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 روسیه تحریم نیروگاه های ۲ و ۳ بوشهر
 را اجرا نمی کند

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی با بی��ان اینکه 
عملیات احداث واحد های ۲ و ۳ نیروگاه بوشهر از نظر 
زمانی حدود ۳ تا ۴ ماه از زمان پیش بینی شده جلوتر 
است، گفت: روسیه تحریم نیروگاه های ۲ و ۳ از سوی 

آمریکا را اجرا نمی کند.
کمالوندی پیش  از این گفته بود: سرعت پیشروی 
س��اخت واحد های ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوش��هر بسیار 
مطلوب اس��ت. عملیات گودب��رداری واحد های ۲ و ۳ 
نیروگاه اتمی بوش��هر انجام ش��ده اس��ت و هم اکنون 
متخصصان کش��ورمان در حال تکمیل زیرساخت های 
این واحد ها هس��تند. در یک عملیات تخصصی پس از 
گودبرداری، ش��مع های بتنی مخصوص واحد های ۲ و 
۳ نی��روگاه اتمی بوش��هر در حال نص��ب در عمق ۱۲ 

متری زمین است.  میزان

خبر

تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی

تصوی��ب ی��ک فوری��ت ط��رح تش��دید مجازات 
اسیدپاش��ی، موافق��ت مجلس با تحقی��ق و تفحص از 
بانک ش��هر، مواففت با کلیات طرح اصالح ماده "۶۰" 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، موافقت مجلس با 
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت 
از محیط زیست، تصویب تابعیت ایرانی برای فرزندان 
زنان ایرانی با مردان خارجی از مهمترین اخبار جلسه 

روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
در این جلس��ه یک فوریت طرح تصویب مجازات 
اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با ۱۶۱ 
رأی موافق ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع 

۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
در ادامه جلسه تقاضای جمعی از نمایندگان برای 
تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان ها و 
جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر در دستور کار  
قرار گرفت که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۶۳ رأی 
مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر 
با آن موافقت کردن��د. همچنین با تصویب نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی ضمن نوس��ازی دستگاه های 
ایستگاه های شتاب نگاری کشور حداقل ۱۰۰۰ ایستگاه 

جدید به این شبکه اضافه خواهد شد.
نماین��دگان با ۱۷۰ رای مواف��ق، ۲۱ رای مخالف 
و ۴ رای ممتن��ع از مجم��وع ۲۱۳ نماینده حاضر در 
مجل��س مصوب کردند که فرزن��دان حاصل از ازدواج 

زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت ایرانی بگیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح 
اصالح جزء یک بند "پ" ماده "۶۰" قانون پنج س��اله 
شش��م موافقت کردند که به موجب آن ایس��تگاه های 
شتاب نگاری در کشور توسعه و نوسازی خواهند شد.
همچنین مجلس تقاضای ۱۹ تن از نمایندگان را 
مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت 
از محیط زیست از سال ۱۳۹۲ تاکنون را بررسی کرده 
و در نهای��ت با آن موافقت کرد. در پایان این جلس��ه 
علی اصغر یوس��ف نژاد هم تذکرات کتب��ی نمایندگان 

مجلس به مدیران اجرایی کشور را قرائت کرد.

بهارستان

انتخابات مجلس در ۲۰۸ حوزه انتخابیه برگزار می شود
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: در دوم اسفند ماه سال جاری، انتخابات در 
۲۰۸ حوزه و با افزایش یک حوزه انتخابیه نسبت به دوره گذشته برگزار خواهد شد.

سیداسماعیل موسوی گفت: براساس قانون مصوب مجلس، در سال ۱۳۹5 
حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب به دو حوزه انتخابیه مستقل تقسیم 
شده است. به عبارت دیگر، حوزه انتخابیه جدیدی به نام حوزه انتخابیه شاهین دژ 
و تکاب ایجاد گردید تا ش��مار حوزه های انتخابیه کشور در انتخابات مجلس شورای 

اسالمی به ۲۰۸ حوزه برسد.
وی اظهار داشت: براساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال یکبار با در نظر گرفتن 
عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن ها، امکان افزوده  شدن حداکثر بیست نماینده 
به تعداد نمایندگان موجود وجود دارد که بیست سال پیش برای آخرین بار این اتفاق افتاد 

و بیست نماینده به تعداد کرسی های مجلس اضافه شده است.  وزارت کشور

میدان فاطمی
نشست رئیس جمهور با فعاالن سیاسی یک صله رحم بود

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اش��اره به برگزاری مراس��م افطاری 
حسن روحانی با فعاالن سیاسی، گفت: اینکه تصور کنیم مسیر و ساختار مشخصی 
وجود دارد یا قرار است شکل گیرد تا جلسات مستمر مشابهی انجام شود، چنین 

چیزی نیست و این نشست را بیشتر می توان یک صله رحم در نظر گرفت.
محمدرض��ا باهنر در پاس��خ به این پرس��ش که ارزیابی اش از تاثیر مراس��م 
افطاری رئیس جمهوری بر فعاالن سیاس��ی چیست، اظهار کرد: در این مراسم حدود 
شصت نفر از فعاالن سیاسی دعوت شده بودند که برخی از آنان فعالیت حزبی نداشتند 
و به عنوان چهره های سیاس��ی ش��ناخته می ش��وند که از این میان حدود ۱۳ نفر، وقت 

گرفتند تا دقایقی صحبت کنند.
وی با اش��اره به س��خنان رئیس جمهوری در این جلسه تاکید کرد: آقای روحانی در 

این نشست از همه احزاب خواست که بیایند و فعال شوند.  ایسنا 

احزاب
آقای روحانی! از وضع بد سیل زدگان خبر دارید؟

نماینده مردم اهواز گفت: آقای روحانی آیا مطلع هستید هنوز مردم شریف استان 
خوزستان در چادرها و در گرمای ۴۰ درجه و در بدترین وضعیت سکونت دارند؟

جواد کاظم نس��ب در تذکر ش��فاهی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور 
افزود: استان خوزستان عابربانک کشور است و اگر خوزستان نباشد درآمد نفتی 
ایران محقق نشده و برق ایران قطع می شود و صنعت کشور می لنگد و کشاورزی 
ایران کم رونق می شود پس بدانید خوزستانی ها اگر جنگیدند و نفس سیل را بریدند 
فقط برای حفظ خانه و کاش��انه خود نبود بلکه آنها ایران را از یک بحران اساسی نجات 

دادند لذا ایران امروز مدیون ایستادگی خوزستان است.
وی افزود: از رهبر معظم انقالب می خواهم با س��فر به مناطق سیل زده خوزستان از 
نزدیک با مصیبت های مردم مظلوم دیار جبهه و جنگ و فداکاری و ایثار آش��نا ش��ده و 

دستورات الزم را صادر کنند.  فارس

دست به نقد

سرلشکر موسوی:
ارتش می تواند برای جامعه الگو باشد 

فرمان��ده کل ارت��ش گف��ت: ارت��ش در س��طوح مختل��ف ب��رای  اسلام خدمات رس��انی به س��یل زدگان خالصانه تالش ک��رد و ارزش های ارتش 
اسالمی را به نمایش گذاشت.

امیر س��یدعبدالرحیم موسوی در مرکز آموزش مخابرات شهید امینی نیروی زمینی 
ارتش گفت: ارتش جمهوری اس��المی ایران ب��ا چهار ارزش و ویژگی »معنویت محوری، 
انضباط، سلس��له مراتب و سالمت کارکنان« شناخته می ش��ود که می تواند برای جامعه 
الگو باش��د. وی افزود: ممکن اس��ت این ویژگی ها در بخش هایی ش��دت و ضعف داشته 
باشند اما در بین مردم، مسئوالن و در چشم فرماندهی معظم کل قوا، ارتش با این چهار 
ارزش ش��ناخته شده است؛ چهار ارزش��ی که باید پاسدار آن باشیم و اجازه ندهیم هرگز 

سست شود و روز به روز تقویت شود.
فرمانده کل ارتش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ارتش، یادآور شد: در 
دیدار اخیر با فرمانده کل قوا که به مناسبت روز ارتش و نیروی زمینی انجام شد، ایشان 
فرمودند »امروز ارتش از هر زمان دیگری متدین تر و کارآمدتر اس��ت«. ایشان با سخنان 

خود ُمهری پای تدین و معنویت محوری ارتش زدند.
سرلش��کر موس��وی با بیان اینکه کمتر مجموعه ای از چهار ویژگی ارتش برخوردار 
اس��ت، تاکید کرد: این چهار ویژگی، انرژی و بال پرقدرتی اس��ت که می تواند جمعیتی 
را حرک��ت ده��د و به همین دلیل می توان ارتش را به عنوان الگو، سرمش��ق و اس��وه به 
دیگ��ران معرفی کند. وی با اش��اره به امدادرس��انی و خدمت رس��انی ارتش در مناطق 
س��یل زده کش��ور، گفت: به برکت تالش های خالصانه و بی ریا که تمام سطوح ارتش در 
خدمت رس��انی به بخشی از هموطنان گرفتار در س��یل از خود نشان دادند، مقام معظم 
رهبری فرمودند؛ ارتش جمهوری اس��المی ایران نمایشگاهی از ارزش های اسالمی است. 
ایشان همچنین به بعضی از ش��خصیت های برجسته و شهدای ارتش جمهوری اسالمی 
اشاره کردند و فرمودند که انسان می تواند آن ها را سر دست بگیرد و به ملت نشان دهد. 

این سخن نشانه بزرگی و عظمت ارتش بود که ایشان به زبان آوردند.
سرلش��کر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه روش های گزینش و استخدام کارکنان ارتش 
در سال ۹۷ از نظر کیفی متحول شده است، ادامه داد: 
در پذیرش دانشجویان و دانش آموزان آموزشگاه های 
نظام��ی معیارها و روش های بهین��ه و کیفی تر اتخاذ 
شد. وی گفت: ُحسن سلوک و رفتار دانش آموزان و 
دانشجویان بسیار خرسند کننده است و باعث 
ش��د به درگاه خداوند شکر کنیم. روحیات 
معنوی، حسن سلوک، برخوردها، رفتار و 
اخالق آنان باعث آبرو و عزت ما می شود.

 روابط عمومی ارتش

عارف:
نماينده ای كه وعده رفع  حصر داده 

شايستگی نمايندگی ندارد
عال��ي  ش��وراي  رئی��س  ن  یبللللو سیاس��تگذاري اصالح طلبان تر
که در جمع انجمن اس��المي دانش��جویي دانشگاه 
علوم پزشکي دانشگاه اصفهان سخنراني مي کرد، به 
صحبت هاي برخي دانشجویان در مورد وعده هایي 
که در انتخابات ۹۴ ازسوي نامزدهاي اصالح طلب و 
اعضاي »لیست امید« مطرح شده بود، پاسخ داد و 
در ای��ن رابطه گفت: اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، 
باید تاکید کنم که بس��یاري از نمایندگان وظایف 
خودش��ان را نمي دانند. ممکن اس��ت ب��ا این نیت 
بگویند اگر نماینده این شهر شوم، در طول ۴ سال 
مي توانم همه مش��کالت شهر را حل کنم اما وقتي 
که به مجلس راه مي یابند، متوجه مي شوند که حل 
بس��یاري از مش��کالت و مس��ائل وظیفه آنها و در 
اختیارشان نبوده است و یک نماینده مجلس فقط 

وظیفه قانونگذاري و نظارت دارد.
محمدرضا عارف ادامه داد: این شرایط براي 
دولت نیز هس��ت البته ما اعتقادمان بر این است 
ک��ه دولت ها باید ب��ه اندازه اي وع��ده بدهند که 
بتوانند به آن عمل کنند. شرایط دولت ها متفاوت 
اس��ت، ش��رایط دولت اول آقاي روحاني با دولت 
دوم کامال متفاوت اس��ت. ما این تفاوت ش��رایط 
را درک مي کنی��م ولي در عی��ن حال خیلي هم 
گالیه داری��م؛ بر فرض مثال مي دانید چقدر ما و 
نمایندگان اس��تان اصفهان تالش کردیم تا اینکه 

رضایي استاندار اصفهان شد.
وی همچنین با اش��اره به بخ��ش دیگري از 
س��خنان دانش��جویان در مورد وع��ده رفع حصر 
گفت: نماینده اي که وعده رفع  حصر داده، خالف 
گفته اس��ت؛ هرکس که بوده اس��ت، شایستگي 
نمایندگي را ندارد، چراکه رفع حصر جزو وظایف 
نمایندگ��ي نیس��ت؛ در عین حال م��ا رفع حصر 
را به عنوان یک مس��اله ملي که انس��جام ملي را 
باال مي ب��رد؛ مورد پیگیري ق��رار دادیم، کارگروه 

تشکیل دادیم و به جاهایي نیز رسیدیم و حتي در 
جلس��ه اي که با آقاي روحاني داشتیم، وي تاکید 
کرد که از حصر پوسته اي بیشتر باقي نمانده است 
و درواقع روند، روند قابل قبولي بود. البته ما اعتقاد 
داش��تیم که باید این موضوع تا االن حل مي شد 
و اگ��ر کاره اي بودیم آن را ح��ل مي کردیم البته 
مالحظات دیگري نیز بوده است ولي در هر حال 

ما معتقدیم با سعه صدر باید مسائل را حل کرد.

 در انتخابات مجلس دهم مي دانستیم
مار در آستین پرورش مي دهیم

رئیس فراکسیون امید با اشاره به انتقادات در 
مورد تعامل فراکسیون امید در انتخابات مجلس 
دهم با س��ایر گروه هاي سیاس��ي گفت: ما در آن 
شرایط مي دانستیم که مار در آستین مان پرورش 
مي دهی��م ولي ش��رایط را در نظر بگیرید که چه 
ش��رایطي بود. ما در س��ال ۹۴ در چه ش��رایطي 

بودیم که مجبور شدیم، تعامل کنیم.
وي ادام��ه داد: در حال حاضر و باتوجه به آن 
تجربه، تا االن شوراي سیاستگذاري اصالح طلبان 
جمع بندي اش این است که ائتالف نکنیم، چراکه 
نتوانستیم مطالبات مردم را پاسخ دهیم. ما مدعي 
هس��تیم که در مجلس اکثریت را داریم اما همین 
امروز در طرح خط مشي، اداره و نظارت بر سازمان 
صداوسیما ۴ راي کم آوردیم. ما زورمان ۱۱۰ راي 
است. در این طرح ۱۱۰ راي آوردیم و رقبا ۸۷ راي 
آوردند، ۴ راي کم آوردیم. درست است ما اکثریت 
مجلس هس��تیم، ولي اکثریت نسبي هستیم و ۳ 

فراکسیون دیگر نیز در مجلس هستند و هیچ 
فراکس��یوني نمي تواند بدون تعامل با سایر 
فراکسیون ها و تعامل با آنها به نتیجه برسد.

 
 در انتخابات آینده

ائتالف نمي کنیم
تاکی��د  ع��ارف 
کرد: ش��عاري که در 
اصالحات  گفتم��ان 

در ده��ه ۹۰ داده 

ش��د، درس��ت ترین راهبرد ما بود. م��ا به راحتي 
در ح��ال حاضر ب��ا رقی��ب در فضاي دوس��تانه 
مي نشینیم، صحبت و همفکري مي کنیم و بحث 
جدي انتخابات اس��فند را دو جریان با هم داریم 
که چ��ه کار کنیم امید بدهیم، چه کار کنیم ۲۰ 
هزار کاندیدا نیایند و مطالبات مردم را باال ببرند و 
حتي به این نتیجه رسیدیم که منشور اخالقي و 
میثاق اخالقي مشترک بنویسیم که این خودش 
یک پیشرفت بزرگ است؛ براي ما پیشرفت است، 
چراکه نگاهي که به بچه هاي اصالح طلب مبني بر 

برانداز یا بي دین مي شد، دیگر نمي شود.
رئی��س فراکس��یون امید با تاکی��د بر اینکه 
راهب��رد ما این اس��ت که ائت��الف نکنیم، گفت: 
ش��وراي عالي اصالح طلبان تا اینجا به این نتیجه 
رسیده که لیس��ت اصالح طلبانه باشد؛ چراکه ما 
در مجل��س و بیرون از مجل��س نیروهاي خوبي 
داریم و امیدواری��م با تعامل با هیات هاي نظارت 

این هیات ها منطقي تر برخورد کنند.
عارف ادامه داد: ش��وراي عالي اصالح طلبان 
در ح��ال حاضر تقریبا تصمیماتش را گرفته و در 
حال ساماندهي استان هاست. در برخي استان ها 
انس��جام حفظ ش��ده و انتظار ما این است که در 

استان ها انسجام بخش باشند.
رئیس شوراي عالي سیاستگذاري اصالح طلبان 
در پایان خاطرنشان کرد: ما مي توانیم دانشجویان 
را ب��ه میدان بیاوریم و ب��ا آنها موفق عمل کنیم؛ 
چراکه هم��ه دس��تاوردهاي مان در ده��ه ۶۰ را 
مره��ون دانش��جویان هس��تیم االن تقاضا 
داریم که دانش��جویان به میدان بیایند، 
ایث��ار کنند و تحم��ل کنند. ما پیگیر 
مشکالت مردم هستیم شاید گزارش 
ندهیم ولي براي عدم ارایه گزارش نیز 
دلی��ل داریم، چرا ک��ه معتقدیم تا کار 
به نتیجه نرس��د نباید گزارش 
بدهیم و اگر خداي ناکرده 
گزارشي بدهیم که بخواهد 
یأس را ب��ه جامعه تزریق 

کند، درست نیست.

آیا اختیارات رئیس جمهور کم است؟
ادامه از صفحه اول

آقای روحانی از وحدت و مهربانی سخن می گوید 
اما در ادامه به دس��تگاه و اتاقی اش��اره می کند که در 

انتخابات تصمیم گیری می کند!
این دو موضع نمی ت��وان باعث وحدت و مهربانی 
ش��ودف چراکه آقای روحانی یک دس��تگاه و اتاقی را 
متهم ب��ه تصمیم گیری در انتخابات کرده اس��ت. در 
حالی که این دس��تگاه و اتاق براساس قانون وظیفه و 
مس��ئولیت خود را اجرا می کند و قرار نیست که باب 
میل دولت تصمیم گیری کن��د. گره زدن تصمیم این 
دستگاه و اتاق به شرایط خوب داشتن نیز در راستای 
انداختن تقصیرات به گردن این اتاق یا دس��تگاه است 
ک��ه اگر این اتاق در انتخابات تصمیم نگیرد، ش��رایط 

خوبی در کشور خواهیم داشت.
پیام این بخش از س��خن آقای روحانی را میتوان 
اینگونه برداش��ت کرد که اگر اوضاع نابسامان تر شد، 
به خاطر آن دس��تگاه و اتاقی است که برای انتخابات 
اسفند ماه سال جاری تصمیم گیری می کند! آیا اینگونه 
است؟ اقتصاد کشور رها است، مدیریتی که باید بر سر 
اقتصاد باشد دیده نمی شود، گاهی مشکالت اقتصادی 
به گردن تحریم های اقتصادی انداخته می شود، گاهی 
به وجود دولت در سایه یا برخی نهادها و سازمان های 

دیگر ارتباط داده می شود.

سرمقاله
دیواربعضی  تخریب  دنبال  به  از باغات روستای خجیر واقع درحلللاشیه
در منطق��ه پارچی��ن، برخی از اهالی این روس��تا 
ازعملکرد س��لیقه ای محیط زیست در این منطقه 

انتقاد کردند. 
براب��ر این گ��زارش ، چند تن از روس��تائیان 
این منطقه با اش��اره به اینکه بدنب��ال ارائه برخی 
از گزارش های غیر مس��تند در مورد این روستا ، 
پنج ش��نبه گذشته  ماموران محیط زیست منطقه  
با اس��تناد به حکم مراجع قضای��ی مبنی بر توقف 
عملیات ساخت و ساز برخی از دیوارهای ا روستای 

مذکور را تخریب کردند. 
در این رابطه یکی از کش��اورزان این منطقه با 
بیان اینکه این روس��تاها قدمتی قدیمی داش��ته و 
داری کد ثبت شده روستا در وزارت کشور است ، 
افزود : قدمت ابنیه  و آثار واقع در این روس��تا  از 
جمله قبرس��تان و مدرس��ه  آن نشان می دهد که 
مردم از چند صد س��ال گذش��ته در این روستا ها 

زندگی می کردند. 
روس��تائیان ای��ن منطقه  در این ب��اره اضافه 
کردند : تعداد س��کنه این روستا در گذشته  ۱۷۶ 
خانوار بود که با توجه به محدودیت هایی که برای 
این روس��تا به وجود آمده به ۶۰ تا ۷۰ نفر کاهش 
یافته اس��ت و یکی از مهمترین دالیل کوچ مردم 
این منطقه اقداماتی نظیر قطع برق ، تعطیلی خانه 
بهداش��ت و مدرسه این روستا اس��ت که در سال 

۱۳۴۸ تاسیس شده است . 

در این میان برخی از روس��تائیان این منطقه 
با طرح این پرس��ش که آی��ا  حکم  مراجع قضایی 
مبنی بر  توقف عملیات س��اخت و س��از به معنای 
تخریب برخی ازدیوارها و منازل این روس��تا است، 
عنوان کردند : متاس��فانه این حکم مراجع قضایی 
به دلیل برخی از اتهامات غیر واقع از جمله تبدیل 
باغ به منزل مس��کونی صادر ش��ده و این درحالی 
اس��ت که هیچ گونه بررس��ی و نظارتی بر صحت 
و س��قم گزارش هایی که در این مورد صادر شده 

است صورت نگرفته است. 
این اف��راد اضافه کردند:  ای��ن تخریب ها در 
حالی صورت گرفته که دادستانی اعالم کرده است 
که دس��تور تخریب��ی در این منطقه صادر نش��ده 
و نماین��ده دادس��تان نیز در زم��ان تخریب ها در 
مح��ل حاضر نبوده اس��ت . همچنین وزارت جهاد 
کش��اورزی اعالم کرده است که دلیل این تخریب 
ها گزارش��ات محیط زیست اس��ت و این سازمان 

نقشی در آن نداشته است. 
این درحالی اس��ت که به دنبال پبگیری های 
بعمل آم��ده از مراجع قضایی و س��ازمان محیط 
زیست ، مشخص ش��د که این اقدام در حقیقت 
تحت پوش��ش اقدامات محیط زیستی از جانب 
برخ��ی از مامورین دولتی ص��ورت گرفته و به 
نوعی شائبه  سلیقه شخصی  درپوشش مبارزه 
با تصرف امور اراضی و تغییر کاربری را به ذهن 

متبادر می سازد. 
بر این اس��اس پ��س از ادع��ای مطروحه و 

گفتگوی سیاست روز با واحد حقوقی اداره محیط 
زیست منطقه ، مس��والن  این بخش ضمن اظهار 
بی اطالعی در مورد تخریب حدود دوهفته گذشته 
اعالم کردند که هیچ تخریبی از سوی این سازمان 

بدون مجوز و دستور قضایی صورت نمی گیرد.
از س��وی دیگر رییس اداره 
جهاد شهرستان نیز در گفتگو 
ب��ا خبرنگار ما اظهار داش��ت : 
ای��ن دیوارها   دس��تور تخریب 
با حکم دادس��تان شهرس��تان 
پردی��س انجام ش��ده اما  پس 
از مراجعه مالک به دادس��تانی 
جانشین  پردیس،  شهرس��تان 
ک��ه   ک��رد  اع��الم  دادس��تان 
هرگزدس��تور تخریب این ملک 

را ص��ادر نکرده اس��ت . 
وی در این باره افزود: 
مرج��ع  از  چنانچ��ه 
اس��تعالم  رس��می 
هم  پاسخ  ش��ود، 

داده خواهد شد.

ریی��س اداره جهاد شهرس��تان نیز با یادآوری 
اینک��ه جهاد کش��اورزی تاکید ک��رده که این 
اق��دام بر اس��اس گ��زارش محیط 
انجام  منطقه  زیس��ت 
ش��ده اس��ت 
در  ای��ن  و 
اس��ت  حالی 
یک  هی��چ  که 
ه��ای  از ح��وزه 
ذیربط مس��ئولیت 
پذیرن��د  نم��ی  را 
و عم��ال پاس��خ گ��و 
نیستند و پیگیری های 
این نش��ریه هم به جایی 
نرس��ید. علیهذا این رسانه 
پاسخگویی  همچنان منتظر 
دس��تگاههای مربوطه  در مورد این اقدام 
اس��ت و  در صورت نیاز آمادگی انتش��ار 
واقعیت و امکان بروز تخلف از س��وی هر 

فرد و نهادی را دارد . 
ضم��ن اینک��ه در ح��ال حاضراین 
اق��دام خس��ارت زیادی را ب��ه امالک 
ش��خصی وارد کرده و ضرورت ایجاب 
م��ی کند ک��ه ابعاد موضوع روش��ن 
شود و از تکرار اشتباه اجتناب بعمل 
آی��د. الزم ب��ه توضیح اس��ت منطقه 
پارچین از مناطق اطراف تهران اس��ت که از س��ه 
 روس��تا ی ترقیون ، س��نجریون و خجیر تش��کیل 

شده است.

رئی��س ق��وه قضاییه ب��ا بیان  ن ا اینکه همه قوا و دس��تگاه ها از میلللللز
اختیارات کافی برخوردار هس��تند، بهبود وضعیت 
معیشت مردم را در گرو کنشگری فعال مسئوالن و 
کارگزاران نظام دانس��ت و گفت: الزم اس��ت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان و س��ازمان تعزی��رات حکومتی، 

اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند.
 آیت اهلل ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه مسئوالن 
عال��ی قضایی، ماه مب��ارک رمضان را م��اه عبادت، 
کسب معنویت، خودسازی و توجه به وجود مقدس 
پروردگار متعال برشمرد و تصریح کرد: همه آنچه در 
لحظات معنوی این ماه بزرگ بر انسان تکلیف شده، 
برای خودسازی و کس��ب تقوای الهی است که این 
تقوا، انس��ان را در مقابل همه هجمه های شیاطین 
صیانت می کند و موجب تقویت مقاومت انس��ان در 

برابر انواع هوا های نفسانی و مشکالت می شود.
وی ب��ا بیان اینکه م��اه رمضان بهترین فرصت 
برای تقویت اراده اس��ت، اف��زود: آنچه امروز پیش 
روی ماست، جنگ اراده هاست. اراده هایی با اتصال 
به خدا و ارزش های الهی، راه ایستادگی و مقاومت 
را ط��ی می کنند و اراده های��ی نیز با فزون خواهی، 

اس��تکبار و فتنه انگیزی در صدد پیش��برد اهداف 
شیطانی خود هستند، اما تردیدی نداریم که پیروز 

این میدان، اراده های متصل به خدا خواهند بود.
رئیس��ی با اش��اره به پیروزی های مردم غزه و 
یمن با دستان خالی در برابر رژیم صهیونیستی، آل 
سعود و آمریکا و به استیصال کشاندن حکومت های 
مس��تکبر اظهار کرد: آنچه امروز ب��ا آن مواجهیم، 
ش��یطنت ها، فتنه ه��ا و جنگ اقتص��ادی، روانی و 
سیاسی است که دشمن به راه انداخته و در مقابل 
این اقدامات خصمان��ه، آنچه موجب پیروزی ملت 
بزرگ ایران خواهد ش��د، نه مذاکره، نه تس��لیم و 
نه پیام های نادرس��تی اس��ت که متضمن هر گونه 
عقب نش��ینی یا استقبال از مذاکره با متجاوزان به 

حقوق مردم باش��د بلکه پیروزی م��ا صرفا در گرو 
همان آموزه های واالیی اس��ت ک��ه از معلم بزرگ 
خود حضرت امام خمینی )قدس اهلل نفسه الزکیه( 
و رهب��ر بصیر و فرزان��ه انقالب اس��المی حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای )حفظ��ه اهلل تعال��ی( در طول 
۴۰ س��ال گذش��ته آموخته ایم و آن چیزی نیست 
جز ایس��تادگی، مقاومت، اتکال به خدا، اعتماد به 
داش��ته های مادی و معنوی و در یک کالم، اعتقاد 

عمیق به شعار راهبری »ما می توانیم«.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با اراده پوالدین 
می توانیم بر اراده پلید دش��من فائق بیاییم، این امر 
را در گرو دارا بودن حضور فعال مردم و مسئوالن و 
دوری از حرکت های منفعالنه دانست و خاطرنشان 

کرد: امروز، کنش��گران فعال در ای��ن میدان پیروز 
خواهن��د بود. با اتمام حجت مقام معظم رهبری به 
همه مسئوالن نظام، روسای قوا و کارگزاران کشور 
به ویژه در حوزه های اقتصادی، میدان حاضر، میدان 

عمل و اجراست و هیچ بهانه ای پذیرفته نیست.

 رهبری بر همه قوا اتمام حجت کردند
و اختیارات کافی را داده اند

وی افزود: همه قوا، دس��تگاه ها و مس��ئوالن از 
اختیارات کافی و قانونی ب��رای انجام وظایف خود 
برخوردار هستند و کوچکترین سستی در عمل به 
تکالیف نباید وجود داش��ته باشد. در همین راستا، 
اولویت اصلی تالش در جهت بهبود وضعیت معیشت 
مردم اس��ت. الزم اس��ت وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و سازمان تعزیرات حکومتی، اقداماتی عاجل برای 
کنترل بازار صورت دهند تا دست سوداگران برای 

بازی با معیشت مردم، باز نباشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بحمداهلل کشور 
م��ا از نظر مناب��ع مادی و معن��وی هیچ کمبودی 
ن��دارد، مدیریت و کنترل مناب��ع را امری ضروری 
برای س��اماندهی ب��ه وضعیت اقتصادی دانس��ت 
و تصری��ح کرد: انتظ��ار مردم از مس��ئوالن نظام، 
کنش��گری فعال در عمل به وظایف قانونی اس��ت. 
مجموعه دستگاه قضایی نیز قطعا تمام تالش خود 
را برای گره گش��ایی از کار مردم به کار می گیرد و 
به وظایف خود ب��ه بهترین نحو عمل خواهد کرد.

 روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه:

دستگاه های اقتصادی اقدامات عاجل 
برای کنترل بازار انجام دهند
نه مذاكره و نه تسلیم؛ فقط مقاومت و ايستادگی

انتقاد اهالی روستای پارچین از عملکرد سلیقه ای محیط زیست


