
احمد توکلی همچنان پیگیر پرونده 
ریاست بذرپاش بر دیوان محاسبات

احمد توکلی در توئیتی به جلس��ه با قالیباف رئیس 
مجل��س و حاجی بابای��ی ب��ا موضوع بررس��ی روند 
انتخاب بذرپاش به ریاس��ت دیوان محاسبات اشاره 
کرد و نوش��ت: در جلس��ه ویژه دیده بان شفافیت و 

عدالت در این باره تصمیم می گیریم.
وی نوش��ت؛در جلس��ه ب��ا رئیس مجل��س، رئیس 
کمیس��یون بودجه، 2 نماین��ده دیگر و مدیر عامل 
دیده بان، استدالل هایمان را در اعتراض به انتخاب 
رئیس دیوان محاس��بات شرح دادیم، گفتند فرایند 
آن انتخ��اب قانونی بوده ش��ما هم اعتراض تان را از 

مسیر قانونی پیگیری کنید.

سخنگوی دولت به کرونا مبتال شد
تست کرونای علی ربیعی سخنگوی 
دولت مثبت بوده و وی به کووید 19 

مبتال شده است.
بر همین اساس جلسه هفتگی علی ربیعی، دستیار 
ارتباط��ات اجتماع��ی رییس جمهور و س��خنگوی 
دولت که سه ش��نبه های هر هفته برگزار می ش��د، 
برگزار نمی ش��ود. دفتر سخنگوی دولت اعالم کرده 
است:  با توجه به بروز برخی عالئم و به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداش��تی، دکتر ربیعی از اواخر هفته 
گذش��ته در منزل در حال استراحت بوده و باتوجه 
به اینکه تست اولیه کرونای ایشان مثبت شده و به 
منظور بررسی های بیشتر و بنا به تأکید پزشکان در 

بیمارستان بستری شده اند.تسنیم

برخی نمایندگان مجلس دهم 
خانه های سعادت آباد را ترک 

نمی کنند
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: بعض��ی نمایندگان مجلس دهم خانه هایی را 
که مجلس در اختیارشان گذاشته ترک نمی کنند.

زهره س��ادات الج��وردی نماین��ده م��ردم تهران 
اف��زود: مجلس تعدادی واحد مس��کونی در منطقه 
سعادت آباد در اختیار جمعی از نمایندگان مجلس 
ده��م قرار داده بود که تا پایان دوران نمایندگی در 
آنجا س��اکن باش��ند که تعدادی از این نمایندگان 
با وجود پایان دوران نمایندگی ش��ان این واحدهای 

مسکونی را ترک نمی کنند.
وی درباره شبهاتی که در رابطه با تخصیص ودیعه 
مسکن مجلس به نمایندگان مطرح شده بود گفت: 
در ارتب��اط ب��ا ودیعه مس��کن تخصی��ص یافته به 
نمایندگان بنده اعالم کردم که این مبلغ را دریافت 
نمی کن��م. چ��ون من در ته��ران زندگ��ی می کنم 
و صاحب مس��کن هس��تم. بس��یاری از نمایندگان 
شهرستان ها هم س��اکن تهران هستند و کسی که 

مسکن دارد نباید ودیعه مسکن دریافت کند. 
وی ادامه داد: در مورد نمایندگانی که از شهرستان 
می آیند و در اینجا مس��کنی ندارند خوب است که 

ودیعه  مسکنی به آنها داده شود.  فارس

اخبار

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه تهدید امنیت 
هوانوردی و تعرض به هواپیمای مس��افربری 
نقض فاحش حقوق بین الملل است و به هیچ 
وجه قابل گذش��ت نیس��ت، گفت: دادستانی 
کل و معاونت بین الملل قوه قضاییه شکایات 
سرنش��ینان این هواپیم��ا را مجدانه پیگیری 
کنند. آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه 
ش��ورای عالی قوه قضاییه با اش��اره به تهدید 
هواپیمای مسافربری کشورمان در مسیر تهران 
به بیروت توسط جنگنده های آمریکایی اظهار 
داشت: خوی استکباری و شرارت های آمریکا 
هم��واره برای مردم این کش��ور، مردم اروپا و 
ملت های منطقه خاورمیانه دردسرآفرین بوده 

است.
رییس قوه قضاییه افزود: شرارت آمریکایی ها 
یک روز تس��لیح منافقین برای حمله به ایران 
اس��المی بود که با حضور هوش��مندانه مردم 
و نیرو ه��ای مس��لح م��ا در عملی��ات مرصاد 
ب��ه شکس��ت و اضمحالل آن ها منتهی ش��د 
و ی��ک روز دیگ��ر ترور س��ردار ش��هید حاج 
قاسم س��لیمانی بود که موجب لعن و نفرین 
آمریکایی ها و انسجام ملی و وحدت نیرو های 

دلداده به انقالب و امت اسالمی شد.
رییسی ادامه داد: شرارت در عرصه هوانوردی 
و تهدید امنیت مس��افران مظلوم در آس��مان 
از تازه ترین اقدامات شرارت آمیز آمریکایی ها 
بود که هم باید مس��ئوالن حقوق بین الملل و 
امنیت هوانوردی نسبت به آن حساس باشند 
و هم از سوی معاونت بین الملل قوه قضاییه، 
دادس��تانی کل کش��ور و مس��ئوالن سیاست 

خارجی پیگیری شود.
وی در ادامه، آل س��عود را امت��داد راهبردی 
آمریکایی ها در منطقه دانس��ت و با اش��اره به 
جنایات این رژیم در یمن اظهار داشت: امروز 
جان هزاران انس��ان بی گن��اه از جمله زنان و 
کودکان یمنی در خطر اس��ت و عجیب است 

ک��ه مدعیان حق��وق انس��ان در برابر جنایت 
س��عودی ها و حامیان پش��ت پرده ش��ان که 
اولین اقتضائات حقوق بشری را زیرپا گذاشته 
اند، س��کوت کرده ان��د. رییس ق��وه قضاییه 
تداوم حضور نیرو های آمریکایی در منطقه را 
عام��ل ناامنی و تنها راه��کار مؤثر برای پایان 
دادن به ش��رارت های آن ها را خروج آمریکا از 
خاورمیانه دانس��ت و بر پیگیری این راهبرد و 
مطالبه ملت ها از س��وی جبهه مقاومت تأکید 
کرد. رییس��ی در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به ضرورت مدیریت بازار و کنترل قیمت 
کاال های اساسی مورد نیاز مردم تصریح کرد: 
دولت در خط مقدم مدیریت بازار قرار دارد و 
باید به طور جدی دنبال کنترل قیمت ها باشد 

تا مردم احساس آرامش کنند.
ریی��س ق��وه قضایی��ه با اش��اره به تش��کیل 
پرونده ه��ای متع��دد در دادگس��تری ب��رای 
تخلف��ات صورت گرفت��ه در ارز های صادراتی 
و واردات��ی و ارز های مداخل��ه ای و اخاللگران 
نظام ارزی متذکر شد: هیچ گونه اخاللی را در 
نظام تولید، توزیع و ارزی و ریالی برنمی تابیم 
و با هر کس��ی که اخ��الل ایجاد کند، برخورد 

خواهیم کرد.
آیت اهلل رییسی در عین حال برخورد قضایی 
را بخش��ی از اقدامات الزم ب��رای کنترل بازار 
عنوان ک��رد و گفت: اس��اس مدیری��ت بازار 
ارز این اس��ت ک��ه دولت با انج��ام وظایف و 
مس��ئولیت های خ��ود بازار را س��امان دهد و 
اقدامات قضایی همچون برخورد با اخاللگران 
و دالالن خیابانی موجب س��لب مسئولیت از 

دولت در این زمینه نمی شود.
در این نشس��ت، معاون حقوق��ی قوه قضاییه 
با اش��اره ب��ه طراحی و تکمی��ل ۷۰ مقرری، 
دس��تورالعمل، بخش��نامه و الیحه، از معطل 
ماندن برخی لوایح ارس��الی به دولت خبر داد 
و از آیت اهلل رئیسی خواست بر اساس تبصره 

الحاق��ی به ماده ۳ قان��ون وظایف و اختیارات 
رییس قوه قضاییه و ب��ا توجه به اتمام مهلت 
قانون��ی ۳ ماهه دولت و م��دت تمدیدی آن، 
دس��تورات الزم را جهت ارسال مستقیم این 

لوایح به مجلس صادر کند.
دکتر علی باقری معاون بین الملل قوه قضاییه 
و دبیر س��تاد حقوق بش��ر، با اشاره به تعرض 
تروریس��تی  ارتش  ماجراجویانه جنگنده های 
آمریکایی به پ��رواز ۱۱۵2 هواپیمایی ماهان 
گفت:  صرف نظر از شکایت هواپیمایی ماهان 
و هر یک از مس��افران ایرانی و غیر ایرانی این 
پرواز، الزم اس��ت دادس��تان کل کشور نیز بر 
اساس ماده 2۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری 
رأس��اً علیه دولت آمریکا و ارتش تروریس��تی 
این کش��ور در منطقه )سنتکام( و فرمانده آن 

اعالم شکایت نماید.
رییس س��ازمان زندان ها نیز در این نشس��ت 
به ارائه گزارش��ی از برخ��ی تمهیدات در نظر 
گرفته ش��ده برای کاهش مراجعات زندانیان 
به واحد ه��ای قضایی پرداخ��ت و اعالم کرد: 
ب��ا همکاری مرک��ز آمار و فن��اوری اطالعات 
قوه قضاییه، از چهارم م��رداد ماه یکصد اتاق 
دادرسی الکترونیکی در زندان های 2۴ استان 
کش��ور که بیش��ترین آمار اع��زام زندانیان به 
مراکز قضایی را دارند، با رعایت استاندارد های 
پنج گانه حفاظتی و امنیتی راه اندازی ش��ده 
که پیش بینی می شود این اقدام تا ۵۰ درصد 
اع��زام مددجویان به مراک��ز قضایی را کاهش 
دهد. حش��متی رییس کل دادگستری استان 
تهران نیز در این جلس��ه با اش��اره به بازدید 
رییس ق��وه قضاییه از منطقه لواس��ان اظهار 
داشت: دادگستری در حوزه صیانت از اراضی 
مل��ی خصوص��اً در شهرس��تان های دماوند و 

فیروزکوه عماًل در حال جنگ است.
وی افزود: برای مث��ال در این منطقه موردی 
وجود داشت که تعاونی یکی از وزارتخانه های 

معروف با خرید و تغیی��ر کاربری یک مزرعه 
۱۸۰ هکتاری برای آن پالک روستایی گرفته 
و در گام بعد اقدام به ویالس��ازی کرده است 
که دادگس��تری به این پرونده ورود و موضوع 
را پیگی��ری کرد. اآلن ه��م اعالم می کنیم که 
طبق دس��تورات رییس ق��وه قضاییه، موضوع 
مقابل��ه با تعرض و تجاوز ب��ه اراضی ملی را با 

قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.
القاصی مهر دادستان تهران نیز در این جلسه 
با اش��اره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و 
نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری ۱۹ نفر 
از دالالن ارز در ته��ران در روز های اخیر خبر 
داد و گفت که پرونده این متهمان در مرحله 

تکمیل تحقیقات قرار دارد.
وی همچنی��ن از دس��تگیری مدیرعام��ل و 
۳ ت��ن از کارکنان ش��رکت تعاون��ی اتحادیه 
سراس��ری کارکنان دولت ب��ه اتهام اخالل در 
نظ��ام اقتص��ادی از طریق ع��دم توزیع ۴۰۰ 
تن گوش��ت وارداتی با ارز دولتی و فروش ارز 

دریافت��ی در بازار آزاد و احت��کار ۵۰۰ حلقه 
الس��تیک خودور های س��نگین وارداتی با ارز 

دولتی خبر داد.
دادس��تان تهران با اشاره به تش��کیل پرونده 
قضایی برای ۵ شرکت دارویی که ارز کالنی را 
برای واردات مواد اولیه و دارو از بانک مرکزی 
گرفته و بخش��ی از این مناب��ع را صرف امور 
دیگری کرده اند، از س��ازمان اطالعات س��پاه 
برای شناس��ایی این ش��رکت ها قدردانی کرد 
و گفت: این ش��رکت ها مجموعاً ۹۵۴ میلیون 
و ۶۹ ه��زار و ۱۵۱ دالر ارز از بان��ک مرکزی 
دریاف��ت کرده اند و برخ��ی از آن ها عالوه بر 
تخلف در هزینه کرد ارز در حوزه دارو، متهم 
به پرداخت رش��وه به برخی افراد در سازمان 
غذا و دارو هستند که ۵ نفر از مدیران سازمان 
مذکور بازداشت شده اند و از آن ها تعداد ۴۰۰ 
سکه و مقادیری ارز و طال که به عنوان رشوه 
دریافت کرده بودند، کشف و ضبط شده است.

 مرکز رسانه قوه قضاییه

قالیباف: 

فرآیند انتخاب رئیس دیوان 
محاسبات قانونی بود 

محمدباقر قالیباف با اش��اره به اینکه فرآیند انتخاب رئیس 

دیوان محاس��بات بر اساس قانون پیش رفت، گفت: رئیس 
مجل��س وظیفه دارد انتخ��اب مجلس را پاس ب��دارد و از 
انتخ��اب وکالی ملت در مجلس حمای��ت کند. محمدباقر 
قالیباف در مراس��م تودیع معارفه رییس دیوان محاس��بات 
کش��ور، اظهار داشت: در محیط های کاری که داشتم، رویه 
این بوده که فقط در جلسات تودیع و معارفه بیایم و برویم، 
اما این جلس��ه اول و آخر ما نخواهد ب��ود و حتما مرتب و 
متناوب به دیوان خواهیم آمد و حرف های شما را خواهیم 
ش��نید که با کمک هم رسالتی که قوه مقننه به عهده دارد 
انج��ام دهی��م. وی افزود: از آقای ع��ادل آذر که از مدیران 
کارآمد ما اس��ت، تش��کر می کنم. برای آقای بذرپاش نیز 
آرزوی موفقی��ت دارم.  وی با بیان اینکه مجلس یازدهم در 
یک ش��رایط سخت شکل گرفت، تصریح کرد: مردم شریف 
ایران سختی هایی را تحمل می کنند و این تحمل از نجابت 
مردم اس��ت و آنان برای کش��ور و انقالب این سختی ها را 

تحمل می کنند اما توقعاتی از یکایک  ما دارند.
قالیب��اف با تاکی��د بر اینکه نباید مش��کالت را به هم پاس 
دهی��م، تصریح کرد: م��ردم  مجموعه حاکمی��ت و نظام را 

یکپارچه می بینند. این س��خن که وظیفه من نیس��ت را از 
م��ا نمی پذیرند. قالیباف با بی��ان اینکه مجلس یازدهم یک 
مجلس انقالبی است اظهار داشت: مردم از مجلس یازدهم 
انتظار و امید دارند و ما باید از مردم گره گش��ایی کنیم و 

این را به ادبیات کاری خود اضافه کنیم.
وی خط��اب ب��ه مه��رداد بذرپ��اش رئیس جدی��د دیوان 
محاسبات کل کش��ور گفت: از امروز عمل شما در پیشگاه 
خداون��د و پیش روی مردم قرار خواهد گرفت و بر اس��اس 
عمل ش��ما قضاوت خواهند کرد و ش��ما هم در عمل ثابت 

کنید که فرزند گام دوم انقالب هستید.
رئیس مجلس به فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات در 
مجلس ش��ورای اسالمی اش��اره کرد و گفت؛ من به عنوان 
خدمتگ��زار نماین��دگان در مجلس مکلف هس��تم از قانون 
دف��اع و مو به مو قانون را پیش ببرم. فرایند انتخاب رییس 
دیوان بر اس��اس قانون پیش رف��ت. وی تأکید کرد که به 
عنوان رئیس مجلس ش��ورای اسالمی وظیفه دارد انتخاب 
مجلس را پاس ب��دارد و از انتخاب وکالی ملت در مجلس 
حمای��ت کند. رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر 

اینکه ما در اجرا دخالتی نداریم، تصریح کرد: اگر نگاهی به 
وظایف قانونی و ابزار خود )مجلس( صورت دهیم می بینیم 
که دیوان محاس��بات و هیات تطبیق قوانین، طرح سوال و 
استیضاح ابزارهایی هستند که در اختیار مجلس قرار دارد 
و باید از همه این ابزارها اس��تفاده کرد. قالیباف تاکید کرد: 
نظارت دیوان محاس��بات اثرگذار، عملگرا، دقیق، منصفانه، 
م��داوم، همیش��گی، بازدارنده و کارآمد س��از خواهد بود و 
ت��الش مضاعف و ایثارگران��ه کنید و بنده و همه مجلس را 
در کنار خود ببینید. وی با بیان اینکه ریش��ه، علت و علل 
مش��کالت اقتصادی قصور در بحث کس��ری بودجه است، 
افزود: کس��ری بودجه از کجا اتف��اق می افتد؟ عدم اصالح 
س��اختار بودجه و این مطالبه مقام معظم رهبری است، اما 
امروز بیش از 2۰ ماه از این موضوع می گذرد که متاسفانه 

گامی در این راستا برداشته نشده است.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی در پایان گف��ت: دیوان 
محاس��بات مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه اگر 
کنار هم قرار بگیرند باید اصالح س��اختار بودجه را صورت 

دهند و این اولویت اول ما است.  فارس

امیر دریادار حبیب هللا سیاری:

ارتش تولید مواد ضد 
هفونی کننده و ماسک را 

افزایش داده است
معاون هماهنگ کننده ارتش از افزایش ظرفیت واحدهای 
تولیدی ارتش برای مقابله با کرونا خبر داد و گفت: تولید 
مواد ض��د عفونی کننده و همچنین تولیدات ماس��ک را 
افزای��ش داده ایم تا ه��م نیاز نیروهای نظام��ی و هم نیاز 

نیروهای غیر نظامی را تأمین کنیم.
امی��ر دریادار حبیب اهلل س��یاری معاون هماهنگ کننده 
ارتش در مصاحبه با برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو با 
بیان اینکه برابر دستوراتی که از قرارگاه بهداشتی حضرت 
امام رضا )ع( س��تاد کل نیرو های مسلح ابالغ شد، ارتش، 
قرارگاه خود را در زمینه مبارزه با کرونا ش��کل داده است، 
گفت: از ابتدای ش��یوع این بیم��اری و برابر آمار هایی که 
ارائه شده اس��ت، خدمات قابل توجهی توسط ارتش ارائه 

شده است. وی با اشاره به خدمات ارتش اعم از اختصاص 
بیش از ۱2 هزار نیروی انسانی و واگذاری بیمارستان ها و 
درمانگاه ها و اقدامات غربالگری و ضدعفونی در سطح کالن 
برای کمک به مجموعه بهداشت و درمان کشور افزود: در 
برهه اخیر که ش��یوع بیماری شدت بیشتری گرفته است 
و پاییز و زمس��تان که احتماالً شیوع بیشتری دارد، ارتش 
برای مقابله با کرونا آمادگی خود را ارتقا داده است. معاون 
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اس��المی ایران با تأکید 
بر اینکه ارتش باید س��المتی کارکنان و نظامیان خود را 
در پادگان ها در اولویت نخس��ت ق��رار دهد تا توان رزمی 
کش��ور آس��یب نبیند، عنوان کرد: تاکنون در تحقق این 
هدف موفق بوده ایم و بر همین اس��اس، شعار ارتش این 
اس��ت »امن ترین جا برای مقابله ب��ا کرونا، باید پادگان ها 
باش��ند«. وی از افزایش ظرفیت واحد های تولیدی ارتش 
برای مقابله با کرونا خبر داد و اظهار کرد: تولید مواد ضد 
عفونی کننده برای بهداشت فردی و اجتماعی را افزایش 
داده ایم تا هم نیاز نیرو های نظامی و هم نیاز نیرو های غیر 
نظامی را تأمین کنیم و در کنار آن تولیدات ماسک را نیز 
بیشتر کردیم تا نیازمندی های داخل و خارج ارتش تأمین 

شود.  روابط عمومی ارتش

فرمانده نیروی هوایی ارتش خبر داد

شبیه ساز هواپیمای اف-۴ 
رونمایی می شود

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: در تالش هستیم تا با 
کمک جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش از طرح های 
شبیه س��از دیگ��ر هواپیماه��ای نیروی هوای��ی از جمله 

هواپیمای اف-۴ رونمایی کنیم.
اولین دوره دانش آموختگی خلبانان هواپیمای جنگنده 
می��راژ با حض��ور امیر س��رتیپ خلبان عزی��ز نصیرزاده 
فرمان��ده نیروی هوایی ارتش جمهوری اس��المی ایران، 
حجت االسالم قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا 
و جمع��ی از فرماندهان و مس��ئولین در پای��گاه هوایی 

برادران شهید دل حامد چابهار برگزار شد.
امیر س��رتیپ نصیرزاده در این مراس��م، پای��گاه هوایی 
چابهار را از مهم ترین پایگاه های نیروی هوایی ارتش در 
کشور عنوان کرد و گفت: بحمداهلل حضور نخبگان جوان 
و خلبانان متعهد به همراه کارکنان فنی دلسوز و ایثارگر 

س��بب شده تا ما در این پایگاه با کمبودی مواجه نشویم 
و همواره روی پای خود بایستیم.

وی با اشاره به ساخت دستاوردهای جدید نیروی هوایی 
به دس��ت جوانان نخبه از جمله ساخت جنگنده کوثر و 
طراحی شبیه س��از هواپیمای ایلوشین، افزود: در تالش 
هستیم تا با کمک جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش 
از طرح های شبیه س��از دیگر هواپیماهای نیروی هوایی 
از جمل��ه هواپیم��ای اف -۴ رونمایی کنی��م و قطعاً این 
پایگاه از پایگاه هایی خواهد بود که به این سیستم مجهز 

خواهد شد.
در این مراسم از امیر سرتیپ دوم خلبان همایون حیدری 
فرمانده پایگاه هوایی ش��هیدان دلحامد به پاس اقدامات 
انجام شده و آموزش هواپیمای میراژ به دانشجویان این 

جنگنده، تجلیل به عمل آمد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاش��یه این مراس��م از 
قسمت های مختلف این پایگاه از جمله فاوا، گردان های 
نگهداری، الکترونیک، پهپاد و گردان های شکاری بازدید 
کرد و از نزدیک با کارکنان این قسمت ها جهت دریافت 
ایده و پیشنهادهای سازنده دیدار چهره به چهره داشت.

 روابط عمومی ارتش
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گزارش

جزئیاتی از طرح مالیات بر خانه های خالی به روایت یک نماینده مجلس
عضو کمیس��یون ش��وراهای مجلس شورای اس��المی، یکی از نتایج و آثار 
مثبت اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی را تعدیل قیمت ها دانس��ت و 

گفت: از این طریق می توان به توازن در قیمت اجاره بها امیدوار بود.
ابوالفضل ابوترابی گفت: براس��اس این طرح، اخذ مالیات از خانه های خالی 
تش��دید و نظارت های قانونی نیز بیشتر می شود. نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس تصریح کرد: طبق آمارها، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 
خالی در کشور و نیز ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی نیز در تهران وجود دارد که با 

اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی، این تعداد مسکن تعیین تکلیف می شود.
ابوترابی گفت: با اجرای این طرح مس��کن از ش��کل سرمایه ای خارج و تا حدوی به 
کاالیی مصرفی تبدیل خواهد ش��د که معتقدم این طرح به نوعی با نگاه سرمایه ای 

به مسکن نیز مقابله می کند.  تسنیم

صدور احکام قضایی درباره زمین خواری بازدارنده است
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: صدور احکام درباره 
مبارزه با زمین خواری از سوی قوه قضاییه بازدارندگی الزم را خواهد داشت 
و به مردم این پیام را مخابره می کند که این دستگاه قضایی با این ریاست 
با کسی شوخی ندارد و هر کسی به بیت المال دست درازی کند، مجازات 
خواهد ش��د. محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به احکام صادره ریاست قوه 
قضاییه در زمینه بازگشت اراضی ملی و برخورد با ساخت و ساز های الکچری 
غیر مجاز افزود: اینکه اقدامات قضایی در زمینه زمین خواران از لواس��ان آغاز شده 
حائز پیام امیدوار کننده به مردم است که نشان می دهد از دانه درشت ها آغاز کرده 
است. رضایی کوچی بیان داشت: برخی تصرف کنندگان اراضی ملی فکر می کردند 
هیچ دستگاهی به سراغ آن ها نخواهد رفت لذا وقتی دستگاه قضا اقدام به این مهم 

می کند قطعا تاثیرات خوبی در جامعه ایجاد خواهد شد. میزان

وام ودیعه مسکن هیچ ربطی به طرح اقدام ملی ندارد
نائب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در پی ش��ایعاتی مبنی بر اینکه 
دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن از شرکت در طرح اقدام ملی مسکن 
محروم می ش��وند، گفت: وام ودیعه مس��کن هی��چ ربطی به طرح اقدام 
ملی مس��کن و هر طرح حمایتِی دیگر در راستای خانه دار شدن مردم 
ندارد. علی نیکزاد گفت: وزارت راه و شهرس��ازی هیچ وقت چنین حقی 
ندارد که با صرف یک وام ۵۰ میلیونی، افراد را از شمول طرح های حمایتی 

محروم نماید. 
وی افزود: صرفا افرادی که به اصطالح، فرم »ج« آنها قرمز می باشد و قبال کمک 
یارانه ای در بخش مسکن دریافت کرده اند، از طرح های حمایتی مثل طرح اقدام 
ملی مسکن محروم می شوند و این مسئله شامل کمک های جزئی مثل وام برای 

رهن منزل مسکونی نمی شود.  فارس

وزیر مملکت آبادکن

بعد از س��ند زدن قله دماوند کدام یک از موارد زیر 
به فروش خواهد رسید؟
الف( کالهک قله سهند
ب( زیرپله غار علیصدر

ج( پشت بام منار جنبان
د( کبوترخانه برج میالد

ترام��پ: دول��ت اوبام��ا فاس��دترین دول��ت تاریخ 
آمریکاس��ت. عبارت فوق یادآور کدام یک از ضرب 

المثل های شیرین فارسی است؟
الف( دیگ به دیگ میگه روت سیاه

ب( نگاه به دست ننه کن/ مثل ننه غربیله کن
ج( یکی را توی ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا 

را می گرفت.
د( ی��ک گزینه که ب��ه لحاظ اخالقی قابل انتش��ار 

نیست.
جراید: داماد وزیر س��ابق قبل از جلسه دادگاه فرار 

کرد. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( نام دختر آقای وزیر "زینب" اس��ت که خیلی 

"نعمت" دارد.
ب( داماد آقای وزیر غرق "نعمت" اس��ت و غیبت" 

هم دارد.
ج( خواه��ر همس��ر آقای دام��اد همان "ش��بنم" 

صبحگاهی است.
د( وزیر سابق واقعا مملکت را آباد کرده است.

آیت هللا رییسی در شورای عالی قوه قضاییه:

دادستان کل کشور شکایت از آمریکا را در دستور کار قرار دهد


