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علی الریجانی در واکنش به اشاره استاندار خراسان رضوی 
مبنی بر حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، 
اظهار کرد: استاندار با مطلبی که بیان کردند، قصد جان ما را 

دارند؛ ما در این وادی نیستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تربت حیدریه، علی الریجانی در 
همایش بزرگداشت روز معلم که در دانشگاه این شهرستان 
برگزار شد، ضمن تبریک به معلمان، خطاب به آنها، عنوان 
کرد: شما معلمان فارغ از مشکالتی که مطرح کردید، خودتان 
می دانید در قلب ملت و مردم هستید و هیچ خانواده ای 
نیست که با معلم و مدرسه سرکار نداشته و دوستدار معلم 
نباشد. مشکالت وجود دارد و معموالً گاه این مسائل شدت 
می گیرد، اما منزلت و کرامت معلم در هر مقطعی همیشه 
محفوظ است. الریجانی افزود: معلمان انسان های فهیمی 
هستند که آینده کشور را می سازند. ممکن است دردهایی 
داشته باشند که دارند، اما با شرافت زندگی می کنند، هر 
کاری را انجام نمی دهند و هر سخنی را نمی گویند. درد دارند، 
اما برای آینده کشور دردمندتر هستند. اگر سخنی می گویند، 
برای عزت کشور است، بنابراین مساله شخصی ندارند و قشر 
شریف و فهیمی در کشور هستند. زحمات معلمان، فرزندان 
مجاهد را در کشور ایجاد کرد. شما سازنده آنها و اهل تربیت 
هستید، یعنی برای آینده می سازید. این معلمان هستند که 
فرزندان را متناسب با نیازهای زمان خود می سازند، بنابراین 

کار بزرگ و ارزشمندی برعهده شما است.
و  یاد  گرامیداشت  اسالمی ضمن  رئیس مجلس شورای 
خاطره استاد شهید آیت الله مطهری، تصریح کرد: شهید 
مطهری یک معلم واقعی انقالب بود. فکر انقالب در تئوری  

بحث های  در  امروز  اگر  کرد.  پیدا  سامان  او  پردازی های 
افرادی  نتیجه  این  ایستادگی می بینید،  در کشور  مختلف 
مانند مطهری، بهشتی و رهبران صدر انقالب اسالمی است 
که برای کشور بسیار زحمت کشیدند. یکی از خصوصیات 
ایشان این بود که برای کار علمی ارزش قائل بودند. مدرسه و 
دانشگاه برای این است که افراد فاضل و مبتکر تربیت کنیم. 
ایشان از این سنخ بود، هم خودش اهل فکر بود و هم افرادی 
که می پروراند اینگونه بودند. وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ جلد 
کتاب از این ایشان منتشر شده که نشانگر این است که ذهن 
فکوری داشتند و کارهای ایشان در ساخت علم ارزشمند بود. 
با متدلوژی عقالنی می پرداختند،  به کارهای علمی  زمانی 
کاری به صف کشی دینی نداشتند، نقد می کنند، اما گاهی 
مفاهیم آنها را نیز مورد تأیید قرار می دهند. در آثار ایشان 
نکات زیادی وجود دارد. افکار شهید مطهری بسیار جای کار 
دارد. به اساتید و معلمان توصیه می کنم به آثار ایشان توجه 
کنند که دریافت های نظام مند از تفکر اسالمی در آن است.

و  نمایندگان معلمان  به صحبت های  اشاره  با  الریجانی 
دغغه های آنها، گفت: مسائل شما را هم نماینده های خودتان 
و هم ما پیگیری می کنیم. زمانی که بودجه کشور نوشته 
می شود، پایه آن الیحه دولت است. دولت سقفی از درآمد 
دارد که بر اساس آن بودجه را تقسیم می کند، بدون استثنا 
در مجلس تاکید بر ارتقای منابع آموزش و پرورش است. 
امسال بیش از ۴ هزار میلیارد بودجه آموزش را اضافه کردیم. 
اینگونه نیست که دغدغه های شما معلمان انجام نمی شود. 
مردم خود به نمایندگان و دولت رأی داده اند. به آنچه در 

الیحه دولت به مجلس می آید، توجه می شود.

به پیشنهادی که  با اشاره  رئیس مجلس شورای اسالمی 
نمایندگان معلمان مبنی بر کاهش سن بازنشستگی مطرح 
صندوق های  که  دارید  اطالع  همه  کرد:  تصریح  کردند، 
بازنشستگی چه وضعی دارند. باید این صندوق ها سرپا شوند 
تا نیازهای عزیزان را جبران کنند. اصالحاتی را به ما دادند 
که برخی را در بودجه امسال جانمایی کردیم تا ظرفیت این 
صندوق ها را افزایش دهیم که بتوانند به بازنشستگان خدمات 
دهند. صندوق باید توانمند شود، کمبود دارد، امکاناتی دادیم 
که دولت باید آستین باال بزند. سال قبل نیز این کار را کردیم، 

من تعجب می کنم که چرا این کار را انجام ندادند.
را  است. صندوق ها  کار مجلس همین  کرد:  اضافه  وی 
سرپا کردیم، دولت نیز باید امکاناتش را فراهم کند. یکی از 
توصیه هایی که شد، این بود که سن بازنشستگی را کاهش 
دهند و این باعث ایجاد مشکل شده است. توان اجرایی برای 
صندوق وجود ندارد، بنابراین کسی که کار کرده و بازنشسته 
شده، کمبود منابع دارد و ضرر می کند. برخی پیشنهادات 
ممکن است برای قشر محدودی مفید باشد که برای قشر 

عظیمی مشکل ایجاد می کند. باید پیشنهادات بررسی شود.
اصرار  نیز  معلمان  رتبه بندی  کرد:  خاطرنشان  الریجانی 
مجلس بود. طبق اصل ۷۵ قانون، مجلس راسا نمی تواند 
کاری که بار ملی دارد را انجام دهد، باید الیحه بیاید. ما فشار 
آوردیم تا الیحه داده شود، اگر دولت بار ملی را حل کند، 
مطابق قانون مشکلی وجود ندارد. ما فشار آوردیم و پیگیر 

بودیم. ما این مشکل را داریم و کار ساده ای نیست.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به معیشت معلمان، 
گفت: در خصوص معیشت معلمان تا جایی که می توانستیم 

انجام دادیم. زمانی که کمبود وجود دارد، باید به گونه ای 
تنظیم کنیم که اساتید و معلمان بتوانند زندگی کنند. تصویب 
کردیم تا حداقل معیشت را طوری تنظیم کنیم که وضع از 
سطح پایین بیشتر باشد. دولت روی ۲۰ درصد اصرار داشت. 
امسال در مجلس با توجه به شرایط کشور، باید به طبقه با 
درآمد کمتر، بیشتر توجه شود، بنابراین ۴۰۰ هزار تومان را 
پایه قرار دادند. الریجانی در بخش دیگری از سخنانش با 
بیان اینکه ادبیات ما باید به گونه ای باشد که همه وحدت 
داشته باشیم، عنوان کرد: دیروز رهبر در سخنان خود به این 
نکته اشاره فرمودند. وقتی حریفی دارید که از تمام ابزارها 
برای فشار استفاده می کند، باید درون تان منسجم بوده و با 
هم باشید. همه ما در یک کشتی هستیم. ممکن است تصور 
کنید که چرا اینگونه شد؟ آیا راه دیگری بود؟ مگر نگفتند 
می خواهیم در مساله هسته ای توافق کنیم، جمهوری اسالمی 
نیز پذیرفت، بیش از ۲ سال مذاکره کرده و به توافق رسیدند، 
بعد موجود عجیب و غریبی زیر این قرارداد زده و خالف 

قوانین بین المللی فشار آورد.
مورد   ۱۲ ترامپ  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نوشت و گفت که اگر بپذیریم، حرفی ندارد. این ۱۲ مورد 
شرف ملت را زیر پا می گذارد و حقوق ملت ایران را به ذلت 
می کشد، بنابراین باید بایستیم و صبور باشیم، در این صورت 
تمکین کند، وگرنه جلوتر  ناالیق مجبور است  این موجود 
می رود. اگر امروز در مقابل آمریکا نایستیم، چند قدم جلوتر 
می آید، بدتر از کاری که با عربستان کرد، پولش را می گیرد و 
تحقیرش می کند، اما ملت ایران اینگونه نیستند، پس مدیران 

کشور باید از حقوق ملت دفاع کنند.

  
رئیس قوه قوه قضائیه:

نگذاریم فساد در جمهوری اسالمی النه کند
رئیس قوه قوه قضائیه گفت: به هیچ عنوان نباید بگذاریم که فساد در 
جمهوری اسالمی النه کند و قطعاً در گام دوم انقالب باید در این زمینه 

اقدامات مؤثری انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز در 
نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان که در فرودگاه 
زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: توفیقی حاصل شد که اولین سفر رسمی 
مسئوالن قوه قضائیه در دوره جدید به استان سیستان و بلوچستان باشد.

وی افزود: در این سفر عالوه بر دیدار با اقشار مختلف مردم از جمله 
خانواده شهدا و ایثارگران، نخبگان، اساتید و دانشجویان، روحانیون و 
علمای شیعه و سنی و قضات و کارکنان دادگستری از نزدیک با مشکالت 

قضائی مردم هم آشنا شدیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در این سفر با بزرگان طوایف هم 
دیدار داشته است، ادامه داد: در این سفر بر حل مسائل بین طوایف با 
حضور ریش سفیدان و طوایف و کسانی که می توانند اختالفات را حل 

کنند، تاکید شد.
وی با اشاره به اینکه حضور بزرگان طوایف در حل و فصل دعاوی بسیار 
کاهش حجم  در  ریش سفیدان  حضور  قطعاً  گفت:  است،  تأثیرگذار 

ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختالف بسیار مهم است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه قضات باید متوجه باشند که در محضر 
پروردگار حکم صادر می کنند، تصریح کرد: اجرای عدالت و قانون، مبارزه 
بی امان با هر گونه شرارت و نا امنی و مبارزه بی امان با فساد در دستور 

کار قوه قضائیه است.
نباید بگذاریم که فساد در  افزود: به هیچ عنوان  رئیس قوه قضائیه 
جمهوری اسالمی النه کند و قطعاً در گام دوم انقالب باید در این زمینه 

اقدامات مؤثری انجام شود.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان عالوه بر 
داشته های مادی و معنوی دارای جوانان برومند و پر تالشی است که باید 
حتماً با برنامه ریزی درست از این ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت های سیستان و بلوچستان در زمینه های مختلف 
از جمله، اقتصاد دریا و محصوالت کشاورزی متنوع بیان داشت: طی ۴۰ 
سال عمر با برکت انقالب اسالمی کارهای بسیار مهمی به برکت اسالم و 
انقالب در این منطقه انجام شده است اما همچنان باید کارهای دیگری 

انجام شود.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان در حال توسعه 
است، گفت: البته هر گونه توسعه و پیشرفتی در سایه اتحاد، انسجام و 

وحدت اتفاق می افتد.
وی با اشاره به سابقه طوالنی وحدت مردم سیستان و بلوچستان افزود: 
اتحاد مردم سیستان و بلوچستان یک الگو برای همه مسلمانان جهان 
است و برای دوستان دارای پیام دوستی و صمیمیت است و موجب نا 

امیدی دشمنان می شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ادامه مبارزه بی امان با شبکه های گسترده 
قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت ادامه داد: برای توسعه استان سیستان 
و بلوچستان دستگاه قضائی از کارآفرینان به صورت جدی و با برنامه 

حمایت می کند.
وی با اشاره به اینکه برای تأمین نیروی انسانی کارآمد و کمبود قاضی 
نیز برنامه ریزی می شود، تصریح کرد: برای حل مشکالت سازمان های 
قضائی و دادگستری سیستان و بلوچستان نیز اعتبارات خاصی اختصاص 

داده می شود.

اخبار
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شهر »آنها« را نمی بیند!
درِد دل خانواده یک پاکبان در روز جهانی کارگر

سیگنال خروج

 قوه قضائیه: 
 حکم پرونده گروه هدایتی تا ١٠ روز آینده صادر می شود

 قاضی »اسدالله مسعودی مقام« رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
مفاسد اقتصادی شامگاه پنجشنبه اعالم کرد: حکم پرونده گروه هدایتی تا ١٠ روز 

آینده صادر می شود.
به گزارش ایرنا به نقل از قوه قضائیه، قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از قتل حاجیان که در دوره ای وکیل هدایتی 
بوده است شائبه ای مبنی بر اینکه این فرد جعبه سیاه بانک سرمایه است مطرح 
شد، گفت: پرونده بانک سرمایه نزدیک به ۴۰۰ متهم دارد که چند بخش آن با 
کیفرخواست به دادگاه آمده است در هفته های آتی رسیدگی به پرونده بقیه 

اعضای هیئت مدیره و برخی از متهمین را آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: در رابطه با اینکه آیا مرحوم حاجیان جعبه سیاه پرونده است قطعا 
نمی تواند باشد به جهت اینکه پرونده آقای هدایتی به صورت کامل به دادگاه آمده 
و مورد ارزیابی قرار می گیرد و نقطه تاریکی در پرونده وجود ندارد که بگوییم برخی 

از اسناد آن پنهان است.
کرد:  تاکید  اقتصادی  مفاسد  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  سوم  شعبه  رئیس 
نمی توانیم بگوییم قتل آقای حاجیان مسیر تحقیقات را با نواقص مواجه می کند؛ 
چرا که مدارک و مستندات کافی برای پرداخت ودریافت تسهیالت وجود دارد و در 
خصوص سایر پرونده ها نیز به همین ترتیب است. وی شاید در سابق وکیل آقای 

هدایتی بوده باشد و در رابطه با پرونده های دیگر اطالعات داشته باشد، اما در این 
پرونده اصال حضور نداشته و جزو وکالی پرونده ما نیست.

وی اضافه کرد: ما تمامی دالیل و مستندات الزم را جمع آوری کرده ایم و نیازی 
نیست که مرحوم حاجیان یا امثال وی بخواهند به ما کمک کنند یا اطالعاتی 
داشته باشند که برای ما مفید فایده باشد تمام مستندات در پرونده موجود است 

و چند استعالم است که اگر پاسخ داده شود تا ۱۰ روز آینده رای صادر می شود.
مسعودی مقام در ارتباط با عدم حضور یقینی یکی از متهمان پرونده بانک 
سرمایه در دادگاه گفت: متهم متواری است برای وی قرار وثیقه صادر کردند، آ زاد 
شد، ما احضارش کردیم،اما در جلسات حاضر نشد. از آنجایی که وکیل قبلی جزو 

وکالی ماده ۴8 نبود برای ایشان وکیل انتخاب کردیم.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اضافه کرد: چنانچه 
متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود تقریبا یکی از مراحل دادرسی را که می تواند 
به نفعش باشد از بین می برد و این موضوع به ضرر متهم است. وی گفت: این 
که بگوییم، چون یقینی در دادگاه حاضر نشده است نمی توانیم رأی بدهیم درست 
نیست ما در رابطه با آقای هدایتی، یقینی و سایر متهمان ادله الزم را جمع آوری 
کرده ایم و تقریبا می توانیم بگوییم تا ۱۰ روز آینده رأی صادر می شود ما به اینکه 
چه مراوادتی بین اشخاص است، کاری نداریم. مسعودی مقام با تاکید بر اینکه 

عدم حضور متهم یقینی به ضرر خودش بوده است گفت: شاید در صورت حضور 
در دادگاه، انجام دفاعیات می توانست در حق خودش و دیگران موثر واقع شود، 
اما آنچه که در پرونده موجود است این است که ایشان معاونت و تحصیل وقوع 
جرم از بابت تاسیس شرکت ها و در اختیار قرار دادن شرکت ها کرده است. رئیس 
شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اضافه کرد: از آنجایی که کار 
متهم یقینی تاسیس شرکت ها بوده است شاید در پرونده های دیگر نیز قابلیت 
تعقیب را در رابطه با اخذ تسهیالت از سیستم های بانکی کشور داشته باشد که 
ما این موضوع را به دادسرا حتما اعالم خواهیم کرد که در این حوزه تعقیب را 
انجام دهند. وی تصریح کرد: بستری شدن وی در بیمارستان یک روز و قبل از 
جلسات دادرسی ما بوده است و همزمان با اولین جلسه متواری شده است، 
متواری شدن وی به معنای این نیست که دسترسی به متهم مقدورنباشد چرا که 
اقدامات تعقیبی از سوی ضابطین دادگستری انجام می شود و قطعا متهم دستگیر 

خواهد شد و نمی تواند از چنگال عدالت خارج شود.
مسعودی مقام افزود: اینگونه نیست که گفته شود اساسا عدم حضور متهم 
یقینی در صدور رأی موثر است، ما ادله و پرونده را مورد ارزیابی قرار می دهیم، 
هر گاه نواقصی وجود داشته باشد آن را برطرف می کنیم که برطرف نیز شده است 

و تا ده روز آینده رأی صادر خواهد شد.

امتیازگیری آمریکا از عراق 
برای معافیت از تحریمی که 

وجود ندارد!

استفاده از ارزهای دیجیتال 
برای دور زدن تحریم ها

آری یا خیر؟

 تقاضا برای ارزهای دیجیتال به علت تحریم ها 20 درصد افزایش یافتآیا واردات برق از ایران تحریم است؟
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