
حضور فرمانده کل سپاه در سازمان 
بسیج دانشجویی

فرمان��ده کل س��پاه ب��ا حضور در س��ازمان بس��یج 
اه��داف، رویکرده��ا و  بی��ان  دانش��جویی ضم��ن 
ش��اخصه های انقالبی گ��ری بس��یجیان، در جریان 
آخرین عملکرد و برنامه ریزی های س��ازمان بس��یج 
دانش��جویی قرار گرفت. س��ردار سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جمعی از مسئوالن 
س��پاه و سازمان بس��یج مس��تضعفین با حضور در 
س��ازمان بس��یج دانش��جویی ضمن بی��ان اهداف، 
رویکردهای و شاخصه های انقالبی گری بسیجیان، در 
جریان آخرین عملکرد و برنامه ریزی های س��ازمان 
بسیج دانشجویی قرار گرفت. سردار سالمی همچنین 
در نشستی با مسئوالن سازمان بسیج مستضعفان و 
بسیج دانش��جویی در جریان برنامه های این سازمان 
درب��اره رویکرد مس��ئله مح��وری و نق��ش آفرینی 
تخصصی دانشجویان بسیجی در زمینه های علمی و 
پژوهشی، فرهنگسازی و عملیات جهادی قرار گرفت. 
در این برنامه س��ردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج 

مستضعفین هم حضور داشت.فارس

خبر

رئیس جمه��ور ب��ا تاکید بر 
مقابله ب��ا افزایش غیرقابل 
توجیه قیمت کاالها، گفت: 
همزم��ان ب��ا ت��الش برای 
رونق تولید و بهبود کیفیت 
تولید، عرضه کاال به مصرف 
کننده و خریدار نهایی نیز 
باید مورد توجه باشد. حسن 
روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، عرضه کاالها به قیمت مناسب را از برنامه های اصلی 
دول��ت در کنار رونق تولید برش��مرد و افزود: باید با اصالح 
مس��یر تولید، توزیع و تعری��ف فرایندها در این زنجیره، در 
روند تعیین قیمت کاالها ش��فاف سازی انجام گیرد. رئیس 
جمه��ور افزود: مقابله با گرانی ب��دون دلیل ایجاب می کند 
در کنار اعمال نظارت های تعریف ش��ده برای دستگاه های 
مرتب��ط، با ایجاد ش��فافیت، زمینه نظ��ارت عمومی را نیز 
فراهم کنی��م. وی تاکید کرد: مردم باید بدانند قیمت مواد 
اولیه برای س��اخت محصول و تمام شده تولید محصوالت 

چگونه اس��ت و وقتی کاالیی به دس��ت مردم می رسد چه 
مسیری برای تعیین قیمت را طی کرده است این شفافیت 
هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد 

بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد.
رئیس جمهور افزود: همه تولیدکنندگان به ویژه دستگاه های 
دولتی موظف هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و 
آسان کاالهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده 
و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. 
روحان��ی با بیان اینکه افزایش قیمت در مورد کاالهایی که 
در بخ��ش دولت��ی و عمومی غیر دولتی تولید می ش��ود به 
هیچ عنوان قابل قبول نیس��ت، گف��ت: بخش عمومی باید 
در زمین��ه کنترل قیمت ها با تعریف فرایند تعیین قیمت ها 
و مقابله با گرانی پیش��تاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ 
اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار 

اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: بورس کاال باید تقویت ش��ود و با 
شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه، 

قیمت کاالهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.

روحان��ی با قدردانی از افزایش س��طح تولی��د در کاالهایی 
مانند فوالد و پتروش��یمی که در سال های قبل در فهرست 
کاالهای وارداتی کش��ور بودند و اکنون به فرصت صادراتی 
کش��ور تبدیل ش��ده اند، تاکید کرد: در کاالهایی که کشور 
م��ازاد تولید دارد با ش��فاف کردن ب��ازار می توان به قیمت 
منطقی دس��ت یافت و در این رابطه دس��تورات الزم را به 

وزارت صمت و سازمان بورس صادر کرد.
رئی��س جمهور همچنی��ن با قدردانی از فع��االن اقتصادی 
کش��ور در همراهی با سیاس��ت ها و برنامه ه��ای دولت در 
این زمینه، گفت: در ش��رایط خاص اقتص��ادی که با هیچ 
زمان دیگری در تاریخ کش��ور قابل مقایس��ه نیست، دولت 
با همکاری موثر و مجاهدانه کارآفرینان، تولید کنندگان و 
صادرکنندگان معتبر، اقتص��اد بدون نفت را عملیاتی و در 

این شرایط سخت اقتصاد کشور را مدیریت کرده است.
وی روحان��ی با تبیین اهداف جنگ اقتصادی دش��من که 
فروپاش��ی کش��ور اصلی ترین محور آن ب��ود، گفت: برنامه 
دش��منان این بود که تحریم ها و فش��ارها به گونه ای تاثیر 
بگذارد که مردم حتی ب��رای تامین مایحتاج ضروری خود 

نیز با مش��کل مواجه شوند اما امروز بعد از گذشت بیش از 
دو س��ال از تحریم ها، دولت توانسته با همکاری و همراهی 
مردم و فعاالن اقتصادی، نه تنها در تامین کاالهای اساسی 
و ضروری جامع��ه بلکه در زمینه تامین م��واد اولیه تولید 
کاالها موفقیت داش��ته باش��د ضمن آنکه توانسته در این 

مسیر حتی به رونق و جهش تولید سرعت بدهد.
در این جلس��ه رئی��س کل بانک مرکزی گ��زارش منابع و 
مصارف ارزی کش��ور برای س��ال ۹۹ را به ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت ارائه کرد.
رئی��س جمهور نیز بر اجرای سیاس��ت های ارزی بر مبنای 
دس��تورالعمل جدی��د ابالغی نحوه برگش��ت ارز به چرخه 
اقتصاد تاکید کرد. روحانی با اشاره به تداوم فشار اقتصادی 
دشمن اعالم کرد: دولت مصمم است به رغم تمامی فشارها 
برنامه منظمی برای تامین نیازهای ارزی کاالهای اساس��ی 
و م��واد اولی��ه و واس��طه ای واحدهای تولی��دی اجرا و در 
ب��ازار ارز تعادل الزم را ایجاد کند.  ایگاه اطالع رس�انی 

ریاست جمهوری

سلیمی: 

آقای روحانی! علیه 
گران فروشی که اتفاقاً 

بخشی در دولت است اقدام 
کنید

عض��و هیئت رئیس��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی خطاب به 
رئیس  جمهور گفت: لطفاً علیه 
بخشی  اتفاقاً  گران فروشی که 
از آن در دول��ت اس��ت اقدام 
علیرضا  االسالم  کنید. حجت 
سلیمی با اش��اره به اظهارات 

اخیر حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه ش��رکت های دولتی حق ندارند به بهانه های مختلف 
قیم��ت جن��س را اضافه کنند و آن را گران تر بفروش��ند، 
گف��ت: گالیه اخیر آق��ای روحانی رئیس جمه��ور درباره 
گران فروش��ی کاال توسط شرکت های دولتی شنیدنی بود. 
آقای روحانی رئیس دولت هستند و اگر اراده و عزم جدی 

برای مقابله با گران فروشی دارد، اقدام کند.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور به  نوعی سخن می گوید 
که تصور می ش��ود قرار اس��ت رئیس جمهور ش��ود، آقای 
روحانی باید علیه گران فروش��ی که اتفاقاً بخشی از دولت 
است اقدام کند، مگر کسی مانع است؟ عضو هیئت رئیسه 
مجل��س، اضافه کرد: س��ازمان تعزیرات، ش��ورای رقابت، 
وزارت صم��ت و غی��ره هم��ه در اختیار دولت اس��ت، آیا 
رئیس جمه��ور می خواهد جراحی کند، یا آنکه ش��رکای 
دولت اجازه نخواهند داد؟ آقای روحانی خودشان مخاطب 
بایدها هستند. امروز برای دولت زنگ انشا تمام شده است 

و زنگ حساب رسیده است. تسنیم

ارتش:

عملیات مرصاد ضرورت 
هوشیاری در مقابله با 
نفوذی ها را اثبات کرد

ارتش جمهوری اس��المی ایران با ص��دور بیانیه ای پنجم 
مرداد، س��الروز عملیات مرصاد و حماسه شهدای قهرمان 
پدافند هوایی در سایت راداری سوباشی را گرامی داشت.

در ای��ن بیانیه آمده : دفاع مقدس تبلور اراده ملتی بزرگ 
ب��رای ایس��تادگی در براب��ر هرگونه تهاج��م و بدخواهی 
دشمنان و قصیده همبستگی و اتحاد همه ارکان اقتدار و 

افتخار ایران اسالمی است. 
عملیات عزت آفرین مرصاد در واپسین صفحات این آزمون 
دش��وار، ضرورت هوش��یاری م��داوم برای مقابل��ه با نفوذ 

سرس��پردگان استکبار جهانی و دلبس��تگان به دشمن را 
اثبات کرد. در عملیات مرصاد، درایت رهبری عظیم الشأن 
انقالب، حض��ور فرماندهان مؤمن و کارآزموده، پش��توانه 
مردم��ی نظام و ظرفیت بس��یج همگانی نیروه��ا در برابر 
تهاجم ناجونمردانه دش��من محکم ترین آیت فتح بود. در 
این عملیات سرعت عمل و اقتدار هوانیروز و نیروی هوایی 
الهی ارت��ش و مجاهدت همه رزمندگان و قوای حاضر در 
صحنه اعم از ارتش��ی، سپاهی، انتظامی و مردمی در نبرد 
زمینی، س��نگین ترین شکست را به دش��من وارد آورده، 

پایان تلخ جبهه باطل و نفاق را رقم زد. 
در آس��تانه چهلمی��ن س��الگرد دف��اع مق��دس، ضم��ن 
گرامیداشت ش��أن صاحبان این حماسه سرنوشت ساز، از 
رزمندگان مخلص تا ش��هید س��پهبد علی صیاد شیرازی، 
الزم اس��ت از قهرمانان غیور س��ایت پدافندی سوباش��ی، 
چش��مان بیدار ارتش و نگاهبانان مقتدر آسمان کشور که 
تا آخرین لحظه در برابر هجوم دش��من ایستادگی کردند، 

تجلیل شود.  روابط عمومی ارتش

ادامه از صفحه اول
ظرفیت های اقتصادی کش��ور توجه نش��ده است و 
مهمت��ر از آن، نظ��ارت و کنترل ب��ر قیمت کاالها و 
اجناس تولید داخل ضعیف بوده است، که اگر چنین 
نب��ود، آق��ای روحانی خود از بخ��ش دولتی که زیر 

مجموعه دولت است، گالیه نمی کرد.
طبیعی اس��ت، زمانی که بخش دولت��ی به افزایش 
قیم��ت افس��ار گس��یخته در تولیدات خ��ود اقدام 
می کن��د، بخش خصوصی نیز ب��رای آن که از قافله 
عق��ب نماند پا به پای بخش دولتی، قیمت کاالهای 
تولیدی خ��ود را افزایش می دهد، هر چند نمی توان 
ادع��ا کرد که بخش خصوصی ب��ه معنای واقعی آن 
در کشور وجود داشته باش��د و اکثر آنها به گونه ای 
دولتی هستند، برای همین نام این بخش، خصولتی 
گذاش��ته ش��ده اس��ت! حتی دولت وظیفه دارد به 
تولیدات بخش خصولتی نیز نظارت داش��ته باشد و 
از افزای��ش قیمت کاالها و خدم��ات این بخش نیز 
جلوگیری کن��د، اما می بینیم هر دو بخش دولتی و 
خصولتی رها شده است و هرگونه که بخواهند قیمت 
را افزایش می دهند بدون آن که محاس��به دقیقی از 
ابتدای خط تولید و توزیع صورت گرفته باشد.در واقع 
رقابت افزایش قیمت میان بخش دولتی و غیر دولتی 
وجود دارد. کارکرد س��ازمان حمایت از تولیدکننده 
و مصرف کننده، ش��ورای رقابت، سازمان تعزیرات و 
... کجای این ماجرا اس��ت؟! کارکرد این س��ازمان ها 
تاکنون بیشتر به سوی افزایش قیمت ها غش کرده تا 
بخواهد از مصرف کننده حمایت کند. در هر صورت، 
مخاطب این بایدها ش��خص آق��ای رئیس جمهور و 
دولتی است که ایشان، ریاست آن را بر عهده دارد و 
در ماه ه��ای پایانی عمر دولت برای آن که خاطره ای 
بد از خود در میان افکار عمومی بجا نگذارد، اوضاع را 
اندکی سروسامان دهد و دولت بعدی با دردسرهای 

بیشتر کار خود را آغاز نکند.

سرمقاله
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گزارش

برای مقابله با آمریکا باید از نظر نظامی و اقتصادی قوی شویم
نماین��ده کلیمیان ایران در مجلس دهم گفت: بهتری��ن راه برای مقابله با 
آمریکا این اس��ت که خودم��ان را در داخل از نظر اقتصادی و نظامی قوی 
کنیم، و اال ش��کایت به نهادهای بین المللی تنه��ا ثمرش محکوم کردن و 
ابراز تأس��ف از این اقدام اس��ت. س��یامک مره صدق با اش��اره به مزاحمت 
جنگنده های آمریکایی برای هواپیمای مسافربری ایران گفت: هیچ کس در 
توحش آمریکایی ها شک و تردیدی ندارد و همگان می دانند که آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی به هیچ یک از اصول و قوانین بین المللی چه در زمان صلح و چه در 
زمان جنگ پایبند نیس��تند. وی افزود: همگان می دانند که نزدیک شدن هواپیمای 
آمریکای��ی به هواپیمای مس��افربری یک نوع تعرض به حس��اب می آید و این اقدام 
جنگنده های آمریکایی، راهزنی هوایی اس��ت که عده ای مس��افر بی پناه و بی دفاع را           

دچار رعب و وحشت کرده اند. فارس

سؤال از وزرا به موقع در دستور کار مجلس قرار گیرد
س��خنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس گفت: بعضا طرح سؤال از 
وزرا بسیار دیر در صحن علنی مجلس مطرح می شود و باید در این دوره 
س��ؤال از وزرا سِر وقت در دستور کار قرار گیرد. سمیه محمودی با بیان 
اینکه یکی از ایرادات مجلس در سنوات قبل آن بود که به بحث نظارتی 
بس��یار کمتر از قانونگذاری توجه می شد، گفت: مجلس در دوره های قبل 
سه روز قانونگذاری می کرد و نمایندگان معموال فرصت کمی برای استفاده از 
ابزارهای نظارتی خود داشتند اما در این دوره تعداد روزهای جلسات علنی مجلس 
کاهش یافته است تا نمایندگان مشکالت را از طریق سئوال از وزراء و در جلسات 
کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیری کنند. وی تصریح کرد: یکی از ابزارهای 
نظارتی مجلس طرح س��ئوال از وزرا است اما بعضا دیده می شود که سئوال از وزرا 

به موقع در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد.  مهر

لغو ممنوعیت های ترافیکی در دستور کار قرار گیرد
ریی��س کمیس��یون عمران مجلس با بی��ان اینکه باید هر چه س��ریع تر 
محدودیت ها اعمال و موارد ش��یوع ویروس کنترل شود،گفت: همچنین 
باید لغو ممنوعیت های ترافیکی در دس��تور کارقرار گرفته و به س��رعت 
اعمال شود. محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به اعمال طرح های ترافیکی 
در زمان افزایش شیوع ویروس کرونا در تهران گفت: ما نباید منافع کالن 
و طوالنی مدتمان را فدای منافع زودگذرمان کنیم. وی تصریح کرد: درحال 
حاضر ما اگر درس��ت سیاستگذاری نکنیم و درست تصمیم گیری نکنیم باید روز 
به روز هزینه های بیش��تری را متقبل ش��ویم.  رییس کمیس��یون عمران مجلس 
با بیان اینکه با اعمال محدودیت های ترافیکی می کوش��یم از بروز بیش��تر کرونا 
پیش��گیری کنیم، اظهار داشت: قطعا پیش��گیری مقدم است بر درمان درد ها. در 

حال حاضر باید یکسری محدودیت و ممنوعیت ها مدنظر قرار گیرد.  میزان

و ناگهان میرسلیم

دس��تیار برادر قالیب��اف: معنی ندارد چون کس��ی 
را ج��دی نمی گیرند برای دیده ش��دن یک روز با 

بی بی سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند.
عبارت فوق درباره کیست؟

الف( مرحوم احمد پور مخبر
ب( مسعود فراستی
ج( رضا ربع پهلوی

د( برادر مصطفی میرسلیم
عبارت زیر از کیست؟

متاسفانه ۱۲ سال است کشور ما غارت می شود.
الف( یک عضو جریان انحرافی

ب( یکی از بوق های استکباری
ج( یکی از وابستگان آمریکای جهانخوار

د( برادر مصطفی میرسلیم
میرسلیم:  عده ای به جان این کشور و مردم افتادند 
و س��رمایه های مملکت را غارت می کنند لذا باید با 

آن ها برخورد کرد تا جلوی فساد گرفته شود.
منظور از "ع��ده ای" در این اظهارنظر کدام یک از 

گزینه های زیر است؟
الف( عمه رهبر کره شمالی و اذناب وی

ب( ننجون و اصحاب وی
ج( خرزوخان و ارباب وی

د( هر سه گزینه فوق چرند است و فقط ارزش "رد 
گم کردن" دارد

آیت اهلل رییس��ی گفت: باید س��اختار شورا های 
شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزش ها از 
بین برود و ما خوش��حال نمی شویم با شورا های 
شهر برخورد شود. آیت اهلل رئیسی در نشست شورای عالی 
حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه مردم منطقه لواس��ان 
دغدغه درس��ت و بحقی دارند، افزود: دغدغه این اس��ت که 
این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید 
منافع آن برای همه مردم باش��د و اختصاصی کردن منطقه 
بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات 
و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.  
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کس��انی بخواهند در هر 
منطق��ه ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از 
آب و هوای خوب اس��تفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، 
حریم شهر و روستا و به چارچوب های ساخت و ساز احترام 
بگذارند.  آیت اهلل رییس��ی گفت: این لواسان امروز، لواسانی 
نیس��ت که مردم بومی و ساکنان بپس��ندند و حال سئوال 
این اس��ت چرا با همه اقدامات انجام ش��ده، مردم گله مند 
هس��تند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باش��د 
چه فاصله ای دارد. وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا 
باید قانون را اصالح کرد؛ کجا باید دستورالعمل های صریح، 
روش��ن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود 

و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه الزم است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه از جمله مس��ائلی که در آن جلس��ه 
حتما باید بررس��ی شود، طرح کش��وری برای اجرای احکام 
اس��ت، بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده 
۱۰۰ و یا هر کدام از بخش ها در اس��تان های مختلف صادر 
ش��ده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این 
قضیه کامال روش��ن گردد.  رییس دستگاه قضا اظهار کرد: 
اگ��ر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا ش��ود. آنچه 
که مردم از آن گالیه مند هس��تند، این اس��ت که می گویند 
قانون، تبعیض آمیز اجرا می شود؛ دو ساختمان در منطقه ای 
س��اخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری نه. این 
موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است. 
آیت اهلل رییس��ی در ادامه با اش��اره به صالحیت دهداران، 
بخش��داران و ش��هرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و 
ش��هرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ 
البته این موضوع برای کس��انی ک��ه مجوز برای آن ها صادر 
ش��ده، ممکن است به عنوان حق مکتس��به تلقی شود؛ اما 
حق مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری 
که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد 

اجازه دهد، اگ��ر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد 
می شود. رییسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ 
نباید منبعی برای کس��ب درآمد برای ش��هرداری ها و رفع 
مشکالت مالی آن ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند 
تخلف کند و بعد بگوید پولش را می دهم، درست نیست. اگر 
این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می شود؟ 
باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس 
اصالح ش��ود و از قوانینی که حتم��ا باید پیگیری کنیم که 
مجل��س اصالح کند، ماده ۱۰۰ اس��ت. یک طبقه بیش��تر 
س��اختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این 
منطقه سه طبقه ساخته شده اند؛ اما کسی ساختمانی چهار 
یا پنج طبقه س��اخته و می گوید پولش را دادم؛ پس معلوم 

می شود که همه تخلفات را می شود با پول معامله کرد.
رئیس��ی در ادامه با اشاره به موضوع  شورا های شهر، گفت: 
از مجلس ش��ورای اس��المی، وزارت کش��ور و شورای عالی 
اس��تان ها که مرجع این کار هس��تند و خوب هم تخصص 
دارند، می خواهیم درباره فعالیت ش��وراهای ش��هر پیگیری 

کنند؛ معتقدیم که شورا های شهر خدمات خوبی در خیلی 
از ش��هر ها انجام داده اند؛ اما تخلفات جدی هم در ش��وراها 
وجود دارد و اش��کال هم س��اختاری است و اشکال رفتاری 
نیس��ت. وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر 
لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهر ها 
این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختار ها دقیق باشد 
و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی شویم. 
اعضای ش��ورای ش��هر ب��رای خدمت آمده ان��د؛ ولی وقتی 
می بینند که یکسری از راه ها باز است و زمینه و بستر برای 
تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می شوند. ما به هیچ عنوان 
مایل به برخورد با آن ها نیس��تیم؛ اما وقتی تخلف می کنند، 
برخورد می کنیم؛ لکن مشکل را در ساختاِر غلط می بینیم. 
رییس قوه قضاییه گفت: تمرکز زدایی حرف بسیار درستی 
است؛ اما باید اختیارات به بخشی واگذار شود که در انضباط 
قرار دارد و بستر های تخلف فراهم نیست و این موضوع نیاز 
به اصالح قانون دارد و از کار هایی اس��ت که به نظر ما باید 
حتم��ا انجام گیرد. رییس قوه قضایی��ه با تاکید بر توجه به 

موضوع پیش��گیری خاطرنش��ان کرد: باید به جای برخورد 
با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. 
آیا در بس��تر رودخانه می توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی 
آجر ها گذاش��ته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد 
شد؟ جلوی چشم همه مسئوالن مربوطه این کار انجام شده 
و تمام کس��انی که مسئولیت داش��تند نباید اجازه میدادند 
در بس��تر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه 
دیدند و این کار انجام ش��د؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما 
نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد 

منعقد شود.
رییس��ی تصریح کرد: س��ازمان های اداری کشور اگر تخلف 
کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما 
س��ازمان های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب 

تخلف را بیشتر باز می کنند.
وی ب��ه موضوع تخلف تعاونی ها اش��اره ک��رد و گفت: مگر 
چون تعاونی فالن دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ 
همانط��ور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق 
ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باش��د، حق ندارد 
تخلف کند. رییس��ی در ادامه با اش��اره ب��ه اهمیت موضوع 
کاداس��تر و حدنگاری در امر مقابله با زمین خواری و تعدی 
به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: ثبت مالکیت و 
حدنگاری و هماهنگی دستگاه ها در این زمینه در امر مبارزه 
با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار 
ضروری اس��ت و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم های 
خوبی برداش��ته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا 

وارد مذاکره شده است.
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در برخورد با زمین خواری در منطقه لواس��انات گفت: چند 
حکم��ی که در منطقه لواس��ان در زمینه مقابله با تعدی به 
اراض��ی ملی و منابع طبیعی صادر ش��ده اس��ت، به معنای 
آغاز قضیه اس��ت و ما موضوع لواسان را رها نمی کنیم و در 
پیگی��ری این موضوع، بنیانی را بنا می نهیم که مس��ئولین 
بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواس��ان 
پیگیری کنند. رییس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شعب 
تخصصی امور زمین در همه دادگس��تری های کشور گفت: 
در همه دادگس��تری های کشور شعب تخصصی امور زمین 
در حوزه دادس��را و دادگاه تشکیل می شود که دراین شعب 
متخصصی��ن ام��ور مربوط به زمین ب��ا هماهنگی یکدیگر و 
مس��ئوالن قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع 
طبیعی را پیگیری خواهند کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال:

ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد 
شهرداری ها باشد

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

بخش دولتی باید پیشتاز مقابله با گرانی باشد


