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خيلی کوتاه

معاوناولرئیسجمهور:
 دولت تالش می کند کمترین شبهه قانونی 
در انتخابات ایجاد نشود

 معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برگزاری انتخابات طی 
س��ال جاری گفت: دولت زمینه برگزاری یک انتخابات س��الم را 
در کش��ور فراهم می کند، همچنین دول��ت تالش می کند حتی 

کمترین شبهه قانونی در انتخابات پیش رو ایجاد نشود.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری دیروز در جمع خبرنگاران 
در مشهد با اشاره به اینکه خراسان رضوی از مراکز بسیار مهم کشور 
به حساب می آید، اظهار داشت: سهم بخش دولتی خوشبختانه در 
این اس��تان بسیار اندک اس��ت. وی با بیان اینکه بخش خصوصی 

فعالیت های بسیار مثبتی در خراسان رضوی دارد، افزود: این استان 
دارای جایگاه ارزشمندی در حوزه کشاورزی است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: هرچند مشهد با چالش های بسیار 
جدی روبرو است اما عزم دولت نیز برای حل مشکالت جدی است.

از  ق��وه قضائی��ه  س��خنگوی 
بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی با میـــــزان

مبال��غ باال در هفته گذش��ته 
خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسني 
اژه اي درب��اره آخرین وضعیت رس��یدگي به پرونده 
بدهکاران بانکي گف��ت: افرادی که در این پرونده ها 
بودند پس از مذاکره با بانک ها درخواس��ت استمهال 
بیش��تر را داش��تند. عده ای گفتند قصوری در عدم 
پرداخت نداشتند به همین جهت هم بانک ها با آنها 
هم��کاری کردند. اژه ای ادامه داد: برای برخی از این 
افراد بانک تقس��یط را در نظر گرفت اما در بخش��ی 
دیگر س��ازمان ثبت اجراییه ها را به اجرا گذاش��ت و 

مبالغ را وصول کرد.
معاون اول ق��وه قضائیه با تأکید بر اینکه تعداد 
معدودی از این افراد هفته گذش��ته بازداشت شدند، 
گفت: افرادی که بازداشت شدند تقریباً مشخص بود 
اقدام جدی نمی کنند االن هم در مقام رسیدگی به 
اموال ش��ان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند 

به جرم شان رسیدگی می شود.
س��خنگوی دس��تگاه قض��ا تأکید ک��رد: تعداد 
بازداشتی ها باال نبوده شاید حدود ۱۰ نفر باشند اما 

مبلغ همین ۱۰ نفر، بسیار قابل توجه است.
اژه اي در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات رئیس 
قوه قضائیه مبنی بر دریافت بدون ضابطه تس��هیالت 
6 هزار میلیارد تومانی فردی از بانک ها گفت: منظور 
رئیس قوه قضائیه دریافت  این وام  ها بدون وثیقه کافی 
بوده است ضمن اینکه این فرد هم اکنون در بازداشت 
است و قوه قضائیه در مقام این است که این اموال را 

شناسایی کند و مشکالت وی با بانک حل شود.
وي همچنین درباره دریافت 42 میلیارد دالر ارز 
توس��ط ۱8 بانک و مصرف این رقم به شکل دلخواه 
ادام��ه داد: چنی��ن پرونده ای در ق��وه قضائیه مطرح 
نش��ده است. ش��اید در دس��تگاه های نظارتی مطرح 

باشد یا هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده باشد.

 خلع ید از ۴۲ هزار متر از اراضی که 
به نحو غیرقانونی تصرف شده بود 

مع��اون اول قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه در 
سال 93 بر اساس آماری که از همه استان ها گرفتیم از 
42 هزار و 466 هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی 
تصرف ش��ده بود یا در ابتدا شکلی غیرقانونی نداشت 
و در ادامه ش��کل غیرقانونی یافته بود خلع ید شد و 
در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت افزود: در 
سال جدید با شدت بیشتری این کار پیگیری می شود 
و امیدواریم س��ایر قوا نیز کمک کنند تا از این دست 

موضوعات جلوگیری شود.
اژه ای افزود: در همین راستا در استان اصفهان از 
ش��رکتی که در سال 66، 5 هزار هکتار از اراضی را در 
اس��تان اصفهان با مجوز وزیر بهداشت دریافت کرده 
بود تا از آ ن برای تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی 
استفاده کند خلع ید صورت گرفت چراکه از سال 66 
تاکنون این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است و 

این زمین را نیز به دولت باز نگردانده است.
وی افزود: س��ال 93 این پرونده در دس��تور کار 
قرار گرفت و عملیات اجرایی آن در سال 94 آغاز شد 
که بر اس��اس آن تمام این 5 هزار هکتار منهای ۱5۰ 
هکتار از آن خلع ید ش��د و در اختیار دولت و منابع 

طبیعی قرار گرفت و امیدواریم این روند ادامه یابد
س��خنگوی دس��تگاه قضا از گش��ت ویژه برای 
جلوگی��ری از زمین خ��واری خب��ر داد و گف��ت: در 
برخی اس��تان ها در نقاط آس��یب پذیر تهران گشتی 

را گذاشته اند که مراقبت ها را بیشتر می کند و اجازه 
کار خ��الف نمی دهد. اژه ای در ادامه اظهار داش��ت: 
اگر در کش��ور 3 یا 4 حوزه اصالح ش��ود از بسیاری 
مفاس��د پیشگیری می ش��ود که یکی از آنها موضوع 
زمین خواری است و دیگری موضوع بانک هاست که 
در این زمینه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی متشکل 
از سه قوه شکل گرفته است و در دولت قبل و دولت 
فعلی نیز در س��طح رئیس جمه��وری صحبت هایی 

صورت گرفت تا سیستم بانکی اصالح شود.
وی در خصوص تعاونی های اعتباری و مؤسسات 
مالی نی��ز گفت: هم دولت و هم بانک مرکزی و قوه 
قضائیه معتقدند این موضوع باید س��امان پیدا کند 
چراک��ه این موض��وع در کل به ضرر اقتصاد کش��ور 
اس��ت و اقتصاد مقاومتی و فع��االن اقتصادی که به 
ش��کل قانونی خواهان فعالیت هستند دچار مشکل 
خواهند شد و حتی ممکن است خود بانک ها نیز در 

آینده دچار مشکل شوند.
اژه ای تأکی��د ک��رد: قوه قضائی��ه در این زمینه 
مصمم اس��ت و بانک مرکزی هم باید به طور جدی 
وارد عمل ش��ود و چنانکه من در جلس��ات گذشته 
گفت��م عزم جدی را در بانک مرکزی نمی بینیم ولی 
بان��ک مرکزی می گفت جدی هس��تیم ما نیز اعالم 
کردیم اگر جدی هستید باید نشانه هایی دیده شود 
ت��ا معوقات در س��ال های 92 و 93 کاه��ش یابد تا 
بفهمیم در این کار جدی هس��تید و اینکه معوقات 
ب��ار دیگر افزایش پی��دا نکند ولی آن��ان اکنون هم 

می گویند مصمم هستیم و ما هم اعتماد می کنیم.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه در ادامه یادآور 
ش��د گفت: ارتقای س��المت و محیط قضایی یکی از 
مسائلی اس��ت که بنده در جلس��ات مختلف به آن 
اش��اره کرده ام که در این زمینه نظارت های آشکار و 

مخفی انجام شده است.
وی افزود: اکنون عیونی به صورت مخفی داریم 
که افراد خاطی اع��م از دالل ها و وکالیی که خالف 
می کنند را با رویه ای تعریف شده گزارش می کنند و 
با آنها برخورد می شود. برخی ها نظارت ها هم آشکار 
و روتین اس��ت حفاظت قضایی نیز اقدامات خود را 
تشدید کرده و آموزش های الزم که به مناسبت های 

مختلف داده می شود تشدید شده است.

س��خنگوی قوه قضائیه با تأکی��د بر اینکه صرفاً 
نباید با کس��ی که تخلف ک��رده برخورد کرد، گفت: 
من معتقدم باید با مسئول متخلفی که اجازه تخلف 

داده هم برخورد کنیم.
وي در خصوص عوامل بازدارنده در بحث مبارزه 
با فس��اد، گفت: مبارزه با فس��اد در مرحله اول یک 
اراده جدی می خواهد و اگر اراده جدی وجود داشته 

باشد بخش مهمی از ماجرا حل شده است.
اژه اي اف��زود: ای��ن اراده جدی حتم��اً قانون و 
اجرای خوب قانون را هم می خواهد ضمن اینکه باید 

ببینیم در کدام بخش ها کمبود بیشتری داریم.
سخنگوي دستگاه قضا با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر حداقل این اراده به ش��کل زبانی وجود دارد، 
گفت: ما باید این اراده را به عمل برس��انیم، ما قانون 
داریم و ممکن اس��ت نقص هم داشته باشد که باید 
رفع کنیم اما مهم این است که ما به اجرای صحیح 

قانون بیش از هر چیز دیگری نیاز داریم.
اژه اي در ادامه در پاسخ به این سوال که دستگاه 
قضایی برای جلوگیری از افرادی که در ازای دریافت 
پول ش��هادت دروغ می دهند، چه تمهیداتی در نظر 
گرفته است گفت: مردم باید توجه کنند و هرکسی را 
به این عنوان )شاهد( نگیرند زیرا به ضرر آنها است.

انتظام��ی  دس��تگاه های  معم��والً  اف��زود:  وی 
حواسشان به این مس��ئله هست، بعضی وقت ها نیز 
ط��رف پرونده و گاهی مردم این افراد را شناس��ایی 
می کنند و اگر اثبات ش��ود که در ازای دریافت پول 
ش��هادت دروغ داده اند جرم تلقی ش��ده و براساس 

قانون مجازات می شوند.

برآورد اموال بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اموال بابک زنجانی 
تاکنون و در مرحله اول کارشناس��ی 4 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است که مورد اعتراض قرار گرفته 
است بنابراین تاکنون این اموال تکافوی بدهی بانک 
و نفت را نمی دهد. وی گفت: به طور طبیعی همیشه 
خود متهم می گوید اموال من این قیمت را دارد که 

پذیرفته نیست و نیاز به کارشناسی دارد.
وی اف��زود: اتف��اق جدی��دی که در س��ال 94 
رخ داده وکالتی اس��ت ک��ه بابک زنجان��ی به نفت 

داده اس��ت تا پس از شناس��ایی اموال��ش در اختیار 
ای��ن وزارتخانه قرار گیرد. وزارت نف��ت نیز نماینده 
رس��می اش را به دادس��تانی معرفی کرده و پس از 
اعالم نظر نهایی کارشناس��ی، اموال بابک زنجانی به 

وزارت نفت تحویل می شود تا به تملک آنها درآید.
س��خنگوی قوه قضائیه ادام��ه داد: پرونده بابک 
زنجان��ی هنوز ب��ه دادگاه نرفت��ه و در مرحله صدور 
کیفرخواس��ت اس��ت. در حال حاضر 3 نفر بازداشت 
هس��تند و بقیه با قرار مناسب آزادند. محسنی اژه ای 
درباره تعداد متهمان پرونده بابک زنجانی اظهارداشت: 
ای��ن تعداد قطع��اً کمتر از ۱2 نفر نیس��ت، برخی از 
متهمان در مراحل اولیه ب��ا توضیحاتی که می دادند 

رفع اتهام و برخی با قرار کفالت آزاد شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده با فراز و 
نش��یب هایی مواجه بوده است اما در ماه های اخیر تا 
جایی که من اطالع دارم و از قاضی پرونده پرس��یدم 
می گفتند همکاری خوب است اما متهم همکاری الزم 
را در مورد اینکه کاًل این پول ها را چه کار کرده است، 
ندارد و هنوز کاماًل مش��خص نیست و خود متهم نیز 

هنوز این همکاری را انجام نمی دهد.

بررسي پرونده شکایت از رئیس جمهور سابق
مع��اون اول قوه قضائیه گفت: پرونده ش��کایت 
مجلس و ش��اکیان خصوصی از رئیس جمهور سابق 

در حال سیر مراحل قانونی است. 
اژه ای در رابط��ه ب��ا پرونده ش��کایت 9 ش��اکی 
خصوص��ی و مجلس از احمدی ن��ژاد گفت:  دادگاه از 
ش��اکیان خصوصی دعوت کرده اس��ت و دالیل آنها 
را ش��نیده و دیده اس��ت و آنها مدارک خود را ارائه 
داده اند ولی مراحل نهایی پرونده طی نشده و شکایت 

مجلس نیز تاکنون منجر به قرار نهایی نشده است.
وي در رابطه با س��ؤالی مبنی ب��ر ممنوع الخروج 
ب��ودن 2 تن از مس��ئوالن دولت س��ابق یعنی معاون 
رئیس جمهور پیشین و رئیس دفتر وی گفت: اگر نیازی 
باشد به خواست دستگاه های نظارتی یا مدعی العموم 
افراد ممنوع الخروج می ش��وند ولی با توضیحات شما 

ذهن من متوجه فرد خاصی نشد.
اژه اي در ادامه درباره علت غیرعلنی برگزار شدن 
دادگاه های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی که مورد 
توجه افکارعمومی است، اظهار داشت: این موضوع به 
صورت موردی عمل می ش��ود و قاضی براساس مواد 
قانونی پیش بینی ش��ده ک��ه دادگاه می تواند علنی یا 
غیرعلنی باش��د، تصمیم می گیرد و تطبیق مصادیق 
غیرعلنی برگزار شدن یا نشدن دادگاه با قاضی است 
و دو مورد ذکرشده شما نیز از همین موارد است و دو 
قاضی تشخیص داده اند دادگاه غیرعلنی برگزار شود.

وي در خصوص اتهامات سعید مرتضوی و آخرین 
وضعیت رس��یدگی ب��ه پرونده وی گف��ت:  من بارها 
گفته ام از بیان همه جزئیات معذورم اما وی دو پرونده 
دارد که یکی در دادس��را مفتوح و در حال رسیدگی 

است و دیگری هم به دادگاه آمده است.
سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه بخشی 
از اتهامات ایش��ان که پرونده آن در دادس��را اس��ت 
مربوط به زمان فعالیت ایش��ان در تأمین اجتماعی 
اس��ت، گفت: پرونده دیگر که در دادسرا است هنوز 

منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

س��خنگوی ق��وه قضائی��ه در رابطه ب��ا آخرین 
وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست تصریح کرد:  
تعیین وقت دادگاه انجام نش��ده است و کماکان در 

این پرونده مشغول انجام مقدمات هستیم.
وي همچنی��ن در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه اگر 
خاوری و یک متهم فراری دیگر به کشور بازنگردند 
غیابی محاکمه می ش��وند گفت: پذیرفتن درخواست 
اع��اده دادرس��ی برخی متهم��ان به معن��ای پایان 

رسیدگی به پرونده نیست.
س��خنگوی قوه قضائیه درب��اره محاکمه غیابی 
خ��اوری و اینک��ه پرونده فس��اد 3 ه��زار میلیاردی 
باالخ��ره مختوم��ه می ش��ود ی��ا خیر، گف��ت: تمام 
پرونده ها باالخره روزی مختومه می شوند.وی افزود: 
در م��ورد این پرونده 3 دس��ته افراد وج��ود دارند، 
برخ��ی خارج از کش��ور هس��تند که 3 نف��ر آنها در 
دسترس نبودند، یکی از آنها برگردانده شد و دو نفر 

دیگر قابل دسترسی نیستند.
محس��نی اژه ای گفت: م��ا ناامید نمی ش��ویم و 
امیدواریم در دنیایی که هیاهوی مبارزه با فساد دارد 
متهم فساد را تحویل دهند، اگر تحویل دهند حضوری 

و در غیر این صورت غیابی محاکمه می شوند.
 س��خنگوی قوه قضائیه همچنی��ن درباره نامه 
همس��ر یکی از س��ران فتنه به وزیر اطالعات درباره 
تضییع حقوق همس��رش گفت: از آقای وزیر در این 

خصوص سوال کنید.

وجود الکل در خون یکی 
از سرنشینان خودروی لوکس واژگون شده

اژه ای در خصوص واژگونی دو خودروی لوکس در 
یکی از اتوبان های تهران و نظریه پزشکی قانونی گفت: 
من خودم نظریه پزشکی قانونی را ندیده ام اما یکی از 
همکاران یکی از موارد را دیده بود که در خون یکی از 

افرادی که فوت کرده مقداری الکل دیده شده است.
وی افزود: من جزئیات را نپرس��یدم و نمی دانم 
این مقدار الکلی که دیده شده در خون کدام یک از 

افراد داخل ماشین بوده است.

 استفاده از امکانات دولتي 
براي حزب یا گروه ممنوع

س��خنگوی قوه قضائیه همچنی��ن گفت گفت: 
براساس نص صریح قانون اگر کسی از امکانات دولتی 
و حکومتی در جهت حزب و گروه خود استفاده کند 

یا از مقام خود سوءاستفاده کند خالف است.
وي به این س��ؤال که مع��اون اول رئیس جمهور 
در ح��زب کارگ��زاران درباره انتخاب��ات مجلس دهم 
صحبت کرده است، اظهار داشت: در قانون اگر کسی 
از امکان��ات دولتی و حکومتی در جهت حزب و گروه 
خود اس��تفاده کند یا از مقام خود سوءاس��تفاده کند 
خالف اس��ت اما اگر مواردی باش��د ک��ه قانون آن را 
پیش بینی کرده است تخلف محسوب مي شود اما اگر 

بدون سوءاستفاده باشد منعی ندارد.
اژه اي در پاسخ به این سؤال که آیا مقاماتی غیر 
از مقامات قضای��ی و انتظامی می توانند خودروها را 
بازرسی کنند، ادامه داد: در برخی موارد مانند قاچاق 
سوخت دادستان هم می تواند حکم بازرسی از خودرو 
را بدهد یا مثاًل ماش��ینی با رنگ و نوع مشخصی دو 
ترور انجام داده است و اگر 2۰ ماشین با همان رنگ 
و مدل باشد در آنجا دادستان و پاره ای موارد نیروی 
انتظامی هم می تواند حکم بازرسی دهد بنابراین در 
جاهای��ی می توان با حکم کلی بازرس��ی انجام داد و 
نیازی به حکم موردی نیس��ت. بنابراین به مقتضای 

شرایط، مکان و نوع گزارش توجه کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایس��تادگی مردم یمن در برابر نظام سلطه پاســداران

با الگوپذیری از انقالب اسالمی را دستاورد 
نوی��ن انق��الب توصیف ک��رد و گفت: تالش دش��منان منطقه و 
فرامنطق��ه ای برای خاموش و یا منحرف کردن این حرکت ناکام 

است.
به گزارش تسنیم، سرلشکر جعفری در همایش روز عقیدتی 
- سیاسی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: انقالب اسالمی 
با ش��تاب و سرعت خوبی در حال پیشرفت است اما آنچه انتظار 
می رود این است که در شتاب بخشیدن به این روند پیشرفت ما 

نیز تالش و همت بیشتری داشته باشیم.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه وضعیت انقالب اسالمی در 
خارج از کش��ور وضعیت بسیار خوبی است، گفت: امروز شاهدیم 
توسعه بیداری اسالمی و مقاومت اسالمی در کشورهای مختلف 
به برکت ایستادگی و مقاومت ملت ایران شکل گرفته و این درس 

مقاومت به سایر جوامع نیز منتقل شده است.
وی خاطرنشان کرد: بُعد بیرونی و استکبار ستیزی زنده ترین 
بعد انقالب اسالمی است که موجب پیشرفت و توسعه انقالب در 

خارج از مرزهای ایران اسالمی شده است.
سرلشکر جعفری تصریح کرد: سپاه باید همواره انقالب اسالمی 
را رصد کرده، آسیب ها و نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کند که 

این فلسفه وجودی نهاد انقالبی و مردمی سپاه است.
وی با بیان اینکه توفیقات زیادی از برکات انقالب اس��المی 
در داخل و خارج کش��ور به دست آمده اظهار داشت: ایستادگی 
و مقاوم��ت م��ردم یمن در برابر نظام س��لطه که ب��ا الگو پذیری 
از انقالب اس��المی شکل گرفته، دس��تاورد نوین انقالب اسالمی 
است که دشمنان منطقه و فرامنطقه ای هرچه برای خاموش و یا 

منحرف کردن آن تالش می کنند موفق نمی شوند.

فرمانده کل س��پاه ب��ا تأکید براینکه پیش��برد اهداف انقالب 
اس��المی تنها ابعاد بیرونی را ش��امل نمی شود، گفت: ابعاد مهمتر 
پیشرفت انقالب اسالمی در داخل کشور باید اتفاق بیفتد؛ هرچند 
اقدامات��ی در این خصوص صورت گرفته اما نیازمند تالش و همت 

بیشتری هستیم.
وی افزود: هر قشری از جامعه باید این دغدغه را داشته باشد 
که تکلیفش در قبال انقالب اس��المی چیست و مسئولیتی را در 

این خصوص به عهده دارد.
سرلشکر جعفری ضرورت توجه بیشتر به ابعاد داخلی انقالب 
اسالمی را یادآور شد و اظهار داشت: اهمیت این کار به این خاطر 
اس��ت که ما در حال تمدن س��ازی و حرکت به سمت یک تمدن 
بزرگ اسالمی هس��تیم که رهبر معظم انقالب در بیاناتشان این 

نکته را مورد تأکید قرار دادند.
وی در ادام��ه با اش��اره به بیان��ات مقام معظ��م رهبری در 
خص��وص وظایف دول��ت و مردم گفت: به برکت خون ش��هیدان 
امنی��ت در حد قابل قبولی حاصل ش��ده اس��ت و می توانیم ادعا 

کنیم از تهدیدات نطامی و امنیتی عبور کرده ایم.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: امروز دوست و دشمن به 
این نتیجه رس��یده اند که تهدید نظام��ی  امنیتی در برابر انقالب 
اس��المی جوابگو نیس��ت هرچند این دس��تاورد بزرگی محسوب 
می شود اما در حوزه عدالت اقتصادی و اجتماعی، تربیت اخالقی 
و معنوی مردم و ایجاد رفاه و آبادانی که عرصه های تالش آینده 

ما به شمار می رود به همت و کار بیشتری نیاز داریم.
سرلش��کر جعفری با تأکی��د بر اینکه رمز موفقیت س��پاه در 
عرصه ه��ای گوناگون خالقیت و نوآوری اس��ت تصریح کرد: برای 
اینکه پاس��داری صحیح و غیر محافظه کارانه از انقالب اس��المی 
انج��ام دهیم باید نس��بت به هم��ه کارها نگاه تحول��ی با رویکرد 

خالقیت داشته باشیم.

سرلشکرجعفریدرهمایشروزعقیدتی-سیاسیدرسپاه:
ایستادگيمردمیمن"دستاوردنوینانقالباسالمي" است

رئیس جمهور گفت: نمی توان به قوه قهریه 
نظام که دستبند و کلت دارد گفت تو هم خیابانپاستور

اجتهاد کن، هر ک��س وظیفه خود را باید 
انجام دهد، تقویت نظام و اس��الم به این اس��ت که هر کسی کار 

خود را انجام دهد.
ب��ه گزارش فارس، حس��ن روحانی در س��ی و یکمین آیین 
بزرگداش��ت مق��ام معلم ب��ا بیان اینک��ه معلمان ممکن اس��ت 
مش��کالت معیشتی داش��ته باش��ند، تصریح کرد: تالش دولت به 
عنوان شاگردان آنان این است که در حد توان کمک کند، البته 
ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به 

رسمیت مي شناسیم.
روحانی، در ادامه به راهپیمایی امس��ال کارگران اشاره کرد و 
گفت: شما دیدید امسال برای اولین بار کارگران به خیابان ها آمدند 

و راهپیمایی کردند که این در گذشته سابقه نداشته است.
وی ب��ا تأکید بر اینکه ترویج و بیان دی��ن به عهده معلمان 
است، گفت: رسالت شما فهم بهتر دین به فرزندان کشور است.

وی افزود: همه معلمان باید معلم آموزشی و پرورشی باشند، 
نباید این گونه باشد که یک معلم علم بیاموزد و یک معلم، اخالق 
آموزش دهد. روحانی همچنین گفت: در گذشته به گونه ای عمل 
می شد که دانش آموزان نسبت به معلم پرورشی نگاهی همچون 
ی��ک پلیس یا مامور را داش��تند که کیف ها را بازرس��ی مي کند، 
معلوم است که این دیگر معلم نیست، معلم باید جایگاهی داشته 
باشد که دانش آموز سفره دلش را پهن کند و معلم همچون پدر 

و یا مادر او را هدایت کند.
وی با تأکید بر اینکه محدود کردن هنر نیست، مصون کردن 
هنر اس��ت و باید همه تالش ها برای آموزش و تربیت جوان هایی 
توانمند، قدرتمند و مصون متمرکز شود و این بار سنگین برعهده 
معلمان و آموزش و پرورش اس��ت، گفت: دولت در سال های 92 

و 93 ، ب��ه ترتی��ب ۱۱2 و ۱۰7 درصد بودجه آموزش و پرورش 
را اختصاص داده است.

روحان��ی تأکید کرد: دول��ت در حالی که با کس��ری بودجه، 
تحریم ها و کاهش بهای نفت مواجه بوده اما کوشید تا حدامکان نه 
تنها بودجه مصوب را پرداخت کند بلکه آن رقم را افزایش بدهد.

روحانی افزود: غرب به دنبال انحصار علم اس��ت، ایراد غرب 
این اس��ت که به هر دانشی مي رسد ابتدا به دنبال انحصار است، 
دانش را گروگان مي گیرند برای س��لطه علمی، اقتصادی و حتی 
باالتر س��لطه سیاسی اما اخالق ما مسلمانان این گونه نبوده است 
و عل��م و دانش را ب��دون این که به اهرم فش��ار تبدیل کنیم در 

اختیار همه گذاشتیم.
رئیس جمهور با تاکید بر این که معلمان افتخار ما هستند و 
خواندن، نوشتن، فهم مسائل، راه تحقیق و درس اخالق و دین را 
به ما آموختند، گفت: ما باید هر چیز در س��ر جای خود ببینیم، 
تعلیم و ترویج دین، بیان دین و ترویج اسالم بعهده همه معلمان 
در آموزش و پرورش و دانش��گاه ها اس��ت، حوزه ها هم که جای 
خود دارد، رسالتش��ان فهم و تبیین بهتر دین است اما نمی شود 
به هر کسی گفت تو مجتهدی و اجتهاد کن، در آن صورت سنگ 

روی سنگ بند نمی شود.
روحان��ی افزود: نمی توان به قوه قهریه نظام که دس��تبند و 
کل��ت دارد گفت تو هم اجته��اد کن، هر کس وظیفه خود را باید 
انجام دهد، تقویت نظام و اس��الم به این اس��ت که هر کسی کار 
خ��ود را انجام دهد. وی ادامه داد: یکی از جاهایی که توقع داریم 
و باید درخواس��ت کنیم و وظیفه معلمان بدانیم موضوع پرورش 
اخالق و تعلیم مس��ایل دینی اس��ت، الزم نیس��ت در یک کالس 
درس درباره خداشناس��ی وق��ت بگذاریم، هم��ان معلم فیزیک، 
ریاضی، شیمی و سایر دروس با یک کلمه به جا مي تواند اثر بیش 

از یک ساعت حرف زدن بگذارد.

روحانیدرمراسمنکوداشتروزمعلم:
نمیتوانبهقوهقهریهکهدستبندوکلتداردگفتتوهماجتهادکن

سخنگویقوهقضائیه:

۱۰ بدهکار بانکی با مبالغ باال بازداشت شدند

نگهبان  ش��ورای  س��خنگوی 
گفت: اگر برخ��ی از جایگاه و سخنــــگو

امکان��ات بیت المال اس��تفاده 
انتخاباتی و سیاس��ی کند، ش��ورای نگهب��ان از آن 

چشم پوشی نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم، نجات اهلل ابراهیمیان در اولین 
نشس��ت خبری خود در سال94 با اشاره به مصوبات 
این شورا درخصوص اس��تانی شدن انتخابات اظهار 
داشت: این طرح هنوز به عنوان مصوبه ای که شورای 
نگهبان بتواند درباره آن اظهارنظر کند، مطرح نشده 
اس��ت چراکه مراحل قانونی آن بای��د به عنوان یک 
مصوبه در مجلس طی ش��ود؛ ش��ورای نگهبان نظر 
رس��می در این باره ندارد و اگر هم برخی رس��انه ها 
نظر استمزاجی از برخی از اعضا گرفته اند، درباره آن 
باید گفت که این نظرها، نظر رسمی شورای نگهبان 

تلقی نمی شود.
ابراهیمی��ان تصری��ح کرد:  البته اگ��ر این طرح 

همانند مصوبه استانی ش��دن انتخابات در سال 86 
باش��د، طبیعی اس��ت که با مخالفت شورای نگهبان 

همراه خواهد شد. 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به سؤالی 
درب��اره تأیید یا رد صالحیت نامزدهایی که س��ابقه 
عضوی��ت در اح��زاب منحل��ه را دارند، پاس��خ داد: 
عضویت در احزاب منحله به طور کلی از موانع تأیید 
صالحیت اس��ت اما اگر کسی وابس��تگی خود را به 
حزب منحله اعالم نکرد و از دستورات قانونی تبعیت 
کرده و با رعایت قانون در حزب جدیدی ثبت نام کرد 
صرف س��ابقه او مانعی برای تأیید صالحیت نیست. 

ل��ذا اینک��ه فردی که در گذش��ته عض��و یک حزب 
منحله ب��وده، غالب جدیدی برای فعالیت سیاس��ی 
خود انتخاب و در یک ح��زب قانونی فعالیت کند و 
رفتارهای س��اختار شکنانه در کارنامه نداشته باشد، 

طبیعی است مشمول عدم احراز نمی تواند باشد.
ابراهیمیان درباره اینکه گفته می ش��ود، برخی 
گروه های افراط��ی با راهبرد ثبت ن��ام حداکثری به 
دنبال تخریب ش��ورای نگهبان از طری��ق تعداد رد 
صالحیت  شده ها هستند، تاکید کرد: قانون انتخابات 
به خوبی می تواند رفتارهایی از قبیل اقدامات س��ال 
88 را که منشأ بحران در کشور بود در قالب مفاهیم 

حقوقی به رسمیت ش��ناخته شده مالک قرار دهد. 
ل��ذا باید تاکی��د کنم که هرکس امنی��ت نظام را به 
خط��ر انداخته، س��اختارهای قانونی را به رس��میت 
نش��ناخته و به قواعد رفتار انتخابات��ی پایبند نبوده 
است شامل این موضوع خواهد شد و شواری نگهبان 

تسلیم فضا سازی ها نخواهد شد.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاس��خ به سؤال 
دیگ��ری درباره چگونگی نظارت ش��ورای نگهبان بر 
هزینه ه��ای انتخاباتی، تاکید کرد: به نظر بنده قانون 
انتخابات ما ایده آل نیست اما اگر کسی به طور بی حد 
و حصر از برخی بخشش ها و دادوستدها استفاده کند 
م��ا همه ابزارهای قانونی ب��رای عدم احراز صالحیت 
او داری��م و حتما از آن اس��تفاده خواهیم کرد؛ البته 
درب��اره جلوگیری از هزینه های زی��اد انتخاباتی باید 
گفت که ش��ورای نگهبان اختیار قانون گذاری ندارد 
و این مجلس و دولت هس��تند ک��ه می توانند با ارائه 

طرح و الیحه در این مورد اقدام کنند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه پ��س از تصوی��ب 
سیاس��ت های کل��ی در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام تکالیفی متوجه قانونگذاران خواهد شد، افزود: 
ش��اید موضوع منابع مال��ی در رقابت های انتخاباتی 
در ماه ه��ای آینده به ثمر نرس��د و البته این موضوع 
را باید از س��خنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
پرس��ید اما نظر شخصی من این است که با توجه به 
کار کارشناس��ی که این موض��وع الزم دارد، احتماالً 

این قانون به انتخابات آینده نخواهد رسید.
 ابراهیمیان درباره اظهارات مطرح ش��ده مبنی 
بر دریافت پول از س��وی برخی نامزدهای انتخابات 
مجلس از رحیمی پرس��ید که وی در پاس��خ گفت: 
این موضوع صرفاً از س��وی متهم طرح ش��ده است 
و هنوز منتهی به صدور رأی نش��ده است؛ هز زمان 
دالیل و مس��تندات قابل اتکا در این باره به ش��ورای 
نگهبان ارائه ش��ود حتما مطابق قانون به آن ترتیب 

اثر خواهیم داد.

ابراهیمیان:
شوراینگهبانازسوءاستفادهانتخاباتی

ازامکاناتوجایگاهچشمپوشینخواهدکرد

 خاطره ضرغامی از یک کار غیرمتعارف 
در مناظره انتخاباتي 

رئیس پیش��ین س��ازمان صدا و س��یما که به تازگی 
صفحه اینس��تاگرام خود را راه ان��دازی کرده خاطره ای از 
برگ��زاری مناظره تلویزیونی انتخابات ریاس��ت جمهوری 

سال 92 را در این صفحه منتشر کرده است.
به گزارش فردا، عزت اهلل ضرغامی در این باره نوش��ت: 
به ذهنم آمد ممکن است سنگینی مناظره 4 ساعته باعث 
افت فش��ار نامزدها ش��ود و خوب است داخل استودیو به 
آن ها چای و شیرینی برسانیم! کار غیرمتعارفی بود که با 
هماهنگی کارگردان و مدیریت تصویربرداری، در استودیو 
انجام شد. نوش جان ش��ان ولی جالب این بود که قبل از 
ش��روع برنامه وقتی در اتاق توجیه این پیشنهاد را مطرح 
ک��ردم، برخی آقایان که خیلی بدبین بودند س��ری تکان 
دادند و گفتند به هرحال ریش و قیچی دس��ت شماست؛ 

هر کاری کنید، ما که نمی توانیم چیزی بگوییم.

رایزنی "مرسک" با ایران
شرکت کشتیرانی مرسک اعالم کرد: با مسئوالن سازمان 
بنادر و کشتیرانی ایران درباره کشتی تجاری آمریکایی که به 

تازگی در خلیج فارس توقیف شده رایزنی کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این ش��رکت همچنین 
مدعی ش��د ما هنوز اطالعیه ای رسمی و مکتوب از سوی 
مقامات ایرانی درباره توقیف کش��تی مرس��ک تیگرس یا 
محموله آن دریافت نکرده ایم. این شرکت در ادامه تاکید 
کرد که مالک این کشتی توقیف شده نیست و مناقشه ای 
هم بر س��ر محموله آن وجود ندارد بنابراین این کشتی و 

محموله آن باید هر چه فوری آزاد شود.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کپنهاک در خصوص 
توقیف کش��تی »مرس��ک تیگرس« در آب های سرزمینی 
ای��ران اع��الم کرد که این کش��تی روز 8 اردیبهش��ت 94 
بر اس��اس حکم دادگاه در ارتباط با بدهی به ش��رکت های 

ایرانی توقیف شده است.

مطهری:
نباید به حاشیه سازان شخصیت داد

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی در 
واکنش به لغو سخنرانی اش در مشهد، گفت: نباید با صحبت 

کردن درباره این موضوع به حاشیه سازان شخصیت داد.
به گزارش ایرنا، علی مطهری درباره لغو سخنرانی اش 
توس��ط گروه های دانشجویی منتقد دولت در دانشگاه آزاد 
مشهد و اتفاقاتی که اخیرا درباره حضور حجت االسالم حسن 
خمینی در گرگان و سخنرانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
دانشگاه امیرکبیر رخ داد، افزود: خیلی نباید به این موضوع 

اهمیت داد و به اینگونه مسایل در جامعه پرداخت.
وی ب��ا بیان اینکه تهدید گروه ه��ای مخالف و تندرو 
در دانش��گاه ها »فقط حرف است« تاکید کرد که در عمل 
چنین چیزی نخواهد ش��د. فرزند ش��هید مطهری درباره 
پیگی��ری این موضوع در نهادهای امنیتی اظهار داش��ت: 
اگر عم��ال جلوگیری کنند پیگیری نخواهم کرد ولی باید 

نهادهای امنیتی به این موارد رسیدگی کنند.
وی اظهار داش��ت: هرچه صحبت در این مورد بیشتر 
شود، حاشیه سازان بیش��تر احساس شخصیت مي کنند و 
فکر مي کنم هرچه بیشتر توجهی به آنها نشود بهتر است. 

نباید با صحبت درباره حاشیه سازان به آنها شخصیت داد.
از اول اردیبهشت تاکنون سخنرانی های برخی مقامات 
و شخصیت ها از جمله سید حس��ن خمینی، ناطق نوری و 
هاشمی رفسنجانی با انتقادها و واکنش هایی روبرو شده که 

به لغو برخی انجامیده است.

بدهی 7.6 میلیارد دالری ایران تا پایان 2013
بانک جهانی در جدیدتری��ن گزارش خود از افزایش 
24۱ میلیون دالری بدهی خارجی ایران خبر داد و اعالم 
ک��رد: کل دی��ون خارجی ایران در پایان س��ال 2۰۱3 به 

7.647 میلیارد دالر رسید.
ب��ه گ��زارش بولتن نیوز، بر اس��اس این گ��زارش که 
آمارهای مربوط به س��ال های 2۰۰۰ تا 2۰۱3 را منتش��ر 
کرده است، بدهی خارجی ایران در سال 2۰۱3 نسبت به 

سال پیش از آن 24۱ میلیون دالر افزایش یافته است.
 میزان بدهی خارجی ایران در س��ال 2۰۱2، بالغ بر 

7.4۰6 میلیارد دالر عنوان شده است.
 بر اس��اس این گ��زارش، از کل دی��ون خارجی ایران 
در پایان س��ال 2۰۱3 بال��غ بر 3.842 میلی��ارد دالر به 
بدهی ه��ای بلندمدت و ۱.6۰۰میلیارد دالر به بدهی های 
کوتاه مدت و 2 میلی��ارد و 2۰4 میلیون دالر به بدهی به 

صندوق بین المللی پول اختصاص دارد.
بده��ی ایران ب��ه این نهاد بین المللی در پایان س��ال 
2۰۱2 بال��غ ب��ر 2.۱92 میلیارد دالر بوده اس��ت. به این 
ترتی��ب ۱2 میلیون دالر بر میزان بدهی ایران به صندوق 

بین المللی پول افزوده شده است.
برآورده��ای بانک جهانی نش��ان می دهد که ایران در 
سال 2۰۱3، 3۱ میلیون دالر بابت دیون خارجی خود سود 
پرداخت کرده اس��ت. این رقم برای دیون خارجی ایران در 

سال 2۰۱2 بالغ بر 35 میلیون دالر برآورد شده است . 

اس 300؛ کابوس هولناک صهیونیست ها
کابوس موش��ک های اس 3۰۰ روس��ی که قرار است 
در اختی��ار جمهوری اس��المی ای��ران قرار گی��رد، رژیم 
صهیونیس��تی را چن��ان دچار هراس کرده ک��ه عالوه بر 
مخالفت ش��دید با این موضوع، تفنگ��داران خود را برای 
شبیه سازی نحوه مقابله با آن، به مانوری مشترک با یونان 

اعزام کرده است. 
به گزارش "رای الیوم"، منابع امنیتی صهیونیست فاش 
کردند که نیروی هوایی رژیم اسرائیل حدود دو هفته پیش 

اقدام به برگزاری مانور مشترک با یونان کرده است.
روزنامه صهیونیس��تی "هاآرتص" هدف از این مانور 
۱4 روزه را شبیه س��ازی نح��وه مقابل��ه با موش��ک هاي 
اس3۰۰ روسی که قرار است در اختیار جمهوری اسالمی 

ایران قرار گیرد، اعالم کرده است.
خاطرنشان می شود که به اذعان این روزنامه تصمیم 
روسیه برای تحویل موشک هاي اس3۰۰ به ایران، خشم 

مقامات صهیونیست را برانگیخته است.
این روزنامه اسرائیلی تاکید کرده که مانورهای مشترکی 
در آس��مان جزیره رودوس یونان که ارتش یونان س��امانه 
موشک هاي اس3۰۰ در آن مستقر کرده است، برگزار شد.

روزنام��ه هاآرتص به نق��ل از "لیهو هکوهین" فرمانده 
پایگاه "نیواتیم" نیروی هوایی رژیم اسرائیل، نوشت: سامانه 
موشکی اس 3۰۰ چالشی برای نیروی هوایی اسرائیل است 
و ای��ن نیرو برای احتماالت متع��دد از جمله مقابله با این 

سامانه موشکی روسی آماده می شود.


