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مذاکرات وین نیازمند پیشرفت
 پای��گاه خب��ری اردوپوینت نوش��ت: آنّالنا بِرب��وک وزیر خارجه 
آلمان، پس از دیدار با سرگئی الوروف همتای روسی اش درباره 
مذاک��رات وی��ن گفت: به پیش��رفت در مذاک��رات احتیاج داریم 
چ��ون زم��ان باقی مانده برای حفظ این توافق کوتاه تر می ش��ود 
به گزارش ایسنا اظهارات بربوک در پی این مطرح می شود که 
دور هش��تم مذاکرات وین در راس��تای احیای برجام در جریان و 
ای��ران تاکی��د کرده تنها هدف لغو تحریم های یک جانبه آمریکا 
را در این مذاکرات دنبال می کند و در صورت انجام شدن آن و 
پایبندی تمامی امضا کنندگان برجام به تعهداتش��ان، حاضر به 
بازگش��ت به پایبندی به تمامی تعهدات هس��ته ای اش در برجام 

خواهد بود.

امید گشایش در امور ایران و عربستان 
 نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری های اسالمی گفت: 
موافقت عربستان با صدور ویزا برای سه تن از دیپلمات های ایران 
به عنوان دیپلمات های مستقر در سازمان کنفرانس اسالمی در 
جده یک گام نسبتا مثبت محسوب می شود، به خصوص با توجه 
به این که نمایندگی ما در سازمان همکاری های اسالمی تقریبا 
نمایندگی منحصر به فردی است که مستقل و جدای از محل 
سفارت مان در ریاض، فعالیت دارد و این نمایندگی در جده است. 
صباح زنگنه در گفت وگو با ایسنا گفت:  بنابراین اقدام عربستان در 
صدور ویزا برای دیپلمات های ایرانی یک گام مقدماتی محسوب 
می  شود چرا که نمایندگی نزد سازمان همکاری اسالمی شبیه 
نمایندگی ایران در نیویورک یا ژنو است که حالت دو جانبه ندارد، 
لذا در نش��ان دادن حس��ن نیت کش��ور میزبان می تواند عالمت 
خوبی تلقی شود. وی افزود: چنین اجازه ای داده شده باید از آن 
اس��تقبال کرد و در جهت همکاری های منطقه ای و بین المللی 

در خدمت به منافع جهان اسالم گام برداشت.

گفت وگوی کره جنوبی و آمریکا درباره ایران
 معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در پیامی از گفت وگو با همتای 
آمریکایی اش درباره موضوعات مختلفی  از جمله ایران خبر داد.

ب��ه گزارش ایس��نا، جونگ کان چ��وی، معاون وزیر امورخارجه 
ک��ره جنوب��ی که به تازگی گفت وگویی با وندی ش��رمن همتای 
آمریکایی خود داشته، در توییتر نوشت: تماس تلفنی خیلی خوبی 
ب��ا مع��اون وزیر امور خارجه آمریکا درباره همکاریمان در زمینه 
میانمار، ایران، اوکراین، ناتو و کره ش��مالی داش��تیم.او ادامه داد: 
جست وجوی راهکارهای دیپلماتیک برای چالش های جهانی، 
کاری دشوار و مستلزم شجاعت، پایداری و قدرت است که اتحاد 

آمریکا و جمهوری کره را قوی و منعطف  می سازد.

برگزاری نشست مسئوالن ایرانی و مصری
 روزنام��ه الجدی��د از مناب��ع مصری مدعی ش��د در روزهای آخر 
س��ال ۲۰۲۱ نشس��ت " ارزیابی" در سطح اطالعاتی میان ایران 
و مصر برگزار ش��د. این نشس��ت برای بررسی و ارزیابی گام ها و 
مطالبات متقابل میان دو کشور که در نیمه سال گذشته بر سر 
آن ها توافق کرده بودند انجام ش��د. به گزارش ایس��نا، این منابع 
تاکید کردند: درحال حاضر س��خن گفتن درخصوص گام های 
جدید در روابط میان دو کشور مطرح نیست و مساله ای که اکنون 
دو کش��ور بر س��ر آن توافق کردند عدم آس��یب رساندن به منافع 
یکدیگر اس��ت.این منابع تاکید کردند: روابط با ایران در س��طح 
امنیت��ی مح��دود خواهد ماند و این یکی از پرونده های اساس��ی 
اس��ت که ش��خص عباس کامل، رئیس سازمان اطالعات مصر 
بر آن نظارت دارد. همچنین دس��تورات ش��دیدی به تمام رسانه 
های مصری داده ش��ده تا در رخدادها به ایران اهانت نش��ود و 

تنها به جنبه خبری اکتفا کنند.

 درخواست اروپا از ایران بر حل بحران یمن 
 س��خنگوی اتحادیه اروپا گفت: برای رس��یدن به توافقی که به 
جن��گ یم��ن پایان دهد تالش می کنی��م. ایران هم باید نقش 
مثبت برای پایان دادن به بحران یمن ایفا کند. به گزارش ایسنا، 
سخنگوی اتحادیه اروپا در گفت و گو با اسکای نیوز عربی بدون 
اش��اره به حمالت چندس��اله عربس��تان و امارات به یمن و نقش 
مخ��رب اروپایی ه��ا در این بحران مدعی ش��د: اقدامات حوثی 
های یمن امنیت منطقه را تهدید می کند. ایران همواره تاکید 
داش��ته که خواس��تار حل بحران یمن از طریق راه حل سیاس��ی 
و مس��المت آمیز بوده و از همان ابتدا طرح هایی برای حل این 

بحران و پایان دادن به جنگ پیشنهاد داده است.

دیدار خاتمی، روحانی و ناطق نوری 
 ی��ک فعال سیاس��ی اصالح طلب در خص��وص خبر دیدارهای 
حس��ن روحانی و س��یدمحمد خاتمی دو رئیس جمهور پیشین و 
علی اکبر ناطق نوری گفت:  این دیدارها هیچ ارتباطی با بازسازی 
جبهه اصالحات و انتخابات نداشته و یک بازدید معمولی است 
که ش��اید هرچند وقت یک بار انجام ش��ود. جواد امام فعال در 
گفت وگو با ایلنا گفت: دیدار منظمی نیست که بخواهیم بگوییم 
ادامه دار هس��ت یا نه. حتی این دیدارها تش��کیالتی هم نیست 
که ادامه دارد باشد.امام گفت:  در این دیدارها، درباره موضوعات 
روز،  مشکالت و تجربیات گذشته تبادل نظر می کنند و موضوع 

خاصی در این دیدارها مطرح نشده است.

گسترش نگاه سیاسی از شرق به جهان
 یک تحلیل گر ارشد سیاست خارجی گفت: این سوال وجود دارد 
که آیا فقط به روس��یه و چین توجه داریم که بعید می دانم اگر 
مذاکرات وین به توافق ختم شود، ژاپن، کره و هند را رها کنیم.

عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با ایلنا گفت: نزدیک به دو هفته 
اس��ت پیش��رفت هایی در مذاکرات وین رخ داده اما برنامه ریزی 
س��فر رئیس��ی به مس��کو قطعا از ماه ها قبل آغاز شده و علت آن 
نیز این است که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، روسیه 
نسبت به دولت قبل راضی تر است و تالش می کند در این دولت 

روابط دوجانبه گسترده تر شود.  

سياسي

 رئیس قوه قضائیه گفت: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه ها 
و دالیل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضائیه است.

به گزارش ایسنا محسنی اژه ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود 
از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۲ 
تهران مستقر در سعادت آباد به صورت از پیش اعالم نشده بازدید 
کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رس��انی قضایی به 

مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
وی در نشس��ت با قضات و کارکنان دادس��رای عمومی و انقالب 
ناحی��ه ۲ ته��ران، از مس��ئوالن و متصدیان مربوطه در خصوص 
فرایند رس��یدگی، موجودی و نوع پرونده ها، س��واالتی را مطرح 
ک��رد و توصیه های��ی را خط��اب به آنها پیرام��ون ارتقای کیفیت 

خدمت رسانی به مراجعه کنندگان اظهار داشت.
ض��رورت اتقان بیش��تر آمارگیری در م��ورد پرونده های قضایی 
موضوعی اس��ت که رئیس عدلیه طی بازدیدها و جلس��ات اخیر 
خود تاکیدات مؤکدی بر روی آن داشته و دستوراتی را در همین 
راس��تا به معاون اول دس��تگاه قضا صادر کرده اس��ت؛ بر همین 
اساس در جریان بازدید از دادسرای ناحیه ۲ نیز رئیس قوه قضائیه 
از مس��ئوالن واح��د قضایی مربوطه درب��اره فرآیند آمارگیری از 
پرونده ها در این واحد سؤاالتی را مطرح کرد و در همین باب نیز 

توصیه ها و دستوراتی را صادر کرد. 
رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست ضمن بررسی پرونده های 
مس��ن و معوقه ش��عب بازپرس��ی و دادیاری این واحد قضایی بر 
ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مسن تاکید کرد و بیان داشت: 
شعبی که پرونده های مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص 
کردن دالیل و آسیب شناسی آن اقدام و به سرعت این پرونده ها 

را تعیین تکلیف کنند.
محس��نی اژه ای از مس��ئول بخش ارجاعات دادسرای عمومی و 
انقالب ناحیه ۲ تهران بواس��طه اعمال دقت و س��رعت در ارجاع 
پرونده های کیفری به شعب مربوطه تقدیر کرد و بر ایجاد سازکار 
مناسب جهت تناسب بخشی به مقوله ارجاع پرونده ها و ثبت کلیه 

پرونده ها بالفاصله پس از ارجاع به شعب تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه ضمن اطالع از میزان پرونده های کثیرالشاکی 
در دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۲ تهران، رسیدگی سریع و 

دقیق به این قبیل پرونده ها را در زمره اولویت ها دانست.
رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان قضایی با بیان اینکه 
س��رمایه اصلی هر دس��تگاهی بویژه قوه قضائیه، نیروی انسانی 
آن اس��ت، اظهار کرد: نیروی انس��انی عادل و باانگیزه از زمینه ها 

و دالیل اصلی پیش��رفت و پیش��برد امور در قوه قضائیه است؛ لذا 
باید برای بهبود معیش��ت و رفع دغدغه های همکاران قضایی، 

اقدامات مجدانه خود را استمرار دهیم. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به علل و دالیلی که صعوبت و سنگینی 
کار قضات و س��ایر کارکنان دس��تگاه قضایی را علی رغم کمبود 
نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می کند، یکی از 
این علل و دالیل را تعدد و تراکم و بعضاً تالقی عناوین مجرمانه 
در نظام جرم انگاری کش��ور دانس��ت که س��بب افزایش و کثرت 

ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی می شود.
محسنی اژه ای با اشاره به دستگاه هایی که وظایف و مسئولیت های 
پیش��گیرانه و نظارتی خود را به درس��تی و در زمان مناسب انجام 
نمی دهند و همین امر موجب شکل گیری جرائم و دعاوی حقوقی 
و کیفری زیاد و سرریز پرونده ها به دستگاه قضایی می شود، گفت: 
باید همه دس��تگاه ها و بخش های کش��ور با هم افزایی با یکدیگر 
و تقویت ابعاد پیش��گیرانه و نظارتی خود از س��رریز پرونده ها به 
دستگاه قضایی و مضاعف شدن سنگینی و صعوبت کار قضات 

و همکاران قضایی ما، جلوگیری کنند.  
رئیس دس��تگاه قضا با اش��اره به ضرورت رفع مش��کل کمبود 

نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل گیری 
آس��یب هایی نظیر اطاله دادرس��ی ها و انباشت پرونده های معوق 
است، گفت: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی 
و کارمند برای دستگاه قضایی لحاظ شده بود که این امر به دالیلی 

از جمله محدودیت های منابع مالی محقق نشد.
رئی��س ق��وه قضائیه ب��ا تاکید بر اینکه مش��کالت موجود نباید 
کوچکترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضایی به 
مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار داش��ت: اینکه بواس��طه برخی 
مشکالت موجود اعم از کمبود نیروی انسانی و یا پایین بودن سطح 
پرداختی ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها 
می باشیم، ارائه خدمات قضایی به مردم و مراجعان با خلل و تاخیر 
مواجه شود، به هیچ وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه 

واالی مسئوالن و کارکنان قضایی در نزد مردم است.
محسنی اژه ای در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه 
قضا مبنی بر بررس��ی تخصصی ارتقا آمارهای قضایی و اس��یب 
شناسی مقوله امار در عدلیه گفت:  تهیه و تدوین آمارهای ناظر 
بر پرونده ها و رویه های قضایی به منظور تکمیل برنامه ریزی ها 
و تخصیص بودجه ها امری الزم و ضروری است اما ما در دستگاه 

قضایی در راس��تای رویکردهای تحولی خود در نظر داریم تا از 
آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکاالت موجود در آمارهای خود 

را اصالح کنیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرآیند آمارگیری 
پرونده های قضایی تصریح کرد: در دوران قضاوتم، در طول سال 
به استثنای سایر پرونده هایی که به آنها رسیدگی می کردم، ۱۰ 
پرونده اصلی نیز داش��تم که بیش��تر تمرکزم بر روی رس��یدگی و 
تعیین تکلیف این پرونده ها بود؛ باید تاکید کنم بازدارندگی و آثار 
ناشی از این پرونده ها که منتج به نتیجه می شدند شاید به اندازه 

چند صد پرونده بود.
رئیس قوه قضائیه کار و خدمت در دادسراها را سخت و پرمشقت 
دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات 
و بازپرسی ها در مرحله دادرسی پرونده های کیفری در دادسراها 

تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اس��اس مس��ئوالن دادس��راها را در 
فرآیند دادرس��ی پرونده های کیفری، از اغماض های بی جهت و 
یا سخت گیری های بی مورد، برحذر داشت و این امر را برای آحاد 
جامعه آسیب زا دانست و گفت: اعمال اغماض و یا سخت گیری 
بالوجه در رس��یدگی به پرونده ها از مصادیق ترک فعل مش��هود 
محسوب می شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئوالن 

قضایی شود.
محس��نی اژه ای افزود: قوه قضائیه رس��یدگی به مصادیق روشن 
ت��رک فع��ل ها در دس��تگاههای مختلف را آغ��از کرده و در حال 
رسیدگی است اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ولی 
موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب ها و به چه 
میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده که این کار زمانبر است.

وی ادامه داد: خود این مس��ئله که چه کس��ی تش��خیص دهد چه 
خس��ارتی و ب��ا چ��ه میزان از یک ت��رک فعل به وجود آمده خیلی 
مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص 
دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را 

احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.
محسنی اژه ای با اشاره به تاکیدات خود به دستگاه های نظارتی 
مبنی بر اعمال نهایت دقت در رس��یدگی به گزارش های واصله 
پیرام��ون اف��راد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، 
مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این رابطه ضروری 
است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی 

از کسی ضایع نشود.

رئیس قوه قضائیه بر تعیین  تکلیف پرونده های مسن تاکید کرد 

اولویت در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های کثیرالشاکی 

اخبار كوتاه

  مشاور ویژه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در گفت وگو با شبکه 
آرتی درخصوص روابط تهران و دمش��ق گفت: روابط ما با ایران 
جدید نیست بلکه به چهار دهه پیش بازمی گردد. روابط با ایران 
ریش��ه دار و تاریخی و بر پایه احترام متقابل و منافع مش��ترک و 
همچنین عدم دخالت در امور یکدیگر اس��ت و این اصولی اس��ت 
که س��وریه به آن ها احترام می گذارد و قاعدتا همه کش��ورها باید 

به این اصول احترام بگذارند.
به گزارش ایسنا، لونا الشبل تاکید کرد: از سوی دیگر ایران همواره 
از حقوق سوریه و فلسطین و کشورهای عربی دفاع کرده لذا روابط 
با ایران بسیار قدیمی است و در بسیاری از بحران ها و مشکالت 

مورد آزمایش قرار گرفت و هیچ گاه تحت تاثیر قرار نگرفت.
وی در پاسخ به این که برخی کشورها خواستار روابط خوب شما 
با تهران نیس��تند و این مانعی برای ایجاد روابط ش��ما با اینگونه 
کشورهاست خاطر نشان کرد: روابط با ایران برپایه وفاداری است 
و ایران دائما در کنار ملت و ارتش س��وریه ایس��تادگی کرده اس��ت 
بنابراین سوریه وفاداری ایران را با خیانت پاسخ نخواهد داد، سوریه 

وفاداری را با وفاداری پاسخ می دهد. این غربی ها و آمریکایی ها 
هستند که پشت هم پیمانان خود را خالی می کنند اما پایه روابط 

سوریه بر اساس وفاداری است.
مش��اور ویژه اس��د در پاسخ به این که برخی کشورهای غربی و 
عربی خواستار پایان دادن به نفوذ ایران در سوریه هستند گفت: 
حضور هر نوع نیرو با هر جنسیت و ملیتی در خاک سوریه یک 

تصمیم حاکمیتی اس��ت و هیچ کس حق ندارد در این مس��اله 
دخالت کند و دمشق در این باره تصمیم می گیرد که چه کسانی 
در خاکش حضور داشته باشند و چه کسانی حضور نداشته باشند 
ام��ا بگ��ذار خیالت��ان را راحت کنم که هیچگونه ارتش و یا یگان 
و نیرو و تشکیالت نظامی ایرانی در خاک سوریه حضور ندارند 
و چیزی که هست حضور افسران ایرانی در کنار ارتش سوریه 
اس��ت. ما اکنون در وضعیت جنگی هس��تیم و نیاز به هرگونه 
کم��ک نظام��ی داریم اما هیچ نی��رو و یگان و غیره و چیزهایی 
که رسانه ها ترویج می کنند وجود ندارد و ایران نیز درخواست 

ارسال نیرو نکرده است.

تأثیرات مخرب اشغالگری، مداخالت خارجی و فعالیت های تروریستی  توافق موقت نیاز نیست، ضرورت دستیابی به توافق نهایی 
 نایب رئیس موسسه اروپایی صلح گفت: نبود اعتماد بین طرفین در مورد اهداف 
سیاس��ی نهایی دو طرف مانع اصلی مذاکرات اس��ت. آمریکایی ها می گویند اگر 
ایران برای همیش��ه از تس��لیحات هسته ای چشم پوشی کند، آمریکا تحریم های 
مرتب��ط را لغ��و می کن��د. مارک اوته در گفت وگو با ایلنا محتوای مذاکرات را کامال 
مبهم توصیف کرد و گفت: هر طرف اولویت های خاص خود را دارد و هنوز باید 
بر تناقضات غلبه کرد. این یک فرآیند کند و پیچیده اس��ت، صبر اس��تراتژیک 
الزم اس��ت.وی گف��ت: ماهی��ت و پویای��ی مذاکرات وین در م��ورد کاهش منافع 

ایران نیس��ت. پیگیری منافع متقابل به نفع منطقه و جهان اس��ت.نایب رئیس موسس��ه اروپایی صلح با رد احتمال 
دستیابی به توافق موقت گفت: هدف، دستیابی به توافق نهایی است و توافق موقت هم ضرورتی ندارد.این مقام 
بلژیکی گفت: تا زمانی که در مورد همه چیز توافق نش��ود، برجام احیا نمی ش��ود.وی با تاکید بر اینکه زمینه برای 
ادامه مذاکرات وجود دارد گفت: هیچ پیش بینی برای تاریخ رس��یدن به توافق وجود ندارد.مارک اوته با تاکید بر 
کارآمدتر بودن مذاکره مس��تقیم میان ایران و آمریکا در مقایس��ه با مذاکرات غیرمس��تقیم گفت: جلس��ات مستقیم 

کارآمدتر هستند. دولت جدید آمریکا فرصتی است که نباید از دست داد. 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل به تحریم 
های ظالمانی امریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: علی رغم اعمال تحریم های 
آمریکا که ناقض قوانین بین المللی، حقوق اولیه زنان و دختران، به ویژه حق توسعه 
آنهاس��ت، در ایران دس��تاوردهای چشمگیری در توانمندسازی زنان و دختران، از 
جمله در حوزه آموزش و تحصیالت حاصل ش��ده اس��ت. به گزارش ایلنا، مجید 
تخت روانچی به وضعیت زنان خاورمیانه اش��اره کرد و گفت: متأس��فانه همچنان 
ش��اهد تأثیرات مخرب اش��غالگری و مداخالت خارجی و همچنین فعالیت های 

تروریستی  هستیم که زنان و دختران را هدف قرار می دهند. وی گفت قدیمی ترین مورد در واقع وضعیت زنان 
فلسطینی است که همچنان از پیامدهای چندین دهه اشغال و نقض حقوق بشر رنج می برند. ایشان گفت: حمایت 
از حقوق بش��ر همه افغان ها، از جمله زنان و دختران، مش��ارکت آنها در فرایند صلح و امنیت و همچنین، آرمان 
های مشروع آنها باید تضمین شود.وی بر این موضع اصولی تاکید کرد که مسائل مربوط به زنان و دختران تحت 
اختیارات مجمع عمومی و سایر نهادهای مرتبط سازمان ملل متحد است و شورای امنیت بایستی تنها زمانی به 

این موضوع رسیدگی کند، که مستقیمًا به حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط باشد. 

مشاور بشار اسد حمايتهای تهران از دمشق را يادآور شد

سوریه وفاداری ایران را با خیانت پاسخ نمی دهد

 یک فعال سیاسی اصالح طلب با انتقاد از مجلس یازدهم 
این بسیار دردآور است. مجلس یازدهم همواره چوب الی 
چرخ دولت روحانی می گذاشت تا دولت دوازدهم نتواند 
کار را پیش ببرد، اما امروز نمی توانند به دولت سیزدهم 
فش��ار وارد کنن��د؛ معلوم اس��ت که ای��ن افراد فرهیخته 
نیستند. مجلس کاماًل سیاسی و جناحی برخورد می کند. 
برخوردهای جناحی آفت جامعه ماست. چهار سال آینده را 
به گونه ای طراحی نکنید که سرافکندگی برای ملت باقی 
بماند. اشرف بروجردی در گفت وگو با ایلنا با یادآوری اینکه 
در شعارهای رئیسی در زمان انتخابات، بحث استفاده از 
همه نیروهای کارآمد و خبره و شایسته بود و اینکه دولت 
فراگیر باشد  فت: این کاماًل یک شعار بوده و هرگز عملی 
نش��د و بس��یار یکدس��ت تر از آنچه حتی در دوره روحانی 

شاهد بودیم، شده است.
وی با اعالم اینکه در دولت سیزدهم از یک طیف واحد 
که عمدتاً احمدی نژاد هستند، استفاده شده گفت: کمتر 
کس��ی ب��ه عنوان رویکرد متف��اوت در این دولت حضور 
دارد. دول��ت بای��د بتواند کارها را به خوبی تمش��یت کند 

و اف��راد خب��ره و کارش��ناس و کارآمد بتوانند تصمیمات 
خوبی برای این سرزمین بگیرند. اما با رویه  موجود، چنین 
چیزی محقق نخواهد شد. عضو شورای مرکزی حزب 
اتح��اد ملت با اعالم اینکه مهره های دولت احمدی نژاد 
حرف اول را در دولت س��یزدهم می زنند و اصولگرایان 
نقدهای جدی به دولت احمدی نژاد داشتند ادامه داد: این 
موضوع نگرانی را برای آینده ملت و سرزمین افزون کرده 
اس��ت. به خصوص امروز در س��طح بین الملل و سیاست 
خارجی گاهی دیده ایم بدون اینکه مصالح کشور در نظر 
گرفته ش��ود، تصمیم گیری می ش��ود.  این فعال سیاسی 
اصالح طل��ب در خص��وص ح��ذف چهره های با تجربه 
نظام نیز اظهار کرد: معتقدم اقداماتی که منجر به حذف 
نیروهای اولیه انقالب و افراد با تجربه می شود، حاصل 
مشاوره های اشتباهی است که داده می شود و همچنین 
حاصل عملکرد کسانی است که قدرت در اختیار دارند. 
وی اضافه کرد: آقای هاش��می س��رمایه مملکت بود و 
آقای��ان خاتم��ی و ناطق ن��وری، الریجانی و روحانی نیز 
از سرمایه های مملکت هستند و سال های سال تجربه 
اندوخته اند. مملکت شأن دارد و شخصیت های انسان ها 
محترم اس��ت؛ ش��ما حق ندارید افراد را به خاطر منافع 
ش��خصی و جناحی خود نابود کنید. آیا همه باید از این 
بی منطقی حمایت کنند؟ عضو ش��ورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت بیان کرد: اگرچه ممکن است فردی با تفکر 
دیگری در قالب رئیس جمهور ظهور پیدا کند اما مهم این 
است که این فرد بتواند دولتی را معرفی کند که خبرگان 

در آن حضور دارند.

 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد با اشاره به پرونده ۳ 
هزار میلیاردی زمین خواری اظهار کرد: وزارت اطالعات 
چندین پرونده را با موضوع زمین خواری مورد بررسی قرار 
داده که یکی از آن ها پرونده تخلف ۳ هزار میلیاردی است 
و در جریان رس��یدگی قرار دارد. به گزارش ایلنا، مهدی 
اقبال گفت: سازمان ثبت تکالیفی برعهده دارد تا از بروز 
این تخلفات جلوگیری شود؛ ریشه وقوع بسیاری از زمین 
خواری ها به سند رسمی بازمی گردد و باید روزنه هایی که 

باعث ایجاد این مفسده می شوند، شناسایی شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: برای مقابله 
با زمین خواری در قدم اول متولیان زمین ها باید نظارت 
کافی بر زمین های خود داش��ته و مالکان باید به دنبال 

اسناد رسمی برای زمین های خود باشند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در راستای 
س��ند تحول قضایی و ش��عار الکترونیکی ش��دن کامل 
فرایندها در دفاتر اسناد رسمی فعالیت های خود را انجام 
می ده��د. اقب��ال با تاکید بر اینکه از س��ال ۹5 تاکنون با 
موارد جعل اسناد رسمی مقابله شده است، گفت: درحال 
حاضر با الکترونیکی ش��دن دفاتر اس��ناد رس��می و نبود 
دفاتر س��نتی تخلف بصورت دس��تی در اس��ناد به شدت 
کاهش پیدا کرده است.  معاون امور اسناد سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور با بیان اینکه حدود ۳ میلیون دفتر 
قدیمی بدون بخش��نامه داده آمایی و اس��کن در سازمان 
ثبت وجود دارد، گفت: خوشبختانه مطابق با آیین نامه ای 
که از ابتدای تیرماه امسال از سوی سازمان ثبت به مرحله 
اجرایی رسید شیوه نامه ای تهیه شد تا داده آمایی در تمامی 

دفترخانه ها انجام شود و اکنون این امر در سراسر کشور 
در حال انجام است.

اقب��ال گف��ت: تصدیق اصال��ت وکالت نامه ها نیز از بروز 
جع��ل جلوگی��ری می کند و در چن��د روز آینده خبرهای 
خوبی را در زمینه ارس��ال تمامی اس��ناد رسمی به سامانه 
ثنا اشخاص خواهیم داد.معاون امور اسناد سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور با اشاره به اینکه نظارت های درون 
سازمانی و بازرسی از دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری 
از بروز تخلفات افزایش یافته است، گفت: با الکترونیکی 
ش��دن تمامی عملیات ثبتی در سازمان، تمام بازرسی ها 
هم الکترونیکی شدند و در حال حاضر به صورت مستمر 
در هر واحد ثبتی، شهرستان و استان بازرسی ها در حال 

انجام است.
وی ادامه داد: قطعا هر جا که با تخلفی روبرو شویم برخورد 
خواهیم کرد و هر سردفتری که کوچک ترین خطایی در 
معاونت و مشارکت و مبحث شوم زمین خواری یا جعل 
سند رسمی داشته باشد قطعا مشمول ماده ۴۲ قانون دفاتر 

اسناد رسمی می شود و سلب امتیاز خواهد شد. 

معاون سازمان ثبت اسناد بر نظارت تاكيد كردبروجردی از احتمال خطر سرافكندگی برای آينده خبرداد

زمين خواری سه هزار ميلياردی در جريان رسيدگی حذف چهره های باتجربه، حاصل مشاوره های اشتباه 


