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مرز خسروی بازگشایی می شود
وزیر کش��ور در جریان دیدار با همتای عراقی خود به 
امض��ای تفاهم نامه ای بین ایران و عراق اش��اره کرد و 
گفت: مرز خس��روی بر اساس این توافقنامه بازگشایی 

خواهد شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با یاسین الیاسری 
وزیر کش��ور عراق دیدار کرد و دو طرف برای س��هولت 

زائران اربعین تفاهم نامه ای را به امضا رساندند.
وزیر کش��ور در این دیدار با اش��اره به این موضوع که 
مرز خسروی بر اساس این توافقنامه بازگشایی خواهد 
ش��د، گفت: بر اس��اس این تفاهم نامه روادید لغو شد، 
همچنین س��طح خدمات و تس��هیالت در حوزه های 

دیگر را برای زائران اربعین افزایش خواهیم داد .
وی اف��زود: براس��اس ای��ن تفاهم نام��ه امنیت مرزها 

تقویت خواهد شد.
رحمان��ی فضل��ی تصریح کرد: هم��کاری میان وزارت 
کش��ور ایران و ع��راق رو به افزایش و بهبود اس��ت و 
در این چند س��ال ش��اهد همکاری های مناسبی در 
حوزه ه��ای امنیت مرزه��ا، تبادالت م��رزی و در ایام 
اربعین بودیم. وزیر کش��ور ضمن تشکر از دولت عراق 
برای همکاری بیش��تر، گفت: رئیس جمهور در سفری 
که به بغداد داش��تند پیگیر مس��ائل بسیاری همچون 
موضوع اربعین بودند و ما امس��ال شاهد هستیم که با 
لطف الهی مرز خسروی بازگشایی می شود. همچنین 
روادید لغو و سطح خدمات و تسهیالت در حوزه های 

دیگر افزایش می یابد.
وی بیان کرد: در جلس��ه امروز و بر اساس تفاهم نامه 
هم��ه موارد همچون رواب��ط دو جانبه، روابط امنیتی، 
مرزی و پلیس دو کش��ور به امضا رسید که این تفاهم 
نام��ه گام بلندی برای افزایش همکاری، تقویت روابط 
و بهبود ش��رایط در داخل ایران و عراق، استانهای آنها 

و ما در استان های مرزی است.
رحمانی فضلی در پایان گفت: امیدواریم امسال اربعین 
باشکوه تر و موثری داشته باشیم و مردم مسلمان ایران 
و ع��راق بتوانند در جهت اعتالی فرهنگ حس��ینی و 

اربعینی فعالیت بیشتری کنند. وزارت کشور

 طرح تعطیلی پنجشنبه ها
 در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
از رد ط��رح تعطیلی مراکز اداری، آموزش��ی و قضایی 
در تمامی اس��تان ها و شهرستان ها در این کمیسیون 

خبر داد.
جلیل مختار با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر روز)شنبه، 
26 مرداد( این کمیس��یون، گفت: در جلسه کمیسیون 
اجتماعی مجلس طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه مراکز 
اداری، آموزشی و قضایی در تمامی استان ها و شهرستان ها، 
مانند تهران مورد بررس��ی قرار گرفت و در نهایت با رأی 

اکثریت اعضای کمیسیون رد شد. تسنیم

اخبار

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
نماین��ده ته��ران: مگ��ر ٣٠ میلیون توم��ان »وام 
ازدواج« رقمی اس��ت که فرد بخواه��د به ازدواج های 

صوری دست بزند؟
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( وضع مالی نماینده های مجلس خیلی خوب 
است.

ب( بعضی ها سی میلیون تومان را با خاک کوچه 
ماالمال می کنند و آنوقت می گویند مگر سی میلیون 

تومان هم پول است؟
ج( خیل��ی ها به خاطر وام ازدواج حاضرند ازدواج 

صوری کنند و بچه های صوری هم بزایند.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

ب��رادر صادق خرازی: ام��روز می بینید مردکی که 
نمی تواند حرف بزند ۵٠٠ میلیون دالر از بانک مرکزی 

می گیرد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( متقاضی��ان وام های نجوبی باید »زبان دار« 
باشمد تا پول »بی زبان« را باال بکشند.

ب( خیل��ی ها بلد نیس��تند ح��رف بزنند ولی در 
کانادا زبان باز می کنند.

ج( واح��د وام گیرنده نجومی در ایران »مردکی« 
می باشد.

د( هر سه گزینه باال صحیح است.

برادر حسام آشنا: کاری نکنید وزیر خارجه مجبور 
ش��ود به جای دفاع ص��رف، به موان��ع داخلی تحقق 
سیاست خارجی عزت مند هم حمله کند. بدانید او در 

هنگام حمله چندان هم ظریف نیست.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( بعضی ظریف ها موقع حمله کلفت می شوند.
ب( بعضی زمخت ها موقع حمله ظریف می شوند.
ج( بعضی ضخیم ها موقع حمله ظریف می شوند.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

ننجون

مردم منتظر خبر های بسیار خوب در آینده نزدیک باشند
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: وضعیت سپاه در همه عرصه های دفاع از انقالب 
اسالمی بسیار عالی و رو به  جلو است و در همه زمینه هایی که مردم در آن دچار 
مش��کل هستند ورود جدی خواهیم داش��ت. ملت ایران منتظر خبر های بسیار 

خوبی در آینده نزدیک باشند.
س��ردار دریادار پاس��دار علی فدوی اظهار داشت: وضعیت س��پاه در پاسداری از 
تنگه هرمز با توجه به اتفاقات اخیر قوی تر و با اقتدارتر از گذش��ته ش��ده و دنیا نیز به 

این موضوع اذعان دارد.
وی، دش��منان ایران اس��المی را خطاب قرار داد و گفت: توصیه ما به دشمنان این است 
که حتی فکر و اندیشه توطئه و حمله علیه جمهوری اسالمی ایران را به مخیله خود راه 
ندهند که دچار پشیمانی سختی می شوند. دشمن ۴٠ سال است که درحال تست کردن 

جمهوری اسالمی ایران بوده و باید از این امتحانات خود درس بگیرند. سپاه نیوز

برخورد قاطع با مفسدان موجب ارتقای جایگاه قوه قضائیه شد
کارن خانلری با اش��اره به برخورد قاطع قوه قضائیه با رانت خواران و مفس��دان 
گفت: این اقدامات موجب ارتقای جایگاه قوه قضائیه در جامعه و مس��رت مردم 

شده است.
نماینده ارامنه ش��مال در مجلس ش��ورای اس��المی درباره اقدام قاطع آیت اهلل 
رئیسی رئیس دستگاه قضا در برخورد با اخالل گران و مفسدان اقتصادی و افزایش 
امید مردم در این زمینه گفت: قوه قضائیه آخرین امید مردم برای حل مشکالت آنها 
اس��ت. وی افزود: وقتی قوه قضائیه عملکرد خوبی در برخورد با اخالل گران و مفس��دان 
اقتصادی برخوردار باش��د و بتواند در بی عدالتی ها و قانون شکنی ها و تخلفات ورود قاطع 

داشته و از آنها جلوگیری کند، این امر موجب افزایش امید در جامعه خواهد شد.
نماینده ارامنه ش��مال در مجلس تصریح کرد: مجازات متخلفین و رانت خواران توس��ط 

دستگاه قضا منجر به افزایش شادی و نشاط در جامعه خواهد شد. فارس

»جریان سوم« در انتخابات واقعیت بیرونی ندارد
مدیرمسئول روزنامه کیهان درباره شکل گیری نیروی سوم در انتخابات گفت: بعضی 
اوقات تابلوهایی به اسم نیروی سوم برمی خیزد اما پس از مدتی متوجه می شویم که 

این تابلوها، همان تابلوهای قدیمی اند منتها رنگ و لعابشان فرق کرده است.
حسین شریعتمداری در حاش��یه مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین درباره 
ش��رکت مردم در انتخابات مجلس، گفت: ابتدا باید عرض کنم که »چو فردا شود 
فکر فردا کنیم« با این حال من تا این حد می دانم که حضور مردم در انتخابات آتی 
مجلس شورای اس��المی گسترده خواهد بود؛ زیرا مردم می دانند که رأی شان تاثیرگذار 

است. مردم نماینده های همخوان با سالیق شان را به طور آزاد انتخاب می کنند.
مدیر مس��ئول روزنامه  کیهان در پاس��خ به این پرس��ش که آیا نیروی سوم در انتخابات 
آتی مجلس ش��کل خواهد گرفت؟ گفت: از ابتدای انقالب همیشه صحبت از یک نیرو یا 

جریان سوم بوده است. گویی نیروی سوم واقعیت بیرونی ندارد.  ایسنا

سردار سرلشکر باقری:

در آستانه خودکفایی کامل در ساخت موتور هواپیما و بالگرد هستیم

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد
نامه نمایندگان به رئیسی در تقدیر از برخورد قاطع 

قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی
عضو س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی گفت: جمع��ی از نمایندگان 
نام��ه ای خط��اب به آیت اهلل رئیس��ی در تقدیر از برخ��ورد قاطع قوه 

قضائیه با مفسدان اقتصادی تهیه کرده اند.
در همین زمینه، عزت اهلل یوس��فیان مال نماین��ده مردم آمل و عضو 
س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی اظهار داش��ت: نمایندگان نامه ای 
خطاب به ریاس��ت قوه قضائیه تهیه کرده  اند تا از اقدامات این قوه در 

برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی حمایت کنند.
وی اف��زود: در ای��ن نامه ضمن تقدیر و تش��کر از ق��وه قضائیه برای 
برخورد قاطع با مفس��دان اقتصادی تأکید ش��ده اس��ت که باید این 

برخوردها ادامه یابد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بیان جزئیات دیگری از این 
نامه و رویکردهای کلی آن گفت: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی 
یعنی بازگش��ت بیت المال به مردم؛ در مجلس از اقدامات قوه قضائیه 
در این زمین��ه حمایت خواهیم کرد تا ای��ن اقدامات با قدرت پیش 

رود. 
وی ب��ا بیان اینکه در نام��ه تقدیر از قوه قضائیه ت��الش کرده ایم بر 
ضرورت ادامه یافتن برخورد با مفسدان تاکید کنیم، خاطرنشان کرد: 
فضای کلی مجلس نسبت به برخورد با مفسدان مثبت است و اغلب 

نمایندگان از این نامه حمایت خواهند کرد.
یوس��فیان مال همچنین تصریح کرد: امروز برخورد قاطع با مفس��دان 
اقتص��ادی در م��ردم امی��د ایجاد کرده اس��ت که ما نیز ب��ه عنوان 
نماین��دگان مردم در خانه ملت این مس��ئله را پیگیری خواهیم کرد 

ریرا این موضوع مطالبه مردم از ما است.  فارس

انتخاب ناظر مجلس در س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، اعالم وصول طرح تش��کیل استان آذربایجان 
مرزی، توضیحات وزیر کشور در خصوص توسعه پایدار 
ش��هرداری ها و مدیریت هماهنگ ش��هری، ابالغ قانون 
تش��کیل وزارت میراث فرهنگی از سوی رئیس مجلس 
به دولت از مهمترین اخبار جلس��ه روز )شنبه( مجلس 

شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس شورای اس��المی به ریاست علی 
الریجان��ی برگزار ش��د و ادامه رس��یدگی ب��ه گزارش 
کمیس��یون آئین نام��ه داخلی مجل��س در مورد طرح 
اصالح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اس��المی، انتخاب یک نف��ر از نماین��دگان مجلس به 
پیش��نهاد کمیس��یون قضایی و حقوقی به عنوان عضو 
در س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و  بررسی 
سوال سید علی ادیانی نماینده قائمشهر از وزیر کشور 

در دس��تور کار نمایندگان قرار گرفت.
عل��ی الریجانی در ابتدای جلس��ه علنی با بیان این که 
ملت آمریکا متاس��فانه گرفتار رهبران« دون کیشوتی« 
ش��ده اس��ت، گفت: رهبران فعلی آمریکا با توهمات و 
خیاالت، صحنه بین المللی را برای ارضای خود ترسیم 
می کنند آنها از فرط توهم دچار تناقض گویی ش��ده اند 
از ی��ک ط��رف می گویند م��ا آماده مذاکره هس��تیم و 
واس��طه می فرس��تند و از طرف دیگر وزیر خارجه ما را 

تحری��م   می کن��د.
همچنین در جریان بررسی ماده 2 طرح اصالح موادی 
از قانون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی که 
ب��ه انتخاب رئیس کمیس��یون اصل ۹٠ بازمی گش��ت، 
حس��ینعلی حاجی دلیگانی با تأکید ب��ر اینکه در چند 
س��ال اخیر از اختیارات نمایندگان کاس��ته شده است، 
گفت: روندی که در انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹٠ 
طی می شود اشتباه اس��ت. در سال های اخیر آیین نامه 

مجلس به سمت رئیس گرایی رفته است.
در ادامه این جلس��ه نمایندگان مجلس، رئیس جمهور 
را مکل��ف کردند تا حداکثر ظرف م��دت دو هفته پس 
از انجام مراس��م تحلیف یا سقوط دولت، سلب اعتماد، 
عزل، اس��تعفا، فوت یا کاهش بی��ش از نیمی از وزرا از 
ابتدای ش��روع به کار دولت کابینه خ��ود را به مجلس 

معرفی کند.
انتخاب یک نفر از نمایندگان به پیش��نهاد کمیس��یون 
قضایی و حقوقی به عنوان عضو در ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت 
و  از مجم��وع ۱٣6 رأی، جلیل رحیمی جهان آبادی به 
عنوان ناظر در س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

انتخاب شد.
س��ید علی ادیان��ی در جریان طرح س��وال خود از وزیر 
کش��ور درباره علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷٣ و ۱۷۴ 

و بن��د ب ماده ۱۸۷ قان��ون برنامه پنجم گفت: اگر قرار 
اس��ت نقدی به مجلس انجام ش��ود، ضعف در نظارت و 
ع��دم توجه جدی مجلس به نظارت اس��ت که منجر به 
استنکاف دستگاه های اجرایی از اجرای قانون می شود.

عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی در  پاس��خ به این س��وال 
گفت:  الیحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب ش��ده 
و م��ا این الیحه را ب��ه مجلس ارس��ال کردیم که این 
موضوع در کمیس��یون ها در حال بررس��ی اس��ت اگر 
مجلس کمک کند در این الیحه درآمدها را به صورت 
منطقی، مستمر و پایدار خواهیم دید و هزینه ها واقعی 
خواهد ش��د که این کار مس��تلزم کاهش نیرو است در 
حال حاضر ش��هرداری ها چهار برابر نیاز نیرو دارند و 
ای��ن با توجه ب��ه عدم ثبات در درآمدها مش��کالتی را 

ایج��اد می کن��د.
در ادامه نماینده مردم قائمشهر در مجلس از توضیحات 
وزیر کش��ور در خصوص توس��عه پایدار ش��هرداری ها و 

مدیریت هماهنگ شهری قانع شد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از ابالغ 
قانون تش��کیل وزارت میراث فرهنگی و گردش��گری از 

سوی رئیس مجلس خبر داد.
همچنین لوای��ح پروتکل هم��کاری در زمینه مبارزه با 
تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر 
و طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر 

خوی اعالم وصول شد.
در پایان یک عضو هیات رییس��ه مجلس تذکرات کتبی 
نمایندگان به مس��ئوالن اجرایی کش��ور را قرائت کرد. 

 ایسنا

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح گفت: ام��روز در حال ورود به 
س��اخت موتورهای هواپیماها و بالگردهای روز دنیا قرار داش��ته 
و به  فضل الهی در آس��تانه دستیابی به خودکفایی کامل در این 

سامانه های ارزشمند هستیم.
سرلش��کر محمد باق��ری رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح در 
بازدید از س��ازمان صنایع هوای��ی وزارت دفاع در جمع مدیران و 
کارکن��ان این مجموعه با تبریک اعی��اد بزرگ قربان و غدیر خم 
و دهه والیت و گرامیداش��ت س��الروز صنعت دفاع��ی، از صنایع 
دفاع��ی به عنوان موتور محرک و پیش برنده صنایع کش��ورها نام 
برد و اظهار کرد: با وجود تحریم ها و فش��ارهای ش��دید دشمنان 
از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی به ویژه در حوزه صنایع دفاعی 
در کشور ما، این موضوع وضعیت کاماًل متفاوت و خاصی به خود 

گرفته است.
وی با بی��ان اینکه »تا پیش از انقالب کش��وری بودیم که عمده 
محص��والت صنعتی را در بخش نظامی و غیرنظامی از خارج وارد 
می کردیم«، گفت: با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و اعمال 
تحریم های دش��منان، از ادامه پش��تیبانی ها محروم و با گذشت 
زم��ان و تحوالت فن��اوری در جهان محص��والت جدید را نیز در 
اختیار نداش��تیم؛ در این شرایط طبیعی است که حرکت همپای 
تهدی��دات و وقایعی که در جه��ان پیرامون ما رخ می دهد، بدون 

داشتن این فناوری و صنایع امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه حرکت به سمت 
خودکفایی و ارتقای دانش و توان صنعت دفاعی در شرایط تحریم، 
ارزش و جایگاه  اقدام ارزش��مند نیروهای مس��لح در این حوزه را 
نمایان می کند، گفت: امروز در ایران اسالمی صنایع دفاعی پیشران 

و پیش برنده بخش زیادی از صنایع کش��ور هستند و وزیر محترم 
دفاع و فرماندهان ما نسبت به رفع مشکالت در صنایع دیگر کشور 
اعالم آمادگی کرده اند که  از آخرین مصادیق آن مس��ئله قطعات 
حس��اس خودرو بود که وزارت دفاع ورود ک��رد و بخش زیادی از 

مشکل را حل کرد و آمادگی توسعه تولید را هم دارد.
وی با اشاره به دستاوردها و پیشرفت های تعیین کننده کشورمان 
در ح��وزه صنعت هوایی اظهار کرد: در تولید هواگردها، در تولید 
موشک ها، پهپادها، و بس��یاری از تجهیزات جانبی دیگر، مسئله 
موت��ور به عنوان بخ��ش اصلی و پیش��ران اصلی مطرح اس��ت و 

بحمداهلل این صنعت در س��ال های اخیر مس��یری رو به رش��د و 
دارای تحول را طی کرده است.

سرلش��کر باقری اقدامات جهادی متخصص��ان داخلی در ارتقای 
صنع��ت دفاعی را مصداق ب��ارز تحقق »م��ا می توانیم« عنوان و 
تصریح کرد: این مس��یر عزتبخش از ساخت تعدادی قطعه ساده 
آغاز ش��د و امروز در حال ورود به ساخت موتورهای هواپیماها و 
بالگردهای روز دنیا قرار داشته و به فضل الهی در آستانه دستیابی 

به خودکفایی کامل در این سامانه های ارزشمند هستیم.
وی افزود: این اقدامات ارزش��مند به خوبی نش��ان داد که تحریم  

به عنوان یک فشار شکننده نسبت به ملت ایران و نیروهای مسلح 
می تواند به فرصتی برای پیش��رفت برای حرکت به سمت قله های 
اقتدار و قدرتمندی یک کش��ور اسالمی و سربلند به نام جمهوری 

اسالمی ایران تبدیل شود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: ملت بزرگ 
ایران در تداوم حرکت متعالی خود در مس��یر معنویت، توسعه و 
پیش��رفت نیازمند امنیت، ثبات و آرامش��ی است که این مهم در 
سایه برخورداری از نیروهای مسلح قدرتمند و بازدارندگی پایدار، 

کارآمد و مؤثر محقق می شود.
وی اف��زود: ایج��اد بازدارندگی و اقتدار دفاع��ی در جهانی که با 
تحریم درها را به روی ما بس��ته اند، جز از مس��یر تحقیق بومی و 
اتکا به دانش��مندان جوان خود و تولید کامل تجهیزات در داخل 
کش��ور امکان پذیر نخواهد ب��ود و امکانات وارداتی نمی تواند ما را 

به آن اقتدار برساند.
سرلشکر باقری ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته متجاوز آمریکایی 
توس��ط س��امانه ای بومی در ارتفاع 6٠هزارپایی را اقدامی بسیار 
معنادار و بزرگ توصیف و تصریح کرد: این اقدام ارزشمند حیرت 
و ش��گفتی جهانیان حتی کش��ورهایی را ک��ه در حوزه پدافندی 
پیشرو هستند به همراه داشت و کارآمدی و قابلیت های میدانی و 

عملیاتی محصول دفاعی بومی ایران اسالمی را نمایان کرد.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در پایان با قدردانی از همت، 
تالش و مجاهدت مدیران و کارکنان سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع اظهارکرد: امیدواریم شاهد گام های ارزشمند و موفق تری از 
شما عزیزان در تداوم اقدامات بسیار مهم و حیاتی برای مجموعه 

نیروهای مسلح باشیم.  ستاد کل نیروهای مسلح

مع��اون اول ق��وه قضائیه گفت که تنه��ا یک فرد 
توانس��ته به یک بهان��ه مق��دار زیادی تس��هیالت 
از بانک��ی بگی��رد و ب��ا آن بیش از ٣۸هزار س��که 

خریداری کند.
حجت االس��الم والمس��لمین غالمحسین محسنی 
اژه ای در مراس��م تودی��ع و معارف��ه رئی��س کل 
دادگس��تری قدیم و جدید اس��تان گی��الن اظهار 
داشت: دستگاه قضا و قضات در این برهه حساس 
زمان��ی باید ب��دون واهمه و مالحظ��ه کاری برای 

احقاق حقوق مردم حکم بدهند.
مع��اون اول قوه قضائیه مردم گی��الن را مردمانی 
والیتم��دار، مجاهدپرور و زاهدپرور خواند و عنوان 
کرد: گیالن استانی است که همواره مجاهدانی در 
خود داش��ته و دارد که در تاریخ آن درخشیده اند 
و س��رداران بزرگ و رش��یدی نظیر میرزا کوچک 
جنگل��ی و فرمانده��ان و رزمن��دگان ط��ول دفاع 

مقدس تنها نمونه ای از آن به شمار می رود.
محس��نی اژه ای وج��ود آیت اهلل بهج��ت، آیت اهلل 
محم��دی گیالنی، آیت اهلل احس��ان بخش و س��ایر 
افرادی را که در عرصه دستگاه قضا منشأ خدمات 
بزرگ��ی بودند در گی��الن مورد تأکید ق��رار داد و 
تصری��ح کرد: مردم ش��هیدپرور گیالن در مس��یر 
پی��روزی و حفظ آرمان های انقالب اس��المی کنار 

فقها و علمای خود همواره حاضر بودند.
وی با اش��اره به فرمایش��ات حضرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( مبنی بر اینکه تمام منصوبان و کارگزاران 
نظام باید جانب مردم را داش��ته باشند خاطرنشان 
کرد: مس��ئوالن باید خدمت را در دستور کار قرار 
دهن��د و تم��ام منصوب��ان در دس��تگاه  حاکمیتی 

اس��المی در برابر مطالبات مردم و خواس��ته های 
آنان نباید بی توجه باشند.

مع��اون اول قوه قضائیه امنی��ت و آرامش مردم و 
فعالی��ت منصوبان حاکمیت در این حوزه و مبارزه 
با هنجارش��کنان را از دید حض��رت امیرالمؤمنین 
علی)ع( متذکر ش��د و ابراز داشت: امام علی)ع( در 
براب��ر آن هایی که می خواس��تند زمینه برگرداندن 
منافق��ان و نف��وذ آن��ان را فراهم کنند به ش��دت 
برخ��ورد کرد و ایس��تادگی مجاهدان��ه ای در این 

مسیر داشت.
وی با بیان اینکه برخی افراد با خرج کردن پول های 
نامشروع در عرصه انتخابات و برای یک سری نامزد 
مورد نظر خود درصدد ایجاد یک جایگاه برای خود 
هس��تند عنوان کرد: این افراد با پولی که از طریق 
زدوبند و تضییع حقوق بیت المال کسب شده است 
می خواهن��د در صحنه انتخابات برای تحقق منافع 

نامشروع خود تالش کنند.
معاون اول ق��وه قضائیه با تأکید بر اینکه پول های 
نامش��روع این دسته از افراد وسوس��ه انگیز بوده و 
امکان بروز برخی فس��ادها را ایجاد می کند تصریح 
ک��رد: این افراد صاحب نف��وذ و پول های بادآورده 
ه��ر مس��ئول و صاحب منصبی را به ش��یوه خود او 
اغفال می کنند به طوری که ب��رای مدیر مذهبی و 

غیرمذهبی برنامه ای مخصوص تدارک دیده اند.
محس��نی اژه ای مبارزه با عواملی را که در مس��یر 

تضیی��ع حق��وق بیت الم��ال فعالی��ت غیرقانونی 
داش��ته و یا با زدوبند و فساد مال اندوزی کرده اند 
از ضروریات اصلی کش��ور خواند و گفت: باید این 
اراده و انگی��زه برای مبارزه با ش��کل گیری چنین 
عناصری در دس��تگاه قضا وجود داش��ته باش��د تا 

اموال نامشروع و حق ملت از آنان گرفته  شود.
وی مقابل��ه با اف��رادی را که هنجارش��کنی کرده 
و ارزش ه��ای انقالب، نظام و م��ردم متدین ایران 
اس��المی را زیر پا می گذارند متذکر ش��د و اظهار 
داش��ت: کنار این ها دس��تگاه قضایی با عواملی که 
دست در دست بیگانگان گذاشته و جریان طاغوت 
و ش��یطان بزرگ را در کش��ور ترویج می کنند نیز 

به شدت به مقابله می ایستد.
معاون اول قوه قضائیه با ابراز اینکه در مقابل تضییع 
حقوق بیت المال و حجم باالیی از هنجارشکنی هایی 
که در حال وقوع است نمی توان و نباید سکوت اختیار 
کرد ابراز داشت: کسانی که امروز می خواهند آرامش 
و امنیت مردم این مرز و بوم را با هنجارشکنی های 
فرهنگی و نظایر این بر هم بزنند بدانند دستگاه قضا 

در برابر آنان خواهد ایستاد.
محسنی اژه ای قدرت روزافزون سپاه، ارتش، بسیج 
و قوه قضائیه در مقایس��ه با دوران ابتدایی پیروزی 
انقالب اس��المی را مورد توجه قرار داد و همچنین 
درباره دادگس��تری گیالن اظهار داش��ت: با تمام 
زحمات و تالش های انجام ش��ده توسط رئیس کل 

سابق دادگستری گیالن باید بگویم در این استان 
کارها و برنامه های بس��یار زیادی باید برای اصالح 

امور اجرایی شود.
وی حجم ب��االی پرونده های ورودی به دس��تگاه 
قضایی و محاکم اس��تان گیالن در مقایسه با سایر 
استان های کشور را مسئله ای قابل پیگیری دانست 
و گف��ت: آمارها نش��ان می دهد م��دت ماندگاری 
پرونده ه��ای کیفری و حقوق��ی در محاکم قضایی 
گی��الن کمتر از میانگین کش��وری اس��ت که این 
موضوع از تالش همکاران قضایی اس��تان حکایت 

دارد.
اژه ای موضوع تغییر کاربری های اراضی در اس��تان 
گی��الن را یکی از مباحث بس��یار جدی این خطه 
دانست و با تأکید بر اینکه »باید منشأ این تخلفات 
را از بین ببریم« ابراز داشت: باید مجموعه اقدامات 
و برخوردها در این زمینه قاطعانه باش��د و قبل از 
هر کاری به س��راغ افراد یا دستگاه هایی که در این 

زمینه کوتاهی کرده اند رفت.
معاون اول قوه قضائیه تالش برای جلوگیری از بروز 
هرگون��ه تخلف در حوزه تغیی��ر کاربری ها را مورد 
تأکید قرار داد و اظهار داش��ت: نظارت گسترده بر 
عملکرد دهیاران، شوراها و یا دستگاه های اجرایی 
مس��ئول در صدور جواز تغییر کاربری اراضی الزم 
است تا در زمان بروز هرگونه تخلف و جرم از آنان 

مطالبه گری الزم انجام شود.

محس��نی اژه ای از حجم بس��یار زی��اد پرونده های 
مربوط به بانک ها در دستگاه قضا و محاکم قضایی 
کشور سخن گفت و عنوان کرد: بانک ها و متولیان 
آن باید براساس یک قانون و ضابطه مشخص اقدام 
به پرداخت تسهیالت کنند زیرا در غیر این صورت 
جرایم و تخلفات عدیده ای در مورد معوقات بانکی 

و نحوه هزینه کرد تسهیالت ایجاد می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه »عمده ذخایر طالی کش��ور 
به دس��ت خودمان بر باد رفته و حیف ومیل ش��ده 
است« اظهار داشت: وقتی که این تخلفات و جرایم 
بزرگ رخ می دهد همه از دستگاه قضایی توقع دارند 
که با عوامل و مفاسد اقتصادی و مالی برخورد کند 
در حالی که در درجه نخست دستگاهی که چنین 

تسهیالتی را داده باید مؤاخذه شود.
مع��اون اول ق��وه قضائیه با اش��اره ب��ه اینکه تنها 
یک فرد توانس��ته به یک بهانه دیگ��ر مقدار زیادی 
تس��هیالت از بانکی بگیرد و با آن بیش از ٣۸ هزار 
س��که خریداری کند تصریح کرد: برای اینکه واقعاً 
ب��ا چنین پدیده ها و مفاس��دی برخورد کنیم باید 
به سراغ کسی برویم که پس از پرداخت تسهیالت، 
بان��ک هی��چ نظارتی ب��ر نحوه هزینه آن نداش��ته 

است. 
محس��نی اژه ای شناسایی ریش��ه ها و عوامل ایجاد 
فساد و پیشگیری از بروز و ترویج آن در دستگاه های 
مختلف را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: دستگاه 
قضایی مس��ئول جاده سازی، انجام کارهای عمرانی 
و یا اعطای تس��هیالت نیس��ت ام��ا در صورت بروز 
هرگونه مفسده ای از تمام عوامل این حوزه ها انتظار 

پاسخگویی شفاف را دارد.  تسنیم

محسنی  اژه ای:

عده ای با پول های بادآورده هر صاحب  منصبی را اغفال می کنند

الریجانی در جلسه علنی مجلس:
ملت آمریکا گرفتار رهبران »دون کیشوتی« شده است


