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سرمقاله

اخبار

رئیسجمهوری در دیدار تولیدکنندگان و فعاالن صنایع فوالد و پتروشیمی:

بزنگاه انتخاب تهران
ادامه از صفحه یک
همین مهم به تردیدها در باره قرارداد
استراتژیک با چین و تجدید معاهده با
روسیه نزد ناظران افزوده است .آیا در پکن
و مسکو به همان اندازه که میان موافقان و
مخالفان ایرانی مناظره جریان دارد ،وضع به
همینگونه است؟ یا ترجیحات آنها متفاوت
از ماهیت جدلهایی است که ایرانیان در
اینباره دارند؟ واقعیت این است که هنوز
نشانههای روشنی برای پاسخ به این پرسش
در دست نیست .هرآنچه گفته شده بیشتر
از منابع ایرانی است تا مقامهای چینی و
روس .مصداق این مدعا اظهارات صریح
«محمد جوادظریف» درباره نتایج سفر
اخیرش به مسکو و چند الیه سخن گفتن
«سرگئی الوروف» همتای او در وزارت امور
خارجه روسیه است.
موافقان انجام قرارداد استراتژیک و جامع
ایران با چین و تجدید معاهده همکاریهای
جامع باروسیه ،آن را اقدامی متقابل از سوی
تهران در قبال بیعملی تروئیکای اروپایی
(فرانسه ،آلمان و بریتانیا) تفسیر کرده و
بر آثار مثبت سیاسی و اقتصادی آن بهویژه
در کوتاه مدت تأکید دارند .اما منتقدان
بیشتر به نتایج بلندمدت چنین قرادادهایی
هشدار داده و آن را اقدامی زودهنگام برای
قطببندیهای در حال شکلگیری آینده
میدانند.
بیعملی اروپائیان در بروز چنین وضعی از
نظر دور نیست .سیاست اروپائیان در قبال
برجام ،ایران و امریکا ،همچنان برهمان
پاشنه گذشته ادامه دارد :آنان منتقد ایران
و امریکا هستند .از سیستم ماشه حمایت
نمیکنند.
خواستار حفظ برجام هستند و همزمان با
لغو تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت دارند.
معیارهای اروپائیان در تعامل با تهران،
مبهم و سردرگم است .آنان میدانند که
مخالفت با لغو تحریم تسلیحاتی تهران
در اکتبر آینده میتواند شلیک نهایی به
برجام باشد .مرگ برجام در نگاه اروپائیان
به معنای گسترش بیاعتمادی در جامعه
بینالمللی است .در این حال لغو تحریم
تسلیحاتی ایران را نیز عامل بیثباتی و
ناامنی در منطقه خاورمیانه تفسیر میکنند.
قراردادهای مطرح در روابط آینده ایران-
چین و روسیه برگی بود که بسا اروپائیان
باور نداشتند تهران در این بزنگاه روی میز
بگذارد .امید اروپائیان در این میان به آنچه
خواهد بود که پکن و مسکو در آینده عمل
میکنند؛ اینکه آیا شرقیها به ایران به دیده
متحد استراتژیک نظر دارند یا مانند گذشته
شریکان مشروط تهران هستند؟ آیا دو
کشور برتمایل خود در حمایت دیپلماتیک
از ایران ادامه میدهند؟ یا رویکرد آنها در
اندازه متحد استراتژیک تغییر کرده است؟
بخش مهمی از نگرانی منتقدان قرارداد و
تجدیدمعاهده میان تهران و پکن ـ روسیه
نیز موارد باالست .عالو ه بر این منتقدان
نگرانند که قرادادهای پیش رو بهگونهای
نابرابر میان دولتهای نابرابر و در وضع
نابرابر امضا شود .به این ترتیب عنصر
«اجبار» در انجام قراداد و معاهده یاد شده
نزد منتقدان عاملی است که سبب نگرانیها
شده است.
ایران باید هرچه زودتر خود را از انزوای
تحمیل شده بر آن در جامعه جهانی
برهاند .اینکار با توجه به موعد  18اکتبر
آینده فوریتر مینماید اما قیمت آن جای
چانه زنی دارد؛ هم نزد تهران ،هم نزد همه
عواملی که سببساز این وضع هستند.

سیاستروز
تست کرونای سخنگوی دولت
مثبت شد

ابایی از مذاکره نداریم و به دنبال نمایش نیستیم
حسن روحانی عصر دوشنبه در نشستی با
تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد
کشور با تاکید بر اینکه خوداتکایی در تولیدات
ارزشمند بخشهای پتروشیمی و فوالد ،دستاوردی
مهم برای کشور است ،گفت 14 :میلیارد دالر برای
پیشبرد گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی
سرمایهگذاری کردهایم و  8میلیارد دالر هم تاکنون
برای جهش سوم که سال  1403به نتیجه میرسد،
سرمایهگذاری کردهایم .روحانی با قدردانی از تالش
همه فعاالن در دو بخش فوالد و پتروشیمی اظهار
کرد که این دو بخش به موقع ارز خود را برگرداندهاند
و اگر دولت افتخار میکند که در برابر آمریکا ،تحریم
و فشار خارجی ایستاده است ،این ایستادگی در سایه
کمک و تالش همه تولیدکنندگان ،سرمایهگذاران و
کارآفرینان مخصوصا در زنجیره فوالد و پتروشیمی
امکانپذیر شده است.
رئیسجمهوری با بیان اینکه شرکتهای فوالد و
پتروشیمی بار سنگینی در زمینه تولید و همچنین
صادرات غیر نفتی بر دوش دارند ،گفت :خوشبختانه
محصوالت تولیدی ما از نظر کیفیت قابل رقابت در
بازار جهانی است و اگر کیفیت محصول باال نباشد
نمیتوانیم در بازار رقابت کنیم .روحانی تکمیل بودن
زنجیره تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت :در روند
تولید محصول تا مصرف نهایی زنجیره تولید باید کامل
باشد و خوشبختانه امروز در بخش اعظم محصوالت
بخش پتروشیمی و فوالد در کشور بی نیاز هستیم و
روی پای خود ایستادهایم و خوداتکایی و خودکفایی از
دستاوردهای مهم این تولیدات ارزشمند در کشور بوده
است .رئیسجمهوری با اشاره به ضرورت جلوگیری
از خامفروشی در محصوالت تولیدی کشور ،گفت:
امروز در پتروشیمی و فوالد از خامفروشی جدا شده
و به ارزش افزوده رسیدهایم که میتواند موجب رونق
اشتغال و توسعه صنایع پاییندستی شود .روحانی
دو برابر شدن میزان تولید محصوالت پتروشیمی و
فوالدی در  7سال گذشته را نتیجه اقدام ارزشمند
و هنر بزرگ تولیدگران ،متخصصان ،کارشناسان و
کارگران کشور برشمرد و اظهار کرد :این افزایش تولید
تحول بزرگی در صنایع فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد
کرده است .رئیسجمهوری با بیان اینکه افزایش تولید
را در حوزههای دیگر از جمله محصوالت کشاورزی
طی این سالها شاهد بودایم ،گفت :تولید محصوالت
کشاورزی در این دولت از  97میلیون تن به 130
میلیون تن افزایش یافته است و خودکفایی در گندم
دستاورد مهم این افزایش تولید بوده است .روحانی با
تاکید بر اینکه ما به عنوان نمایندگان مردم مسئولیت
همه کشور را برعهده داریم ،خاطرنشان کرد :همه ما
باید منافع ،اهداف و نیازهای ملی را در نظر بگیریم و
اساس مسئولیت ما حفظ منافع کشور است.

معاون اول رئیسجمهوری:

رئیسجمهوری تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد را سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی و صادرات مهم کشور دانست و با بیان اینکه
در بخشهای پتروشیمی و فوالد از خام فروشی جدا شدهایم ،تاکید کرد که محصوالت همه حلقههای زنجیره فوالد و حتی پتروشیمی کشور در دولت
تدبیر و امید ،تقریبا دو برابر شده که این تحولی بزرگ در این دو عرصه است.

آمریکاییهااول
باید کار خالفی
را که شروع
کردهاندخاتم ه
دهند و تحریم
را بردارند .این
نه یک پیش
شرط بلکه یک
واقعیت است
رئیسجمهوری تصریح کرد :ما نباید فقط به فکر
دوره کوتاه مسئولیت خود باشیم ،این تفکر نادرستی
است که در اقدامات و فعالیتها فقط  4سال یا یک
سال باقیمانده از دولت خود را ببینیم ،همه دولتها
یک وظیفه سنگین و بزرگی برعهده دارند و آن حفظ
منافع ملی و مصالح کشور است .روحانی با بیان
اینکه مسائل و مشکالت مطرح شده از سوی مدیران
شرکت های پتروشیمی و فوالد در این نشست در
جلسه سهشنبه هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و
برای حل مشکالت تصمیمگیری خواهد شد ،افزود :از
همه تولیدکنندگان و تالش گرانی که در شرایط سخت
تحریم و فشار اقتصادی دشمن و شیوع ویروس کرونا
برای توسعه کشور و افزایش تولید تالش کردند،
سپاسگزاری میکنم .رئیسجمهوری با بیان اینکه
دشمنان تصور میکردند دو سه ماه بعد از تحریم و
جنگ اقتصادی علیه ملت ایران ما مجبور به تماس با
آنها خواهیم شد ،گفت :در طول دو سال و  3ماه که از
اعمال شدیدترین تحریمهای اقتصادی گذشته است
خودشان بارها درخواست مذاکره و گفتوگو کردهاند.
اگر بگویم در این مدت  ۲۳مرتبه درخواست مالقات با
مقامات آمریکایی دریافت کردم ،کم گفتهام .روحانی
با تاکید بر اینکه ما ابایی از مذاکره نداریم و به دنبال
نمایش نیستیم ،گفت :تحریم آنها تروریسم اقتصادی
بوده و در شرایط شیوع کرونا هم یک تروریسم

دارویی را علیه ملت ایران اعمال کردهاند ،اول باید
کار خالفی را که شروع کردهاند خاتمه دهند و تحریم
را بردارند .این نه یک پیش شرط بلکه یک واقعیت
است .رئیسجمهوری با بیان اینکه همه مردم در این
مدت به سهم خود در مقابل فشار اقتصادی دشمن
ایستادگی کردند ،گفت :تولیدگران در خط مقدم این
مبارزه بودند و صنعت فوالد و پتروشیمی در خط جلو
قرار داشتند که توانستیم در مقابل دشمن ایستادگی
کنیم .روحانی افزود :مردم مطلع باشند اگر دولت
افتخار میکند که در برابر تحریم و فشار خارجی
میایستیم ،این ایستادگی منوط به تالش همه مردم،
تولیدکنندگان ،متخصصان ،کارگران ،سرمایهگذاران و
صادرکنندگان است.
رئیسجمهوری با بیان اینکه تالش و کوشش
برای توسعه کشور و جهش تولید در سال جاری و
سال آینده هم ادامه خواهد داشت ،افزود :با افتتاح
طرحهای جدید در بخشهای پتروشیمی و فوالد طی
هفتهها و ماههای آینده روند حرکت بزرگ توسعه
کشور و جهش تولید را شاهد خواهیم بود .روحانی با
اشاره به اقدامات خوب انجام شده در دولت در زمینه
آب ،افزود :رساندن آب دریا به فالت قاره از برنامههای
مهم این دولت است که صنعت فوالد در این زمینه
پیش قدم بوده است .رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه
دولت با امید به تالش همه تولیدگران به تعهدات

خود متعهد است ،به مدیران شرکتهای تولیدی
پتروشیمی و فوالد حاضر در این نشست توصیه کرد
هرجا بین منافع بنگاه و مصالح کشور دوراهی ایجاد
میشود ،منافع کشور را در اولویت قرار دهند.
روحانی با تاکید بر اهمیت رونق بازار سرمایه
تهای تولیدی در بورس
همچنین عرضه سهام شرک 
را مورد تاکید قرار داد و افزود :در عرضه سهام خود
در بورس جدیت بیشتری به خرج دهید که هم به
نفع خودتان است و هم رونق بیشتر بازار سرمایه را به
همراه خواهد داشت .رئیسجمهوری همچنین خطاب
به مدیران شرکتهای پتروشیمی و فوالد گفت :در
تولید محصوالت خود نیازمندیهای داخلی را به
گونهای تامین کنید که هم عالمت نادرست به بازار ارز
داده نشود و هم بازار داخلی را تحت تاثیر قرار ندهد.
پیش از سخنان رئیسجمهوری در نشست با
تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد
کشور ،بیژن زنگنه وزیر نفت و مدرس خیابانی
سرپرست وزارت صمت گزارشی از وضعیت صنایع
پتروشیمی و فوالد و همچنین روند تولید و صادرات
محصوالت در این دو حوزه ارائه کردند و چند
تن از مدیران این دو صنعت به بیان دیدگاهها و
طرح مشکالت خود پرداخته و حمایت دولت و
رئیسجمهوری برای رفع این مشکالت را خواستار
شدند.

باید از تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران جلوگیری شود

جلسه بررسی ضرورت راهبردی توسعه اتصاالت ریلی و جادهای
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه ظهر دیروز به
ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به برخی برنامهها و
سیاستهای بدخواهان ایران برای تضعیف دو سرمایه بسیار مهم
کشور یعنی سرمایه انرژی و نیز سرمایه جایگاه ترانزیتی ایران
در سطح بینالملل بر ضرورت تالش برای حفاظت و صیانت از
سرمایه موقعیت ترانزیتی کشور تأکید کرد .جهانگیری با اشاره به
موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران و نقش کلیدی کشورمان در
ترانزیت جهانی خاطرنشان کرد :برنامههای توسعهای کشور به
ویژه برنامه هفتم توسعه باید به شکلی تدوین شود که موقعیت
و جایگاه ترانزیتی ایران ارتقاء پیدا کند چرا که ارتقاء موقعیت
ترانزیتی کشور برای پیشرفت و توسعه و افزایش قدرت بازدارندگی
ایران الزم و ضروری است و وزارتخانههای امورخارجه ،راه و
شهرسازی ،صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه در

این زمینه نقش کلیدی دارند.
معاون اول رئیسجمهوری تصریح کرد :نگاه راهبردی ما در
بخش تجارت و حمل و نقل باید توسعه زیرساختهای ترانزیتی
داخل کشور برای اتصال به کریدورهای حمل و نقل بینالمللی
شمال-جنوب و شرق-غرب باشد تا بدخواهان ایران نتوانند جایگاه
و موقعیت ترانزیتی کشورمان را تضعیف و ایران را از محور
ترانزیت بینالمللی حذف کنند .جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه
شده در جلسه برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران ،از وزیر راه و
شهرسازی خواست پیشنهادات مطرح شده نظیر تشکیل شورای
عالی ترانزیت را در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار
داده و برای تصمیمگیری در جلسه هیئت وزیران مطرح کند.
معاون اول رئیسجمهوری همچنین از وزارت امور خارجه
خواست با دیپلماسی فعال موضوع ارتقاء موقعیت ترانزیتی کشور
را به دستور کار اصلی خود تبدیل کند تا از تضعیف موقعیت
ترانزیتی ایران در کریدورهای حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب

و شرق-غرب جلوگیری شود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه در کنار برنامهریزیها و
راهبردهای بلندمدت باید اقدامات کوتاهمدت نیز برای تقویت
جایگاه ترانزیتی ایران انجام شود افزود :برخی پروژهها نظیر تسریع
در بهرهبرداری از خط ریلی خواف-هرات و مسیرهای بصره-شلمچه
و کرمانشاه-اسالمآباد نیز باید به طور ویژه در دستور کار باشد و
سازمان برنامه و بودجه نیز موضوع ترانزیت را به یکی از محورهای
اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تبدیل کند؛ ضمن آن که باید
برنامه توسعه موقعیت ترانزیتی ایران به سندی ملی و ماندگار
تبدیل شود که برای همه دولتها الزماالجرا باشد.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین
اولویتهای سال جاری توسعه صادرات غیرنفتی است از همه
دستگاههای اجرایی مرتبط خواست همکاری و هماهنگیهای
الزم را با وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای تحقق هدفگذاری
صادرات غیرنفتی در سال جاری انجام دهند.

جلسه هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران
رسانههای داخلی و خارجی امروز (سهشنبه۷ ،
مرداد) برگزار نمیشود.
دفتر سخنگوی دولت در اطالعیهای اعالم
کرد« :با توجه به بروز برخی عالئم و به دلیل
رعایت پروتکلهای بهداشتی ،علی ربیعی
سخنگوی دولت از اواخر هفته گذشته در
منزل در حال استراحت بوده و با توجه به اینکه
تست اولیه کرونای ایشان مثبت شده است
برای مراقبتهای بیشتر در بیمارستان بستری
و تحت نظر پزشکان هستند .حال عمومی
ایشان خوب گزارش شده است .همچنین دکتر
ربیعی به منظور احترام به خبرنگاران محترم
و در راستای اطالعرسانی مسئوالنه ،پاسخ
سواالت همکاران محترم را این هفته به صورت
مکتوب ارائه میکنند».
گفتنی است ،اسفندماه  98نیز هنگامی
که پس از نشست خبری مشترک ربیعی و
حریرچی (سخنگوی وقت وزارت بهداشت)،
اعالم شد که حریرچی به کرونا مبتال شده
است ،اخباری از احتمال ابتالی ربیعی به کرونا
منتشر شده بود که بعدا تکذیب شد.

علیرغم همه انتقادات ،ایرادها و ابهامها

بذرپاش با قسم به خون پدرش
رئیس دیوان محاسبات شد

تمامی انتقادها ،ایرادها و ابهامهای مطرح
شده درباره عدم صالحیت تحصیلی و کاری
و تخلف انجام شده در سابقهسازی برای
انتصاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان
محاسبات کشور بینتیجه ماند و وی در
مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید
این دیوان ،با حضور محمدباقر قالیباف،
رئیس مجلس شورای اسالمی ،رئیس دیوان
محاسبات شد.
قالیباف در این جلسه گفت :من مکلف
هستم از قانون دفاع و مو به مو قانون را اجرا
کنم .فرآیند انتخاب رییس و دادستان دیوان
محاسبات براساس قانون پیش رفت .تعداد
نامزدها در این دوره بیشتر بود و رقابت جدی
مومنانهای شکل گرفت .من موظف هستم
انتخاب مجلس شورای اسالمی را پاس بدارم و
از آن حمایت کنم .انشاءالله دو برادر عزیز هم
با کار و تالششان به انتخاب درست مجلس
شورای اسالمی صحه بگذارند .او از بذرپاش
خواست که ثابت کند «فرزند گام دوم» است.
بذرپاش نیز در سخنانی با اشاره به حواشی
ایجاد شده در روزهای اخیر درمورد سوابق
خود گفت :کلکسیونی از حرفها زده شد.
بعضی دلسوز بودند و برخی احتماال نگران
شدند .من از همه آنها گذشتم و به خون پدر
شهیدم قسم یاد میکنم و با خدای خود عهد
میبندم که ایستادهام و ذرهای از حقوق مردم
و بیتالمال کوتاه نمیآیم و اجازه نمیدهم به
کسی به اسم عدالتخواهی ظلم شود .وی
افزود :با ما کار سیاسی کردند ،ولی من در
اینجا کار سیاسی نخواهم کرد ،ولی نظارت
دقیق بر مبنای قانون و سختگیرانه را پیش
میگیرم زیرا پای بیتالمال در میان است
و شوخی ندارم و پاسداری از بیتالمال هم
ماموریت اصلی دیوان است که باید در
سختترین شرایط آن را رعایت کنیم.
عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات نیز
در سخنانی اعالم کرد که این دیوان در دوره
گذشته چهار میلیارد و  ۱۶۷میلیون دالر را به
بیتالمال بازگردانده است .در این مراسم،
علی کامیار نیز به عنوان دادستان جدید دیوان
محاسبات معرفی شد.

رئیس قوه قضائیه:

هیچ دری به روی قاضی بسته نیست
رئیس قوه قضائیه ،تهدید هواپیمای مسافربری ماهان توسط جنگندههای
آمریکایی را مصداق بارز راهزنی هوایی دانست و دادستان کل کشور را مأمور
تنظیم شکایت از عامالن این تعرض هوایی کرد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ،سید
ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تهدید هواپیمای
مسافربری کشورمان در مسیر تهران به بیروت توسط جنگندههای آمریکایی
اظهار کرد :خوی استکباری و شرارتهای آمریکا همواره برای مردم این کشور،
مردم اروپا و ملتهای منطقه خاورمیانه دردسرآفرین بوده است .رئیس قوه
قضائیه افزود :شرارت آمریکاییها یک روز تسلیح منافقین برای حمله به ایران
اسالمی بود که با حضور هوشمندانه مردم و نیروهای مسلح ما در عملیات
مرصاد به شکست و اضمحالل آنها منتهی شد و یک روز دیگر ترور سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی بود که موجب لعن و نفرین آمریکاییها و انسجام
ملی و وحدت نیروهای دلداده به انقالب و امت اسالمی شد.
از راهزنی هوایی آمریکا به راحتی نمیگذریم
رئیسی ادامه داد :شرارت در عرصه هوانوردی و تهدید امنیت مسافران
مظلوم در آسمان از تازهترین اقدامات شرارتآمیز آمریکاییها بود که هم
باید مسئوالن حقوق بینالملل و امنیت هوانوردی نسبت به آن حساس
باشند و هم از سوی معاونت بینالملل قوه قضائیه ،دادستانی کل کشور
و مسئوالن سیاست خارجی پیگیری شود .رئیس قوه قضائیه با بیان این که
اقدام شرارتبار آمریکا در تهدید هواپیمای مسافری برگ دیگری بر سیاهه
جنایتهای آنها افزود ،خاطرنشان کرد :نمیتوان از راهزنی هوایی به راحتی
گذشت و ما حتما ً پیگیر شکایتهای سرنشینان و آسیبدیدگان هواپیمای

مسافربری ماهان خواهیم بود.
رئیسی در ادامه ،آل سعود را امتداد راهبردی آمریکاییها در منطقه دانست
و با اشاره به جنایات این رژیم در یمن اظهار کرد :امروز جان هزاران انسان
بیگناه از جمله زنان و کودکان یمنی در خطر است و عجیب است که مدعیان
حقوق انسان در برابر جنایت سعودیها و حامیان پشتپردهشان که اولین
اقتضائات حقوق بشری را زیرپا گذاشتهاند ،سکوت کردهاند .رئیس قوه قضائیه
تداوم حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را عامل ناامنی و تنها راهکار مؤثر
برای پایان دادن به شرارتهای آنها را خروج آمریکا از خاورمیانه دانست و بر
پیگیری این راهبرد و مطالبه ملتها از سوی جبهه مقاومت تأکید کرد .رئیس
قوه قضائیه دادستان کل کشور را مأمور تنظیم شکایت از عامالن تعرض به
هواپیمای مسافربری ماهان کرد.
دولت در خط مقدم مدیریت بازار قرار دارد
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مدیریت بازار و
کنترل قیمت کاالهای اساسی مورد نیاز مردم تصریح کرد :دولت در خط مقدم
مدیریت بازار قرار دارد و باید به طور جدی دنبال کنترل قیمتها باشند تا
مردم احساس آرامش کنند .رئیس قوه قضائیه با اشاره به تشکیل پروندههای
متعدد در دادگستری برای تخلفات صورت گرفته در ارزهای صادراتی و
وارداتی و ارزهای مداخلهای و اخاللگران نظام ارزی متذکر شد :هیچ گونه
اخاللی را در نظام تولید ،توزیع و ارزی و ریالی برنمیتابیم و با هر کسی که
اخالل ایجاد کند ،برخورد خواهیم کرد .رئیسی در عین حال برخورد قضایی را
بخشی از اقدامات الزم برای کنترل بازار عنوان کرد و گفت :اساس مدیریت
بازار ارز این است که دولت با انجام وظایف و مسئولیتهای خود بازار را

سامان دهد و اقدامات قضایی همچون برخورد با اخاللگران و دالالن خیابانی
موجب سلب مسئولیت از دولت در این زمینه نمیشود.
مسئوالن اجازه تصرف اراضی ملی را ندهند
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به سفر روز یکشنبه خود و همکارانش
به لواسانات و دیدار با مردم این منطقه و برگزاری جلسه شورای عالی حفظ
حقوق بیتالمال با حضور تعدادی از وزرا و مقامات دولتی اظهار کرد :در
کشور مناطق خوش آب و هوا زیاد داریم که باید همه مردم از آن منتفع شوند
اما لواسان به یک نماد تبدیل شده است .رئیسی به تصرفات اراضی ملی و
تخلف در ساخت و سازها در منطقه لواسان اشاره کرد و با بیان این که بخش
عمده تخلفات در مقابل دیدگان مسئوالن صورت میگیرد ،تصریح کرد:
مسئوالن باید نسبت به جلوگیری از تخلف حساس باشند و اجازه ندهند یک
اقدام خالف از ابتدا شکل بگیرد که بعدا ً مجبور به برخورد با آن شوند .رئیس
قوه قضائیه با بیان این که قصور در برخورد با تخلفات در حوزه ساخت و ساز
موجب می شود هر روز شاهد تشکیل یک پرونده قضایی باشیم ،افزود :برای
جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز باید اصول شهرسازی برای متقاضیان
تبیین شود تا راه برای ساخت و سازهای قانونی باز و برای هرگونه تخلف و
بی قانونی بسته شود .رئیسی بر همین اساس به دادستان کل کشور و دبیر
شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال و همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه
مأموریت داد مطالبات دستگاههای مختلف در زمینه اصالح قوانین و شناسایی
و رفع تناقضات و تعارضات و مشکالت مربوط به قوانین و تصمیمات قضایی
را با جدیت پیگیری کنند .رئیس قوه قضائیه گفت :مقابله با زمینخواری
و تصرف اراضی ملی در سراسر کشور به صورت مستمر و قاطعانه پیگیری

خواهد شد و مشمول مرور زمان نخواهد شد و اجازه نمیدهیم افراد سودجو
ثروت ملی و منابع طبیعی را که برای همه عصرها و نسلهاست ،تصاحب
کنند.
رئیسی همچنین با تقدیر از دیوان عالی کشور به خاطر صدور برخی آرا
مبنی بر بازگرداندن منابع طبیعی در منطقه لواسان که در سفر روز یکشنبه
مسئوالن عالی قضایی مورد رضایت و تقدیر مردم این منطقه نیز قرار گرفت،
اظهار کرد :هیچ دری به روی قاضی بسته نیست؛ قاطع ،قانونمند و با رعایت
اولویتها برخورد کنید .رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این که اگر متخلفین
در هر پست و مقامی باشند ،جدی و بی رودربایستی بودن مقام قضایی
را ببینند ،خاضع خواهند شد ،به مسئوالن اجرایی هم متذکر شد نسبت به
تخلفات در ساخت و سازها حساس باشند تا اصال ًتخلف پانگیرد و راه برای
قانونمندان باز و برای قانونشکنان مسدود شود.

