاح میشود ،گفت :در
مجموع این  ۶فاز  ۱۵۰میلیون مترمکعب گاز شیرین عالوه
بر سایر مش��تقات گازی تولید میکند .با این بهرهبرداری
انجام ش��ده عمال میزان برداشت ایران از میدان مشترک
گازی پارسجنوبی از قطر پیشی میگیرد.
وی با اعالم اینکه  ۱۰سکو از سکوهای مورد استفاده
در پارسجنوب��ی توس��ط مهندس��ان جوان ای��ن قرارگاه
طراحی ،تولید و نصب ش��ده است ،ادامه داد :این سکوها
در یارد صدرا س��اخته ش��ده که  ۵س��کوی آن تکمیل و
تحویل شده است و  ۵سکوی دیگر نیز نهایتا تا خردادماه
س��ال آینده تکمیل و تحویل داده میشود .در نصب سکو
نیز رکوردهای قابل توجهی وجود دارد؛ قبال نصب س��کو
حدود  ۶ماه زمان الزم داش��ت در حالیکه اکنون همکاران
ما توانس��تند طی مدت زمان  ۱۷-۱۸روز این عملیات را
انجام دهند که رکورد تازهای در زمینه محسوب میشود.
این مقام مس��ئول اف��زود :طبق برنامه ری��زی انجام
ش��ده قصد داریم تا عملیات نصب پنجمین س��کویی که
ب��ه تازگی تکمیل کردیم را در م��دت زمانی کمتر از ۱۷
روز انج��ام دهیم .پیش از این تمامی این فرایند توس��ط

ش��رکتهای خارجی انجام میش��د در حالیکه اکنون از
طراحی تا س��اخت ،حم��ل و نصب را با توان کامل داخلی
انجام میدهیم .عالوه بر این ۴۵۰ ،کیلومتر لولهگذاری در
فازهای تحت مدیریت قرارگاه را نیز انجام دادهایم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا با تاکید بر اینکه
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس نماد موفقیت
نظام جمهوری اس�لامی ایران اس��ت ،تصریح کرد :فاز ۳
این پاالیش��گاه مدتی قبل تولید خود را آغاز کرد و امروز
توسط رئیسجمهوری رسما افتتاح میشود .به این ترتیب
ظرفیت پاالیشگاه ستاره خلیجفارس تکمیل شده است و
روزان��ه ح��دود  ۳۷میلیون لیتر بنزی��ن ۱۴ ،میلیون لیتر
گازوییل ۳ ،میلیون لیتر س��وخت ج��ت و  ۴میلیون لیتر
الپیجی و مقداری هیدورژن تولید میکند.
به گفته وی ،در نتیجه بهرهبرداری از فاز  ۳پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس ،واردات بنزین ایران متوقف میشود و
حتی میتوانیم به طور اندک بخشی را نیز صادر کنیم.
وی با اعالم اینکه برای راه اندازی فاز  ۴این پاالیشگاه
نی��ز ق��راردادی را با مجموع��ه دولت منعق��د کردیم که
کلنگزنی آن حدود  ۲ماه پیش انجام ش��د ،اظهار داشت:
طول مدت این پروژه  ۲۴ماه اس��ت که البته برنامهریزی
کردیم که طی  ۱۸ماه به انجام برسد .تفاوت فاز  ۴با  ۳فاز
دیگر ،ایرانی بودن تمام و کمال این فاز است.
محمد گفت :در س��ه فاز گذشته  ۶۷درصد مهندسی،
 ۷۰درص��د کاال و  ۱۰۰درصد اجرا توس��ط ایرانیها انجام
ش��د ام��ا در فاز  ۴صد در صد این بخشها توس��ط بخش
داخل��ی انجام میش��ود .در همین راس��تا جلس��اتی را با
سازندگان داخلی داش��تیم که ساخت بخشهای مختلف
را انجام میدهند و بخش هوافضای س��پاه قبول کرده که
کمپرسورهای هیدروژنی این فاز را که یک تجهیز هایتک
اس��ت ،طراحی کند و بس��ازد .وی با تاکید بر اینکه هدف
قرارگاه این اس��ت ک��ه در بخشهایی که بخش خصوصی
توان ورود ندارد ،وارد ش��ود ،توضیح داد :ما رفیق و همراه
بخش خصوصی هستیم تا رقیب و تا امروز  ۵هزار پیمانکار
در حوزههای مختلف بخش خصوصی را به کار گرفتهایم.
وی در پاس��خ به اینکه گفته میش��ود حضور قرارگاه
س��ازندگی خاتماالنبیا در پروژهها باعث آس��یب به بخش
خصوصی میش��ود ،تاکید کرد :این مقوله به هیچ عنوان
صحیح نیست؛ چراکه این قرارگاه در بخش سرمایهگذاری
و باالدس��تی پروژهها ورود میکند ،بخشهایی که بخش
خصوصی توان تامین س��رمایه ندارد .از س��ویی دیگر اگر
س��ری به پروژههای مختلف کشور بزنید خواهید دید که
بخ��ش قابل توجه��ی از این پروژهها تعطیل هس��تند ،اما
مجموعه قرارگاه با استفاده از سرمایه خود به پروژهها ورود
میکن��د ولو به قیمت فروش داراییهای خود ،اما حتی از
امکانات دولت��ی همانند وامها یا امتیازات قانونی که برای
بخش خصوصی وجود دارد نمیتوانیم اس��تفاده کنیم .به
طور مثال در میدان مش��ترک نفتی رشادت تفاهمنامهای
با دولت منعقد کردیم که به زودی آن را تبدیل به قرارداد
میکنی��م که ب��رای این پ��روژه  ۳۰۰میلی��ون دالر خود
قرارگاه خاتم سرمایهگذاری کرده است.
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ملت ای��ران طی روزهای اخی��ر داغدار جنایتی
است که گروهک تروریستی علیه فرزندان ایران زمین
رقم زده و  27پاس��دار که برای حراس��ت از مرزهای
کشور پیمان بسته بودند را به شهادت رساندند .این
جنایت ضدبشری در حالی صورت گرفته که در باب
عامالن آن تمام ش��واهد و مدارک به خوبی ماهیت
آنها را مش��خص س��ازد .گروهکی تروریستی به نام
جندالش��یطان که جز کش��تار مردم و ایجاد فضای
وحشت برای آنان کارکرد و برنامهای ندارد گروهکی
که البته اختیاری از خود نداشته و تحت حمایت مالی
و تسلیحاتی و فکری امارات و عربستان هستند.
البته نباید فراموش کرد که سران این کشورها
نیز ارادهای مس��تقل ندارند و مهرههایی هستند در
دس��تان آمریکا .این عدم استقالل و مهره بودن را در
رفتارهای آنان در نشست ورشو میتوان مشاهده کرد
که تحت القاهای آمریکایی تحت عنوان ادعای پوشالی
و فریبکارانه مقابله با ایران ،در کنار نتانیاهو سرکرده
صهیونیس��تها قرار گرفته و به آرم��ان و ارزشهای
عرب��ی  -اس�لامی ملتهای خود در قبال فلس��طین
خیانت کرده و کمر به امنیت منطقه بستند.
آنها با تحقیرس��ازی ملتهای عربی  -اسالمی
دست س��ازش به صهیونیستهایی دادند که چند
دهه اش��غال فلس��طین به عنوان بخشی از جهان
عرب و حتی سرزمینهای کشورهای عربی منطقه
را در کارنام��ه دارد ،دراز کردن��د .اما در کنار آنچه
در باب عوامل این جنایت تروریستی ذکر شد یک
اصل بس��یار مهم وجود دارد و آن توجه کشورهای
منطق��ه به اص��ل تبدیل نش��دن به محل��ی برای
تحرکات این تروریستها و حامیانشان است.
شواهد نش��ان میدهد که گروهک تروریستی
از خاک پاکس��تان به ایران وارد شده و این جنایت
را رقم زدهاند .اقدامی که البته دارای س��ابقه است
و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده است.
آنچه در این زمینه میتواند مورد توجه باشد اصل
همس��ایگی و تکیه بر این مهم است که در نهایت
این کشورهای همسایه هستند که باید برای تامین
امنیت و منافع در کنار یکدیگر قرار گیرند.
دو کش��ور ای��ران و پاکس��تان همس��ایگانی با
اشتراکات دینی ،فرهنگی ،سیاس��ی ،اجتماعی و...
بس��یاری هس��تند که براس��اس آن نیز همواره بر
توسعه مناسباتی تاکید داشته اند .روابطی که البته
مورد خشم و حسادت برخی کشورهای منطقهای و
فرامنطق��های نیز بوده و برای برهم زدن آن از هیچ
اقدامی فروگذار نبودهاند که عدم اجرایی شدن طرح
خط لوله صلح میان دو کشور از آن جمله است.
در حال��ی که جمهوری اس�لامی هم��واره بر
روابط دوستانه با اس�لامآباد و در اختیار قرار دادن
تجربیات و دانشهای فنی و مهندسیاش برای حل
چالشهای پاکستان اعالم آمادگی کرده است اما در
نقطه مقابل مشاهده میشود که برخی از کشورهایی
که ادعای دوستی با پاکستان سر میدهند در عمل
خالف امنیت و منافع آن رفتار میکنند.
به عنوان مثال عربس��تان و امارات براس��اس
گزارشهای نهادهای حقوق بش��ر وحشیانه ترین
و ضدانس��انیترین رفتارها را با کارگران پاکستانی
صورت داده و به نوعی در قالب برده از آنها استفاده
میکنن��د .همزم��ان ای��ن کش��ورها از گروههای
تروریس��تی در پاکس��تان نیز حمایت میکنند که
وضعیت بحران��ی در منطقه پاراچنار نمودی از آن
است .گرفتارس��ازی پاکستان در لوای ارتش واحد
اس�لامی در جن��گ یمن برای شریکس��ازی این
کش��ور در جنایات و اقدامات ضدبشریشان از دیگر
رفتارهای منفی این کشورها علیه پاکستان است.
هر چند این کشورها در ماههای اخیر از اعطای
کمکهای اقتصادی به پاکستان سخن گفتهاند اما
رفتار عملی آنها نش��ان میدهد که خس��ارتهای
آنها برای اس�لامآباد بسیار بیش��تر از فواید ادعایی
آنهاس��ت .مل��ت پاکس��تان نی��ز همزمان با س��فر
بنسلمان ولیعهد س��عودی به کشورشان با برپایی
تظاهرات ضد سعودی این پیام را به دولتمردانشان
دادند که اعتمادی به وعدههای این رژیم ندارند.
براین اساس به خوبی میتوان دریافت که دوست
پاکستان کیست و دشمنان آن چه کسانی هستند.
آنهایی که از خاک پاکس��تان برای تهدید تروریستی
علیه کشوری دیگر بهره میگیرند و به دنبال تخریب
روابط اسالمآباد با همسایهاش هستند قطعا نمیتوانند
دوس��تی برای این کشور باشند و در اصل همزمان با
دست دوستی از پشت به خنجر میزنند.
نکت��ه مهم آنک��ه جمهوری اس�لامی همواره
بر کمک به همس��ایگان برای تامین امنیتش��ان و
منطقه تاکید داش��ته که نمود آن را در س��وریه و
عراق میتوان مش��اهده کرد .پاکس��تان به خوبی
میتوان��د از این ظرفیت برای مقابله با تروریس��م
برخوردار ش��ود .این حق مس��لم ایران اس��ت که
انتقام فرزندان شهیدش را در هر نقطهای که باشد
بگیرد و پاکس��تان با رویک��رد صادقانه در مقابله با
تروریستها و حامیانشان میتواند بیش از گذشته
از حمایتهای ایران برخوردار شود.

مبارزه با فساد
جهادی همهجانبه

رئیسجمهور کش��ورمان ب��ا بیان اینکه ق��درت امروز ایران
میتواند قدرت منطقه باش��د ،گفت :هیچگاه قدرت ایران در این
حد در دهههای اخیر نبوده است.
حجتاالس�لام حس��ن روحانی در مراس��م الحاق زیردریایی
پیش��رفته فات��ح به ناوگان نی��روی دریایی ارتش ،اظهار داش��ت:
محضر همه افس��ران ،درجهداران ،پرسنل ،مهندسین و کارکنان
نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران و همچنین محضر
فرمانده��ی کل قوا و همه نیروهای مس��لح و ملت بزرگ ایران به
خاطر پیشرفتهای بس��یار مهم و سرنوشتساز در قدرت دفاعی
کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم.
وی اف��زود :بیتردید قدرتی که میتواند صدها مایل دورتر از
منافع ما حراس��ت و حفاظت کند نیروی دریایی است ،این نیرو
نه تنها از س��واحل ما در خلیج فارس ،دریای عمان ،دریای خزر
و دهانه اقیانوس هن��د دفاع میکند ،بلکه در آبهای بینالمللی
ب��ا حضور و اقتدارش از منافع جمهوری اس�لامی ایران و امنیت
کشتیرانی به نفع ملت ایران استفاده میکند.
رئیسجمهور تصریح کرد :حضور و اقتدار نیروی دریایی ارتش
در آبه��ای بینالمللی تأثیر گذار اس��ت و جایگاه نیروی دریایی،
جایگاه ویژهای اس��ت که من  ۴۰سال قبل در سال  ۵۸در همین
مرکز با نیروی دریایی ارتش آشنا شدم و در طول این  ۴۰سال چه
در دوران دفاعمقدس و چه بعد از آن ،رش��ادتها ،فداکاریها و به
ویژه حرکت در زمینه خودکفایی برای ملت ما جای قدردانی دارد
و باعث افتخار است.
روحانی خاطرنش��ان کرد :شاید هم فشارهای دشمن ،جنگ
تحمیلی و تحریمهای دش��من محرک بیشتری بود برای آنکه ما
بتوانی��م در صنعت دفاعی و به ویژه در صنعت دریایی ،س��طحی
و زیرس��طحی به خود متکی ش��ویم ،اگر سالح به صورت ارزان و
ع��ادی در اختیار ما قرار میگرفت ش��اید با این ش��تاب و با این
اندیشه دنبال ساخت صنعت بومی دفاعی نبودیم.
وی اظهار داش��ت :امروز خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران
ال به خود متکی اس��ت .هیچگاه قدرت
در زمی��ن ،هوا و دریا کام ً
ای��ران در این حد در دهههای اخیر نبوده اس��ت؛ بلکه ش��اید در
قرنه��ای اخیر ما یک همچون توانمندیای نداش��تیم .مخصوصا
اینکه امروز در کنار ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و نیروهای دالور بسیج هم حضور دارند.
رئیسجمه��ور ادام��ه داد :حضور نیروهای س��پاه و بس��یج،

سامانی اعالم کرد

دستور وزیر کشور به استانداران
برای برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز
سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به استانداران برای
برخورد قاطع با متخلفان ماده  ۱۰۰قانون شهرداریها خبر داد.
سیدسلمان س��امانی با اش��اره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰
قانون شهرداریها در کش��ور گفت :از ابتدای تشکیل کمیسیون
ماده  ۱۰۰در شهرداریها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و
سازهای غیر مجاز است ،حدود  ۴.۵میلیون پرونده تشکیل شده
که توسط اعضای این کمیس��یون مورد بررسی قرار گرفته یا در
حال رسیدگی است.
وی تاکید کرد :یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران
شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به
مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت
وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در
کمیسیونهای ماده  ۱۰۰بودیم.
س��خنگوی وزارت کشور در ادامه از دس��تور رحمانیفضلی
وزیر کش��ور به اس��تانداران به منظور تعیین س��از و کار و تهیه

توانمندی ما را چند برابر کرده اس��ت .البته قدرت دفاعی ما برای
حراست از منافع خودمان است ،ما هیچگاه قصد تجاوز به سرزمین
و کش��وری را نداش��ته ایم .همه این  ۴۰سال شاهد بسیار روشنی
است که همواره به خوبی از خودمان دفاع کردهایم .در برابر متجاوز
ایستادگی کردهایم اما چشم طمع به دیگران نداشتهایم.
روحانی ب��ا بیان اینکه ق��درت امروز ای��ران میتواند قدرت
منطقه باشد ،خاطرنشان کرد :امروز ایران و کشورهای دوست در
کنار همدیگر یک قدرت دفاعی سرافراز در آبها ،سرزمین و فضا
در این منطقه هس��تند و نیازی به متجاوزین و حضور نامش��روع
قدرتهای غیرمنطقهای در این منطقه ندارند.
وی در همی��ن رابطه گفت :بندرعباس و هم��ه بنادر ایران،
تنگ��ه هرمز و همه آبهای س��رزمینی مان ش��اهد و گواه دفاع
نیروهای مس��لح ما از کش��تیرانی آزاد در این منطقه و رس��یدن
انرژی به سراسر جهان هستند و این نشان از آن است که قدرت
ما تهدیدی برای دیگران نیس��ت .اما روشن است که توانمندی و
قدرت ما در برابر آنهایی که چش��م طمع به س��رزمین ما دارند،
بازدارنده است و باید بازدارنده باشد.
رئیسجمهور که در مراس��م الحاق زیر دریایی پیشرفته فاتح
س��خن میگفت ،تصریح ک��رد :صنعت دریای��ی در واقع صنعت
بعض��ی از پیامبران و انبیاء بزرگ اس��ت .خداون��د به نوح پیامبر
فرمان میدهد تا کشتی بزرگی بسازد که وسیله دفاع از مومنین
و م��ردم راس��تین اس��ت و همچنین در ش��رایط خطرناک برای
متجاوزین بتواند از نیروهای مومن دفاع کند.
روحان��ی افزود :م��ن باید از نیروی دریای��ی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران ،سپاه پاس��داران انقالب اس�لامی ،وزارت دفاع و
پش��تیبانی جمهوری اس�لامی ایران ،تمامی پرسنل و کارکنان،
مهندسین و فعاالن در این زمینه قدردانی و تشکر کنم؛ از اینکه
امروز ما هم س��ازنده ناوچههای مختل��ف در کالسهای مختلف
هستیم و هم س��ازنده زیردریایی در سطحهای مختلف هستیم.
این به معنای توانمندی دریایی جمهوری اسالمی ایران است.
رئیسجمه��ور گف��ت :ملت بزرگ ما در آغ��از پنجمین دهه
پیروزی انقالب اس�لامی از نیروهای مس��لح اش قدردان اس��ت
و نیروهای مس��لح هم با تمام نیرو و توانش��ان ب��ه مردم ما قول
میدهند که از سرزمین شان ،آب هایشان و آسمانشان به خوبی
دف��اع کنند و در برابر متجاوزین بایس��تند همانگونه که در طول
 ۴۰سال این چنین بودند.

ابالغیهه��ای مش��خص جه��ت برخورد قاطع با س��اخت و س��از
غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداریها و جلوگیری
از تخلفات ساختمانی خبر داد.
سامانی با بیان اینکه یکی از مشکالت حریم شهرها عدم اجرای
صحیح ماده  ۱۰۰قانون شهرداریها است ،افزود :متاسفانه به دلیل
فقدان برنامه مش��خص و بیشتر به جهت کس��ب درآمد پایدار در
شهرداری ها ،کمیس��یون ماده  ۱۰۰محلی برای جریمه ساخت و
سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با س��اخت و س��از
غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد :همکاری و هماهنگی
تمامی دس��تگاههای مرتبط با امر س��اختمان از جمله شهرداریها،
سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.
س��خنگوی وزارت کشور با اش��اره به نامه اخیر وزیر کشور به
اس��تانداران تأکید کرد :در راستای اجرای دقیق ماده  ۱۰۰قانون
ش��هرداریها و همچنین آیین نامه اجرای��ی ماده  ۳۳قانون نظام
مهندس��ی و کنترل س��اختمان که توجه ویژهای در جلوگیری از
بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات
س��اختمانی و افرادی که در انج��ام وظایف اجرایی و نظارتی خود
قصور داشتهاند ضروری است.

