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ویژه های خراسان

رصد بی بضاعت های میلیاردر 
در قوه قضاییه

بررسی های دریافتی توسط یک نهاد مسئول که 
به دست مسئوالن قوه قضاییه نیز رسیده نشان 
می دهد برخی افرادی که به عنوان بی بضاعت و 
نداشتن توان مالی، درخواست استفاده از خدمات 
رایگان یا اصطالحا معاضدتی را از دستگاه قضایی 
دارند، درگیر پرونده هایی از جمله در حوزه امالک 
هستند که ارزش این دعاوی به بیش ازیک میلیارد 
تومان می رسد که بر این اساس، مقرر شده توجه 
و دقت بیشتری به احراز استطاعت مالی نداشتن 

متقاضیان صورت بگیرد.

مجوز ۳ میلیارد دالری دولت 
برای ارتقای آموزش و پرورش

یک مسئول ارشد اجرایی از تعدادی از اعضای 
کابینه خواسته است با توجه به مجوزهایی که ماده 
۶۳ قانون برنامه ششم توسعه به قوه مجریه داده، 
راجع به ارائه پیشنهادها به منظور افزایش ایمنی 
و مقاوم  سازی مدارس و دیگر فضاهای فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش، به صورت معادل ریالی 
مبلغ سه میلیارد دالر ظرف سه سال آینده از محل 
حساب ذخیره ارزی اقدام کنند که این موضوع قرار 
است در قالب یک آیین نامه به تصویب کابینه برسد. 

اخبار

عارف: جریانی می خواهد جنگ و 
ایثارگری را وسیله ای برای حذف دیگران 

قرار دهد 

به  در پیامی  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس 
همین مناسبت  با گرامی داشــت هفته دفاع 
ــاع مقدس متعلق به  ــرد: دف مقدس  تاکید ک
ــت؛ متاسفانه  کل کشور و انقالب و تاریخ اس
امــروز جریانی می خواهد جنگ و ایثارگری را 
وسیله ای بــرای حــذف دیــگــران قــرار دهــد. به 
گزارش ایرنا، محمدرضا عارف افزود: ایثارگران 
ــا بهترین کسانی  و خــانــواده هــای معظم آن ه
هستند که نباید اجازه دهند ارزش ها و عناوین 
مقدس دستاویز معامالت سیاسی به ویژه حذف 
نیروهای ارزنده ای قرار گیرد که در دلبستگی 
ــازه ندهند  آن هــا به انقالب شکی نیست و اج
برخی افراد افراطی که ربطی به جنگ ندارند، 

میدان دار شوند.

رسانه چینی: پیام رزمایش مشترک با 
ایران، حمایت پکن از تهران است 

روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« هنگ کنگ 
در مطلبی  با اشاره به برگزاری رزمایش مشترک 
چین، ایران و روسیه در شمال اقیانوس هند و 
ــای عمان  نوشت : این رزمایش به صورت  دری
منطقی بیانگر روابــط نزدیک سه کشور چین، 
ایران و روسیه است و نشان می دهد که چین از 

تهران حمایت می کند.
در همین بـــاره،  لــی جــی کــارشــنــاس نیروی 
دریایی در گفت وگو با این روزنامه تاکید کرد : 
زمان برگزاری این تمرین مشترک ممکن است 
ــورت بروز  کمی حساس باشد و برخی در ص
درگیری های نظامی بین کشورها، آن را نشانه 
حمایت چین از ایران تلقی کنند . وی ادامه داد: 
اما اگر این رزمایش در آب های بین المللی و 
بــدون هدف قــرار دادن کشور دیگری برگزار 
شود، یک تبادل نظامی معمول بین کشورها 
تلقی می شود.همچنین نی لکسیونگ  استاد 
شانگهای  دانــشــگــاه  حقوق  و  سیاسی  علوم 
گفت: این رزمایش برای ارسال این پیام است 
که چین در "سناریوهای مختلف" در کنار ایران 

خواهد بود.

دستاوردهای جدید دفاعی ایران در رژه سی و چهارم نیروهای 
مسلح، حضوری کم نظیر داشت  

 هشدار آفندی و پیام پدافندی ایران به دشمنان 
نخستین رژه باور ۳7۳ و رونمایی از سامانه پدافندی ۱۵ خرداد 

چهره ها و گفته ها 

کارنامه فراکسیون امید

ابوالفضل سروش عضو فراکسیون امید مجلس 
درباره عملکرد این فراکسیون: هیچ بقالی نمی 
گوید ماست من ترش است، ما هم حتما می گوییم 
ماست مان شیرین است/فراکسیون امید هم 

مانند دیگر فراکسیون ها در 
جهت تحقق اهداف خود 

ــت، اما  ــرده اس تــالش ک
برخی از برنامه های 

ما موفق نبود. /
راه دانا

ضرب االجل ثبت اموال  
2۵0 هزار مسئول موظف به اعالم اموال خود در سامانه شدند

اصل ۱42 قانون اساسی که به احصا و اعالم 
ــوال مسئوالن کشور اختصاص دارد،  ام
دیروز با افتتاح سامانه اموال مسئوالن در 
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه 
یک قدم به اجرا نزدیک تر شد. بر اساس 
قانونی که در 24 آذر 94 تصویب شد، 
به جز مقامات ارشــدی که در اصل ۱42 
نام بــرده شده انــد، 24 عنوان مسئولیت 
دیگر در کشور که حــدود 2۵0 هــزار نفر 
هستند، باید امــوال خود را پیش و پس از 
مسئولیت به رئیس قوه قضاییه اعالم کنند. 
قانون رسیدگی به دارایــی مقامات پس 
از حــدود ۳.۵ سال انتظار بــرای اجــرا، از 
خــرداد امسال با دستور رئیس جدید قوه 
قضاییه وارد مرحله اجرایی و آیین نامه آن 
ابــالغ شــد. به گفته رئیس مرکز آمــار قوه 

قضاییه با ایــن قانون 
حدود 2۵0 هزار نفر 
از مــســئــوالن کشور 
که تقریبًا تا رده مدیر 
کلی در همه دستگاه 
ها را شامل می شوند، 
باید امــوال خود را در 

ــالم و  این سامانه ثبت کنند. حجت االس
افتتاح  مراسم  در  شهریاری  المسلمین 
این سامانه تأکید کرد مسئوالن شامل این 
قانون باید بالفاصله پس از انتصاب تعهدنامه 
اعالم اموال خود را امضا کنند، در غیر این 
صــورت امضای شــان در مقام مسئولیت 
بالاعتبار خواهد بود. بر اساس آیین نامه 
اجرایی این قانون، استنکاف از اعالم اموال 
مسئولیت های کیفری و اداری خواهد 
داشت. شهریاری در مراسم دیروز تأکید 
کرد که بعد از رفع ایرادات این سامانه، ظرف 
کمتر از یکی، دو ماه آخرین مرحله اجرایی آن 
به پایان خواهد رسید و »این سامانه در بستر 
شبکه ملی اطالعات قرار خواهد گرفت.« به 
گزارش خبرآنالین شهریاری درباره جزئیات 
اموالی که باید اعالم شود، افزود: »صورت 
دارایی ها شامل هفت مورد است کلیه اموال 

غیرمنقول که شامل ملک و امالک است و 
حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه گذاری ها 
و حق انتقال آن ها اعالم شود، اوراق بهادار، 
موجودی حساب ها در بانک ها و صندوق 
ها، مطالبات و دیون و هرگونه منبع درآمدی 
مستمر باید اعالم شود.« این مقام مسئول 
تأکید کرد به دلیل توصیه مشاوران امنیتی 
و همچنین حساسیت اطالعات موجود در 
این سامانه، تالش می شود این سامانه در 

بستر اینترنت قرار نگیرد.

احتمال انتشار اموال متخلفان توسط 	 
رئیس قوه قضاییه

ــن سامانه مطابق مـــاده 8 آیــیــن نامه  ای
رسیدگی به اموال و دارایی مسئوالن نظام 
محرمانه خواهد بود ولی مقامات مسئول 
شخصًا  مــی تــوانــنــد 
ــات خـــود را  ــالعـ اطـ
افشا کنند. در عین 
حال شهریاری دیروز 
تصریح کرد : »چنان 
چـــه در بـــررســـی ها 
پای مسئوالن دیگری 
به پرونده اموال باز شود به صورت محرمانه 
به اداره کل مربوط اعالم می شود تا درباره 
آن اقدام شود و در صورت مشاهده تخلف 
پرونده به دادگاه ارسال می شود و رئیس 
از رسیدگی  تواند بعد  قــوه قضاییه می 
بنا  اطالعات را منتشر کند.« همچنین 
ــای شهریاری هیچ کــس جز  بــه گفته ه
رئیس قوه قضاییه دسترسی به اطالعات 
ــت و اطــالعــات دارای سه  نخواهد داش
کلید رمزگذاری خواهد بود.این مقام قوه 
ــزود: از امــروز به مدت یک ماه  قضاییه اف
یعنی تا یکم آبان ماه 98 مسئوالن مهلت 
اعالم اموال خود را دارند و مسئوالنی که 
بعد از اجــرای قانون یعنی بعد از 29 آذر 
94 عهده دار مسئولیت شده اند و دوره 
مسئولیت شان تمام شده باید اموال خود 

را اعالم کنند.

هادی محمدی – مراسم رژه نیروهای مسلح که به 
صورت سنتی در اولین روز آغاز هفته دفاع مقدس 
و گرامی داشت شهدای جنگ تحمیلی رژیم بعث 
علیه ایران برگزار می شود ، همچون سی و سه سال 
گذشته با شکوه و اقتداری مثال زدنی در سراسر 
کشور برگزار شد . مراسمی را که امسال برگزار شد 
شاید بتوان به لحاظ حضور تجهیزات و تسلیحات 
جدید در رژه سال های اخیر، با لفظ بی نظیر توصیف 
کرد . آن جا که در تهران و بندرعباس به عنوان دو 
مرکز اصلی رژه نیروهای مسلح ، چندین دستاورد 
دفاعی در حوزه شناورهای سطحی و زیرسطحی   
زمینی ، پدافندی و هوایی برای اولین بار در رژه 
شرکت داده شدند. دستاوردهایی که هم در حوزه 
آفندی )حمله( و هم در زمینه پدافندی )دفاع( پیام 
های مشخصی برای دشمنان منطقه ای و فرامنطقه 

ای ایران دارند. 
در تهران و در جوار حرم مطهر امام راحل برای اولین 
بــار سامانه پدافند هوایی بــرد بلند بــاور ۳7۳ که 
۳۱مردادماه با حضور مقامات ارشد نظام رونمایی 
ــت. بــاور ۳7۳ اولین  شــده بــود در رژه حضور داش
سامانه ارتفاع بلند پدافندی بومی با قابلیت تحرک 
باال و توانایی شناسایی ۳00 هدف اولویت بندی 
۱00 هدف و درگیری با شش هدف همزمان است. 
همچون همیشه رژه موشک ها از جمله بخش های 
جالب به شمار می رود که روز گذشته نیز شاهد رژه ۱8 
فروند موشک بالستیک  از نوع قدرF، عماد، خرمشهر، 
قیام و سجیل بودیم که در این میان یکی از موشک های 
خرمشهری که از مقابل جایگاه عبور کــرد، نمونه 
جدیدی از سر جنگی داشت که تاکنون دیده نشده 

بود. این سومین سر جنگی است که تاکنون به روی این 
موشک دیده شده است. موشک بالستیک خرمشهر با 
برد دو هزار کیلومتر قادر است یک یا چند سر جنگی را 

تا وزن ۱800 کیلوگرم حمل کند.
در رژه امسال همچنین سامانه پدافندی ۱۵ خرداد 
بــرای اولین بــار از مقابل جایگاه عبور کــرد. این 
ــداف تا فاصله ۱۵0  سامانه با قابلیت کشف اه
کیلومتری و درگیری و انهدام اهداف در برد 4۵ 
کیلومتری اســت، قابلیت تحرک باال،شناسایی 
اهداف پنهان کار و درگیری همزمان با شش هدف 
از دیگر توانایی های این سامانه بومی است. از جمله 
دیگر تجهیزات جدید در این رژه را نیروی زمینی 
سپاه از مقابل جایگاه عبور داد . سامانه متحرک توپ 
۱۳0 میلی متری، خمپاره انداز خشابدار 8۱ میلی 
متری و یک سیستم سالح ضد بالگرد توسط نیروی 

زمینی سپاه به نمایش در آمدند.
در حوزه ساخت پهپاد هم روز گذشته یک دستاورد 
جدید به نام کمان ۱2 داشتیم . این پهپاد که اولین 
بار در نمایشگاه صنعت دفاعی در دهه فجر سال 
گذشته به نمایش گذاشته شده بود ، به عنوان نمونه 
ای از آخرین نسل پهپادهای نیروی هوایی ارتش در 

مراسم رژه نیروهای مسلح نمایش داده شد.
عالوه بر تجهیزات گفته شده که در تهران برای اولین 
بار رژه رفتند ، در بندرعباس هم دو محصول جدید 
دفاعی ایرانی اولین حضور خود در رژه ۳۱ شهریور را 
تجربه کردند . این دو محصول جدید ناوشکن سهند 
و زیردریایی نیمه سنگین فاتح بودند که روز گذشته 
در تنگه هرمز توان خود را در معرض جهانیان به 

نمایش گذاشتند.
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