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 کشف یکی از بزرگ ترین 
پرونده های زمین خواری در کشور

وزارت اطالعات از کشف یکی از بزرگ ترین پرونده های 
زمین خواری توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان )عج( 

خبر داد.
با اقدام��ات به موق��ع عملیاتی و اطالعاتی س��ربازان 
گمنام ام��ام زمان )ع��ج( در حوزه مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی، یکی از بزرگ ترین پرونده های زمین خواری 
در کش��ور کشف و با پیگیری مستمر وزارت اطالعات 
ضم��ن تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی مذکور، از 

تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.
اراضی مذکور به مس��احت تقریبی ۸۵ هزار مترمربع 
که در منطقه شهرک غرب تهران واقع شده و قسمتی 
از بوس��تان ایران زمین و بزرگراه ش��هید همت را در 
برمی گی��رد دارای ارزش تقریب��ی بی��ش از ۵۰ هزار 

میلیارد ریال برآورد می شود.
در س��ال های گذشته، مالکیت این اراضی ملی با سوء 
استفاده زمین خواران از خالء های قانونی و همچنین 
تخلفات برخی مسئوالن دس��تگاه های اجرایی ذیربط 
)ک��ه ب��ا عناوین مجرمان��ه از جمله ارتش��ا و ... تحت 
پیگ��رد قضایی قرار دارند( به طور رس��می به ایش��ان 
منتقل ش��ده بود که با ورود به موقع وزارت اطالعات 
به موضوع مالکیت اراضی و همراهی دس��تگاه قضایی 
)دادس��رای مقابله ب��ا زمین خ��واری و اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اس��تان تهران( و ادارات ذیربط دست 

زمین خواران از اراضی مذکور کوتاه شد.
تاکن��ون برای حدود ۶۰ ه��زار مترمربع از این اراضی 
س��ند مالکیت حدنگار به نام دولت جمهوری اسالمی 
ایران صادر ش��ده و مراحل اداری صدور سند مالکیت 

برای مابقی اراضی درحال انجام است.
این اق��دام، گوی��ای اراده جدی مس��ئوالن امنیتی و 
قضای��ی در برخ��ورد با س��ودجویان و افرادی اس��ت 
ک��ه قصد تصاح��ب ن��اروای اراضی مل��ی و دولتی را 
 دارند، و به حول و قوه الهی اس��تمرار خواهد داش��ت. 

 روابط عمومی وزارت اطالعات

پیش بینی حضور ۳ میلیون زائر ایرانی 
اربعین در کربال

وزیر کش��ور ب��ا بیان اینکه با توجه به بازگش��ایی مرز 
خس��روی و حذف روادید، پیش بینی می کنیم امسال 
حدود س��ه میلیون زائر وارد کشور عراق شوند، افزود: 
در حالی که بیش��ترین تعداد زائر را در مراسم اربعین 

۹۶ با تعداد ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر داشتیم.
عبدالرضارحمانی فضلی در دوازدهمین جلسه ستادمرکزی 
اربعی��ن اظهارک��رد: کار س��تاد اربعین ب��ا حضور همه 
دستگاه های مربوطه آغاز شده و ۱۴ کمیته در آن نقش 
دارند که در این جلس��ه پیشنهاداتی ارائه و مشکالتشان 

رامطرح کردند و تصمیم گیری های الزم صورت گرفت.
وزیر کش��ور یادآورش��د: دو هزار و ۶۰۰موکب در ایام 
اربعین برای ارائه خدمات به زائران تدارک دیده شده 
اند. امسال قرار است ۱۶۴ میلیون وعده غذا به زائران 
ارائه ش��ود در حالی که تا س��ال گذشته تعداد ۲۰۰۸ 

موکب ایرانی در عراق برپا شده بود.
رحمان��ی فضلی عنوان کرد: بازه زمانی ارائه خدمات در 
ای��ام اربعین پنج روز افزایش یافت��ه و در مجموع همه 
خدمات ب��ا توجه به پیش بین��ی افزایش زائ��ر در ایام 
اربعی��ن، افزوده خواهد ش��د. وی خاطرنش��ان کرد: در 
حوزه حمل و نقل تالش داریم ظرفیت استفاده از قطار 
و هواپیما افزایش پیدا کند و همچنین ۱۲ هزار اتوبوس 
برای حمل و نقل زائران در نظر گرفته شده است؛ البته 
بنا داریم تدارک بیش��تری هم داشته باشیم.وی درباره 
اقدام��ات امنیتی در اربعین نیز گفت: در این زمینه دو 
نشست با مرزداران و مسئوالن استان های مرزی کشور 
در عراق برگزار کردیم و همه پیش بینی ها شده است.

وزیر کش��ور یادآورش��د: هزینه های مراس��م اربعین با 
کمک های مردمی تأمین می ش��ود و کمک های دولت 
برای امور زیرساختی است پس ضروری است مردم در 

این زمینه در کنار ما باشند. میزان

اخبار

مخالفت هیات رئیسه مجلس با انتشار عمومی آرای نمایندگان
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر گفت: تعدادی از نمایندگان به صورت داوطلبانه با 

ارسال نامه ای به هیأت رئیسه مجلس خواستار انتشار شفاف آرایشان شده اند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه این اقدام به هیچ وجه مخال��ف آئین نامه داخلی مجلس 
نیس��ت، گفت: این عده از نمایندگان مجلس به صراحت از هیأت رئیسه و آقای 

الریجانی خواسته اند که آراء شان به صورت شفاف برای مردم منتشر شود. 
نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: متاسفانه بعضی از افراد در هیأت رئیسه 
مجل��س با فرار رو به جلو درخواس��ت تع��داد زیادی از نمایندگان مجلس برای انتش��ار 
عمومی آراء شان را خالف آئین نامه داخلی مجلس تلقی کردند و به دنبال جلوگیری از 

انتشار عمومی آراء همه نمایندگان هستند.
وی گفت: وقتی من به صراحت اعالم می کنم که این موارد و گزینه ها به صورت عمومی 
برای مردم منتش��ر شود، اگر پذیرفته نش��ود، خالف آئین نامه داخلی مجلس عمل شده 

است.  فارس

۲۱۵ اختیار هیئت دولت به استان ها تفویض شده است
س��خنگوی وزارت کش��ور با بیان اینکه با پیگیری های وزیر کشور تاکنون ۲۱۵ 
عنوان از وظایف و اختیارات دس��تگاه های ملی و وزرا به اس��تانداران و دستگاه 
اجرایی اس��تانی تفویض ش��ده گفت: با این اقدام دولت ق��درت تصمیم گیری 

دستگاه های اجرایی در استان ها و استانداران افزایش می یابد.
سید سلمان س��امانی افزود: با این اقدام دولت قدرت تصمیم گیری دستگاه های 
اجرایی در اس��تان ها و اس��تانداران افزایش می یابد. وی افزود: هر چقدر اختیارات 
دستگاه های اجرایی استانی و استانداران تقویت شود میزان بروکراسی اداری در استانها 
کاهش پیدا کرده و به خصوص روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری تسهیل می شود.

س��خنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: تالش وزارت کشور این است تا در این شرایط 
اقتصادی بتواند اختیارات بیشتری را از هیات وزیران برای استانداران و دستگاه اجرایی 
اس��تانی اخذ کند تا از این طریق روند توسعه و سرمایه گذاری استان ها و اخذ مجوزها و 

صدور پروانه ها با شتاب بیشتری در استان ها انجام شود.  وزارت کشور

شفافیت آرای نمایندگان جزئی از حقوق شهروندان است
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: شفافیت پارلمانی جزء حقوق ذاتی مردم برای 

آگاهی و نظارت بر عملکرد نمایندگان خواهد بود.
علی اصغر یوس��ف نژاد ضمن حمایت از طرح ش��فافیت آرای نمایندگان، گفت: 
نظارت بر عملکرد نمایندگان در جلس��ه علنی و کمیسیون های تخصصی، جزء 

حقوق شهروندان است.
وی افزود: شفافیت آرا زیر مجموعه شفافیت پارلمانی با شاخص های مختلف است و 

تالش ما باید این باشد که این فرهنگ و ادبیات شفاف سازی در مجلس نهادینه شود.
نماینده مردم س��اری در مجلس تصریح کرد: افزایش شفافیت امور مربوط به نمایندگان 
باعث نظارت بیشتر مردمی شده و اعتماد عمومی را افزایش دهد؛ ضمن اینکه شفافیت 
آرا مش��ارکت همگان��ی را در ارتباط با خان��ه ملت افزایش می دهد و باعث می ش��ود تا 
اطالعات منطقی در رفتار و عملکرد نمایندگان را در زمان مناسب با کیفیت مناسب در 

معرض دسترسی عمومی قرار بگیرد.  تسنیم

رئیس جمه��ور گفت: بودجه آموزش و پرورش طی س��ال های 
اخیر ۳ برابر شده و در طول این ۶ سال حقوق معلمان ۴ برابر 

افزایش یافته است.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در مراسم آغاز 
سال جدید تحصیلی، گفت: آغاز مهر به عنوان عید نوروز علم و 
دانش و تحقیق و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه است. برای 
ما امروز یک روز به یاد ماندنی اس��ت. برای شما دانش آموزان 
که وارد مدرسه می شوید نیز یک روز به یادماندنی است. عالوه 
بر این هم برای پدران و مادران عزیز و خانواده گرامی شما که 
از هفته ها و ماه ها پیش تالش می کنند تا ثبت نام عزیزان خود 

را انجام دهند، روزی به یاد ماندنی است.
وی افزود: کاری که ما باید انجام دهیم این است که مدرسه ها 
را بسازیم و تعمیر کنیم، معلمان الزم را استخدام کنیم، بودجه 
آموزش و پرورش را به اندازه و به موقع تامین و پرداخت کنیم 

و در حد توان معلمان عزیز را یاری کنیم.
روحانی با اشاره به بخشی از اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم 
عن��وان کرد: ب��رای اینکه در یاد بماند، از آغ��از دولت یازدهم 
بودجه آموزش و پرورش ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت و 
امروز این بودجه ۴۶ هزار میلیارد تومان اس��ت. یعنی در طول 

۶ سال این بودجه به سه برابر افزایش پیدا کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به تغییر حقوق معلمان در دولت یازدهم 
و دوازدهم بیان کرد: حقوق معلمین در س��ال ۹۲ از باالی باال 
تا پایین پایین به طور متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
بوده و امروز حقوق معلمین شما ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 

به طور متوس��ط است یعنی در طول این ۶ سال تقریبا حقوق 
معلمی��ن ۴ برابر افزایش پیدا کرده اس��ت. پس دولت در حد 
توان و امکانات تالش کرده مدرس��ه بهتر، حقوق بیشتر برای 
معلمین، تالش بیش��تر برای کتاب های درسی شما و محیط 

مناسب برای آموزش و پرورش شما آماده کند.
روحانی خطاب به دانش آموزان خاطرنش��ان کرد: ش��ما نسل 

س��وم و چه��ارم انقالب هس��تید. نس��ل اول و دوم انقالب در 
حال پایان مس��ئولیت و ماموریت خود اس��ت. همه کشور در 
اختیار شماست بنابراین شما باید آینده کشور را بسازید. پس 
خانواده ها باید به ش��ما در این امر یاری برسانند و اگر مشکلی 
درمدرسه دارید خانواده شما بدون تعارف با مسئولین مدرسه 
درمیان بگذراند چون آموزش ش��ما، آینده شما و زندگی شما 

بدون تعارف برای همه ما بسیار اهمیت دارد.
رئیس جمهور با توجه به حقوق معلمان تاکید کرد: سنگین ترین 
بار بر روی دوش معلمین است. معلم ها هستند که آینده کشور 
را می س��ازند و ای��ن گل های زیبا و این بوس��تان را برای اینکه 
عطر آن در سراس��ر کشور بپیچد آماده می کنند. روحانی گفت: 
خیلی مهم است شما به اول مهر که نزدیک می شوید با احساس 

خوشحالی نزدیک می شوید یا با احساس سختی و غم.
رئیس جمهور گفت: سوال امس��ال ما این است که آیا مدرسه 

یک محیط دلپذیر و شاد و پرنشاط برای شما هست؟
وی ادامه داد: اگر محیط مدرس��ه، محیط پر نشاط برای شما 
هس��ت، ش��ما برای ما بنویس��ید که چه کار باید بکنیم تا این 

محیط شاداب تر، دلپذیرتر و امن تر برای دانش آموزان باشد.
رئیس جمهور گفت: اگر ش��ما سر کالس با معلمان رابطه بسیار 
نزدیک مادری و پدری برقرار کردید و شما به عنوان فرزندان آنها 
بودید و آنها نگاهشان به شما به عنوان فرزندان عزیز بود، محیط 
کالس به محیط رشد و تعالی و آموزش تبدیل می شود و پیشرفت 
علمی کشور بسیار سریع تر و مش��کالت اجتماعی و اخالقی نیز 
اصالح خواهد شد. روحانی گفت: برای ما بنویسید محیط مدرسه از 
نظر شما چگونه است و دولت، خانواده، معلمان و دانش آموزان باید 
چه کارهایی انجام دهند که محیط مدرس��ه دلپذیرتر و شاداب تر 
برای همه شما باش��د و در این محیط احساس رفاقت و دوستی 
کنید. رئیس جمهور گفت: همه باید همدیگر را کمک کنید برای 
اینکه مدرس��ه ای شاد، پرنش��اط و دلپذیر با معلمان خوب داشته 

باشید تا بتوانیم آینده خوبی برای ایران بسازیم.  مهر

سخنگوی دولت با بیان اینکه حسن روحانی ابتدا برای سفر به 
نیویورک تردید داشت، گفت: هر چند اقدامات آمریکا این سفر 
را با مش��کل روبرو کرد، اما رئیس جمهور طنین صدای ایرانیان 

را از همان مجمع عمومی سازمان ملل دنبال می کند.
علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با 

خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: 
وی ادام��ه داد: بدخواهان هم امروز با یاد دفاع جانانه مردم در 
آن ایام جس��ارت تجاوز ندارند. این هفته فرصت مغتنمی است 

که یاد شهدا را گرامی بداریم.
س��خنگوی دولت اظهار داش��ت: امروز هم دولت دفاع مقدس 
خود را در دو جبهه دفاع در برابر اقدامات تجزیه طلبانه آمریکا 
و دفاع از معیشت مردم، بازنشستگان و اقشار ضعیف و کرامت 
انسانی دنبال می کند. وی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور 
ابتدا برای س��فر به نیویورک تردید داشت اما دلیل انجام شدن 
آن ب��رای احقاق حق ایران بود، گفت: هر چند اقدامات آمریکا 
این سفر را با مشکل روبرو کرد، اما رئیس جمهور طنین صدای 
ایرانیان را از همان مجمع عمومی سازمان ملل دنبال می کند و 
منطق جمهوری اسالمی ایران در برابر بی منطقی آمریکا نشان 
داده خواهد ش��د. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه آمریکا تنها 
تر از همیش��ه است، خاطرنشان کرد: اما ایران امروز تنها نیست 
و جبهه ضد ایرانی موفق نبوده اس��ت، طرح ائتالف امید و صلح 
هرمز ایده ای است که رئیس جمهور آن را تشریح خواهند کرد، 
هدف اصلی این طرح ها حل مش��کالت منطقه و امنیت جهان 
اس��ت. وی درباره آزادی نفتکش انگلیسی نیز گفت: همانطور 
که س��ازمان بنادر اعالم کردند کار حقوقی نفت کش تمام شده 
و با چش��م پوشی از تخلف آنها نفتکش می تواند حرکت کند و 

تصمیم گیری ها نشان از پایان این توقیف دارد.
ربیعی در مورد توییت کریستین امانپور، گفت: اگر آمریکا آماده 

توق��ف تحریم ها و بازگش��ت به برجام باش��د راه برای تصمیم 
گیری باز است؛ آن وقت ما تصمیم می گیریم هیچ تعارضی در 

داخل در این باره وجود ندارد.
وی در مورد خبر فروش صندلی در دانشگاه های علوم پزشکی، 
عنوان کرد: من با دکتر نمکی صحبت کردم، اوال به هیچ شکلی 
از طریق سازمان سنجش وارد دانشگاه ها نشده و حتی در پنج 
س��ال گذشته هم کس��ی بدون قواعد این سازمان وارد نشده و 
پنج س��ال پیش فردی قصد اقدام داشته که حراست جلوی آن 
را گرفت. اما اصل موضوع این است که در زمان تحریم ده هزار 
پرونده به وزارت بهداش��ت رفت و از این تعداد تنها س��ه هزار 
پرونده تایید شد، اما تصمیم گرفته شد کسانی که ۳۶ واحد را 

گذرانده باشند به داخل کشور به صورت انتقالی بیایند، برخی 
ش��رکت ها حتی یک میلیارد پول گرفتند تا سند سازی کنند، 

که وزارت اطالعات لیست اینها را به قوه قضائیه داده است.
س��خنگوی دولت ادامه داد: این دختر خانم نه کارت داش��ته و 
نه هیچ مکاتبه ای برای ایشان نشده بوده و تنها بدلیل دوستی 
با تعدادی دانش��جوها بوده و هیچ امتحانی نداده اس��ت. برخی 
ش��رکت های کنکوری برای ش��و از اینها اس��تفاده کرده و سو 

استفاده آن شرکت کنکوری بود.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون سرمایه گذاری چهارصد میلیارد 
دالری چین در ایران و امنیت آن، بیان داش��ت: ما خودمان در 
بحث امنیت قوی هس��تیم، ما روابط صمیمی و خوب با چین 

داریم و مایل به گسترش روابط با آنها هستیم، آنچه بحث بوده 
دنبال توافق های بلند مدت ۲۵ س��اله با کش��ورها هستیم و از 
هرگونه س��رمایه گذاری خارجی استقبال می کنیم. ضمنا هیچ 
امتیاز ویژه به کس��ی نمی دهیم دنبال کارش��کنی در سرمایه 
گذاری نیستیم و هنوز هیچ رقمی تایید نشده است. سخنگوی 
دول��ت در م��ورد اعتراض کارکن��ان هپکو بیان داش��ت: متاثر 
هستیم از وقایعی که رخ داده؛ مشکل هپکو تولیدات آن است و 
تکنولوژی آن باید نو شود، خصوصی سازی هایی که انجام شده، 
اف��رادی که آنجا را گرفتند نتوانس��تند تعه��دات خود را انجام 
دهند این واگذاری سالم بوده اما تعهدات انجام نشده است. وی 
افزود: یکی از بانک ها مکلف شد حقوق کارکنان هپکو پرداخت 
شود؛ کارگران آنجا امنیت شغلی می خواهند، یک کنسرسیوم 
قوی انجام شد که مهمترین آنها ُگل گهر است. این کنسرسیوم 
می تواند تولید آنجا را انجام دهد و برای بچه های هپکو آرامش 
ایجاد ش��ده و آقای روغنی احتماال برای مدیریت به آنجا برود. 
ربیعی گفت: هر خصوصی سازی پر از حرف و حدیث است؛ در 
جلس��ه سران قوا برای واگذاری طرح های نیمه تمام بحث شد 
قرار شد رییس سازمان بازرسی و آقای نوبخت گروهی تشکیل 

دهند که این واگذاری ها با دقت الزم انجام شود.
وی در مورد الیحه تامین امنیت زنان تصریح کرد: اجازه دهید 
از قوه قضائیه که این الیحه را راه اندازی کردند تشکر می کنم، 
چون بخشی از این لوایح مربوط به امور قضایی است که به قوه 
قضائیه ارسال شد و این قوه بخشی از آن را اصالح و با بحث در 

مورد بخش دیگر آن این الیحه را به مجلس می فرستد.
ربیع��ی در مورد ت��الش دولت برای پای��ان دادن به تحریم ها 
گفت: در همه مسائل تنوع نظرات وجود دارد اما گاهی وقت ها 
بطور غیر منصفانه قضاوت می ش��ود که حتی دولت را محکوم 

به سازشکاری مطرح می کنند.  فارس

رئیس قوه قضایی��ه با تقدیر از اقدام دولت برای 
س��اماندهی وضعی��ت کارخانه هپک��و در اراک، 
گفت: این اقدام کافی نیس��ت، زیرا کارخانجات 
دیگری در کش��ور وجود دارند که با مش��کالتی 
نظیر مشکل هپکو مواجهند و باید این موضوعات 

به صورت ساختاری رفع شود.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای 
عالی قضایی با بزرگداش��ت هفت��ه دفاع مقدس 
تصریح کرد: دفاع مقدس فقط یک واقعه تاریخی 
نیست بلکه گنجینه و سرمایه عظیمی برای ملت 

ایران است که همواره باید از آن استفاده کرد.
رئیس��ی، ایس��تادگی و مقاومت فع��ال را عامل 
عقب نشینی دش��من دانست و افزود: ما راهبرد 
مقاوم��ت را از مقام معظ��م رهبری آموخته ایم. 
اگر امروز دش��من، حرمی��ن معصومین را ویران 
می کند، چون می داند که این مضاجع ش��ریف، 
دس��تگاه مقاوم پروری انسان سازی اند و زائران 
این حرم های مطهر، انس��ان هایی اهل مقاومت، 
امر به معروف و نهی از منکر، دش��من شناسی و 

دشمن ستیزی می شوند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امام س��جاد )ع( به 
تمام بشریت آموختند که زیارت اربعین، نماد و 
نمود ماندگاری عاشوراس��ت، زیرا عاشورا انسان 
س��از و مقاوم پرور اس��ت. امروز نیز بیش از هر 
زمان دیگر باید این فرمایش رهبر معظم انقالب 

را نصب العین قرار دهیم که مذاکره با دش��من 
در هچ س��طحی صورت نخواهد گرفت و راهبرد 

مقاومت و ایستادگی، دنبال می شود.
وی در ادام��ه ب��ا تبری��ک آغاز س��ال تحصیلی 
خاطرنش��ان کرد: م��دارس و دانش��گاه ها امروز 
مراکز آینده س��از هس��تند و باید آینده سازانی 
تربیت کنند که بتوانند حرکت عظیم ملت ایران 
را دنبال کنند. آنچه مهم است آنکه مساله تولید 
علم و توجه به سند تحول در آموزش و پرورش 
و ب��ه ویژه س��ند مصوبه ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی در باره امنی��ت روانی و اخالقی دانش 

آموزان و دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.
رئی��س قوه قضایی��ه خطاب به اولی��ای مدارس 
و مس��ئوالن و اس��اتید دانش��گاه ها گفت: دانش 
آموزان و دانش��جویان عزیز ب��رای علم آموزی و 
معرفت افزایی نزد ش��ما امانت هس��تند. در این 
راس��تا توجه به بهداشت اخالقی و امنیت روحی 
و روانی این عزیزان بس��یار مهم اس��ت. در سند 
مصوب ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی، وظیفه 
آموزش و پ��رورش و وزارت علوم در موضوعات 

مختلفی از جمله مس��اله عفاف و حجاب احصاء 
ش��ده اس��ت که باید در جهت اجرای این سند 

اهتمام تام داشت.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به مش��کالت ناشی از خصوصی سازی در کشور 
و اعتراضات کارگران، اقدام دولت درباره شرکت 
هپکو را قاب��ل تقدیر، اما در عی��ن حال ناکافی 
دانست و تصریح کرد: ش��رکت ها و کارخانجات 
زیادی در کش��ور هس��تند که خصوصی سازی 
در آن ها پیامد هایی داش��ته و مشکالتی را ایجاد 
کرده اس��ت. در بسیاری از این شرکت ها ضوابط 
قانونی خصوصی س��ازی رعایت نش��ده اس��ت، 
کارخانه دچار رکود ش��ده، کارگران بیکار ش��ده 
اند، کارگ��ران حقوق نگرفته ان��د، به اعتراضات 
توجهی نشده و نهایتا قوه قضاییه درگیر موضوع 
شده اس��ت. بر این اس��اس باید در ساختار ها و 
رفتار ها بازنگری و اشکاالت را رفع کرد تا شاهد 

بروز این مسائل نباشیم.
براس��اس این گزارش، در این جلس��ه ذبیح اهلل 
خدایی��ان رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک 

کشور با اشاره به زمین خواری در سواحل مکران 
با مجوز ه��ای قانونی، از واگ��ذاری میزان زیادی 
تسهیالت ارزی و ریالی و واگذاری زمین به یک 
جوان ایرانی ساکن اس��پانیا در این منطقه خبر 

داد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
حجت االس��الم و المس��لمین منتظری دادستان 
کل کشور نیز در این جلسه بر لزوم تجمیع کلیه 
پرونده های مهم اقتصادی و ارجاع آن ها به مجتمع 

ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد.
حج��ت االس��الم ش��هریاری رئیس مرک��ز آمار 
و فن��اوری اطالع��ات ق��وه قضاییه نیز ب��ه ارائه 
توضیحاتی درباره س��امانه اعالم اموال و دارایی 

مسئوالن پرداخت.
براساس این گزارش، آیت اهلل رئیسی رئیس قوه 
قضاییه پس از اظهارات مس��ئوالن عالی قضایی 
بر ل��زوم رایزنی با دولت برای ارزیابی دس��تگاه 
قضایی با ش��اخص های خود این دستگاه جهت 
حضور در جش��نواره ش��هید رجایی تاکید کرد 
و همچنین ب��ه معاونت های راهب��ردی و منابع 
انسانی قوه قضاییه مأموریت داد تا شاخص های 

ارزیابی عملکرد کارکن��ان و قضات را به صورت 
اختصاصی تهیه و تدوین نمایند.

رئیس قوه قضاییه درباره بودجه دس��تگاه قضایی 
نی��ز تاکید کرد: باید این موض��وع باالخره یک بار 
برای همیش��ه حل شود. پیشنهاد ما این است که 
درآمد ه��ای قوه قضاییه به خود دس��تگاه قضایی 
اختصاص یابد و کمبود بودجه نیز به صورت تکلیف 
دولت، به میزان قانونی در اختیار قوه قضاییه قرار 
گیرد تا در این زمینه هر سال دچار مشکل نباشیم. 
وی همچنین در خصوص برخ��ی اخبار مبنی بر 
حذف عنوان شهید از تابلوی برخی معابر تهران، بر 
لزوم بررسی دقیق جهت یافتن صحت و سقم این 
موضوع تاکید کرد و گفت: شهدا سرمایه های کشور 
هستند و اگر در این زمینه تخلفی شده باشد باید 

برخورد جدی صورت گیرد.
پ��س از گ��زارش رئی��س مرکز آم��ار و فناوری 
اطالعات ق��وه قضاییه درخصوص س��امانه ثبت 
دارایی ه��ا و اموال مس��ئولین و کارگزاران نظام، 
عملیاتی و اجرایی ش��دن س��امانه مذکور مورد 
تأیی��د ق��رار گرف��ت و همچنین مقرر ش��د در 
جهت صیانت از قض��ات در برابر اتهامات ناروا و 
حراس��ت از عزت قاضی و دادگاه، مرکز حفاظت 
اطالع��ات ق��وه قضایی��ه و دادس��رای انتظامی 
 قضات، س��از و کار مناس��بی پیش بینی نمایند.

 اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

 چرخش از مدیریت درآمد 
 به حذف هزینه های زائد!

ادامه از صفحه اول
س��ال ۹۹ درزمین��ه توزی��ع بودجه ه��ای ج��اری و 
س��رمایه گذاری بدون اتکا به درآمدهای نفتی تحولی 
است بی بدیل که در تمام سال های سپری شده پس از 
کشف نفت سابقه نداش��ته که امروز می تواند شهامت 

نه گفتن را به دشمنان دوچندان کند. 
ب��ا تدوین و تنظیم این بودج��ه که به  نوعی ده فرمان 
اس��ت و نیازمند می باش��د تا مجلس یازدهم با تأیید 
یکپارچه آن رس��الت خ��ود را در ای��ن دوره به اتمام 
برسانند و توپ اجرای آن در زمین قوه مجریه انداخته 
تا قبل از ش��روع س��ال جدید فتیل��ه هزینه های زائد 
را ب��دون هیچگون��ه مالحظه ای پایین کش��یده و این 
انقالب درونی را در تاریخ س��یاه استعمار نفتی جهان 

به سفیدی و روشنایی تبدیل نمایند.

سرمقاله

بودجه آموزش و پرورش سه برابر و حقوق معلمان ۴ برابر شده است
روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی:

رئیس قوه قضاییه:

اقدام دولت درباره هپکو کافی نیست؛ اما قابل تقدیر است

سخنگوی دولت:

رئیس  جمهور برای سفر به نیویورک تردید داشت


