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مدیر کل امور مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: حقوق اردیبهشت ماه تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بر اساس میزان افزایش سال ٩٦ محاسبه و پرداخت شد.به گزارش خبرنگار 
مهر، یونس کریم نژاد افزود: تمامی بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق اردیبهشت ماه را با اعمال افزایش سال ٩٦ دریافت کردند و حقوق اردیبهشت ماه آنان از بیستم لغایت بیست و هفتم، مطابق با روال ماههای 
گذشته به حساب آنان واریز شد.وی اظهار داشت: ما به التفاوت مربوط به افزایش حقوق فروردین ماه نیز همزمان با حقوق خرداد به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی واریز می 
شود.کریم نژاد تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری برای حداقل بگیران چهارده و نیم درصد و برای سایر سطوح دوازده و نیم درصد است و در سال ٩٦ نیز همچون سه 

سال گذشته و از زمان استقرار دولت تدبیر و امید در همه سال ها میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیش از نرخ تورم بوده است.

حقوق اردیبهشت 
بازنشستگان و 

مستمری بگیران تامین 
اجتماعی پرداخت شد

جمعه تعطیل نبود

یک روز سرنوشت ساز، یک روز اصلح برای انتخابات. روز جمعه 29 اردیبهشت 96 در 
حالی برگزار شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط سیاسی کشور از حساسیت 
زیادی برخوردار است. یک روز سرنوشت ساز که در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
ایران اسالمی روزی حماسی، سرنوشت ساز و با شکوه برای انتخاب اصلح در دوازدهمین 

انتخابات ریاست جمهوری است.
ســنی و شیعه، مسلمان و زرتشتی، کلیمی، آشــوری و ارمنی مهم نبود؛ همه و همه 
آمدند زیرا ایرانی هستند و ایران را دوست دارند، برای همه آن ها سرنوشت کشورشان 
مهم و حیاتی است، آنان هم در این سرزمین نفس می کشند و حق حیات دارند. در بین 
صفوف صندوق های اخذ در سراسر کشور، اقلیت های مذهبی نیز دیده می شدند و چه 

زیبا است این اتحاد و یک رنگی.
انتخابات در همه جای دنیا یکی از شاخص های مهم مردم ساالری )دموکراسی( در 
ادبیات سیاســی کشورها بشمار می رود و میزان مشارکت مردم در این آزمون بزرگ و 
تاثیر گذار ملی، نشــان از سطح آگاهی طبقات مختلف مردم دارد. اما حضور گسترده و 
فعاالنه مردم که در تاریخ این کشــور بی سابقه است در صحنه های مختلف سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پایه اساســی ثبات و پایداری هر نظام سیاسی در جهان 

امروز است.
در این رهگذر هر گروه، دســته، حزب و جناحی که بخواهد ســد راه مشارکت مردم 
باشد یا آنها را از شرکت در امور سیاسی دلسرد و مایوس کند، به ملت، کشور و انقالب 

خیانت کرده است.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر 
روســتا و نخســتین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی از ساعت 
 هشــت صبح دیروز)جمعه( در 63 هزار و 500 شــعبه اخذ رای در سراســر کشور آغاز 

شد.
در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و نخستین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 56 میلیون و 410 
هزار و 234 نفر واجد شرایط الزم رای دادن هستند که با مراجعه به شعب اخذ رای در 

سراسر کشور آرای خود را به صندوق های رای انداختند.
در ایــن دوره از انتخابــات، یک میلیون و 350 هزار و 294 نفر برای نخســتین بار 

می توانستند در انتخابات شرکت کنند.
در این بین نگاهی می اندازیم به مسئوالن مسئولی که با حضورشان در بین صفوف 

مردم، انگیزه ای دوچندان به حضور مردم در این انتخابات دادند. 

موالوردی: راهی جز صندوق رای برای تحقق مطالبات نیست
معاون  رئیس جمهور حضور پرشــور مردم از ســاعات اولیه صبح را موید رقم خوردن 

انتخاباتی حداکثری توصیف کرد.
شــهیندخت موالوردی پس شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در 
ارزیابی میزان مشارکت مردم گفت: در حوزه ای که ما برای رای دادن آمده ایم مشارکت 
در مقایسه با دوره های قبل زیادتر بود؛ چنانکه هرگز اول صبح چنین مشارکتی را نداشتیم 
و بیشتر آخر وقت مردم به محل صندوق ها هجوم می آورند، ولی امسال از همان ابتدای 

روز این اتفاق افتاده است.
وی اظهار امیدواری کرد: » شــاهد مشارکت حداکثری و استقرار دولتی باشیم که با 

پشتوانه قوی برنامه های خود را پیش ببرد.«
مــوالوردی در مــورد رای اولی ها نیز تاکید کرد: توصیه می کنــم اول وقت به پای 
صندوقهای رای بیایند و حضور گســترده ای داشته باشــند؛ زیرا اگر در ساعات پایانی 
رای گیری به مراکز اخذ رای مراجعه کنند ممکن اســت با شلوغی جمعیت روبرو شوند. 
ان شــاءاهلل آنها هم بتوانند نقش خودشان را در تعیین سرنوشت نه تنها برای چهار سال 

آینده کشور بلکه برای سال های متمادی به درستی ایفا کنند.
ابتکار: آینده بلندمدت ایران در گرو انتخاب مردم است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: آینده بلندمدت ایران در گرو انتخابی 
اســت که مردم انجام می دهند. معصومه ابتکار در اولین ساعات رای گیری دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا، با حضور 
در حسینه ارشاد رای خود را در صندوق انداخت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم 
چهار سال آینده ایران را رقم می زنند البته آینده بلندمت ایران در گرو انتخابی است که 
امروز انجام می دهند و امیدواریم برای امید بیشتر، پیشرفت و اعتالی ایران مردم با قوت 

پای صندوق های رأی بیایند.
وی افزود: نتیجه این کار برای سربلندی مردم و جایگاه قوی تری را در مناسبات ملی، 
بین المللی و منطقه ای برای مردم خواهد داشت تا ایران بتواند با قوت و اقتدار بیشتری 

در زمینه های تجارت، توریسم، گسترش روابط و... پیش برود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: ارزیابی بنده این است که مردم خیلی 
پرشــور حضور پیدا کرده اند و نشان می دهد که پای کار آمده اند. امیدواریم که حضور و 
مشارکت باال باشــد. این فرصت یک روز است اما با یک روز آینده چهار سال یا حتی 

بیشتر رقم زده می شود.
وزیر بهداشت: جمهوری اسالمی باید قدردان مردم باشد

وزیر بهداشــت صبح دیروز با لباس جراحی رأی خود را به صندوق انداخت و از همه 
هموطنان نیز خواست که همه پای صندوق های رای بیایند و رای بدهند.

دکتر سیدحســن هاشــمی پس از انداختن رای خود در صنــدوق با حضور در جمع 
خبرنگاران گفــت: همه باید پای صندوق های رای بیاینــد و رای بدهند، این بهترین 
فرصتی اســت که با هزینه سنگینی آن را به دست آورده ایم. حضور مردم در انتخابات 

خیلی خوب و مهم است و جمهوری اسالمی باید قدردان این مردم باشد. باالترین افتخار 
این اســت که مردم به صندوق های رای اعتماد دارند و فکر می کنند حضورشان موثر 

است. این بزرگترین افتخار برای یک حکومت است.
وی اضافه کرد: فرصت انتخابات برای مردم جامعه بسیار ارزشمند است زیرا به قیمت 
ســنگین از دســت دادن عزیزان زیادی به دست آمده و شــهدای انقالب، جانبازان و 
ایثارگــران در این راه تالش زیادی کرده اند تا امروز به دور از فشــار قدرت های ظالم 

بین المللی از این فرصت استفاده کنند و سرنوشت خود را تعیین کنند.
وزیر کار: با مشارکت در انتخابات می توان آرزوها و آمال خود را برای 

ایران رقم زد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح دیروز با حضور در کارخانه شیشه مینا و در جمع 
کارگران رای خود را در صندوق انداخت و از همه هموطنان به ویژه کارگران برای حضور 

در پای صندوق های رای و مشارکت در انتخابات دعوت کرد.
دکتر علی ربیعی در جمع خبرنگاران گفت: برای رای دادن به کارخانه آمده ام تا نمادی 
باشــد بر گره خوردن انتخابات به اشتغال و تولید، امیدوارم چهار سال آینده سالی پر از 
اشــتغال و رونق تولید باشــد.وی ادامه داد: به همه کارگران، بازنشستگان و گروه های 
هدفمان در ســازمان بهزیستی و همه کسانی که فکر می کنند وضع بهتری را در آینده 
تجربه کنند، می گویم که بی بدیل ترین راه مشارکت، پای صندوق رای است، با مشارکت 

در انتخابات می توانیم، آمال، افکار و آرزوهای خود را برای ایران رقم بزنیم.
رئیس قوه قضاییه رأی خود را در صندوق انداخت

آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه نیز رأی خود را به صندوق انداخت.
رئیس قوه قضاییه روز جمعه پس از انداختن رای خود به صندوق، در جمع خبرنگاران 
تصریح کرد: فارغ از نتیجه، مســلما پیروز واقعی این انتخابات، ملت بزرگ ایران است 
که با حضور خود، همبستگی، اتحاد و حمایت از نظام را نشان می دهند و ضمن خنثی 
ســاختن توطئه های دشمنان در منطقه و جهان، سطح اقتدار و امنیت ملی را ارتقا می 

 بخشند.
 رئیس دستگاه قضایی افزود: امروز دشمنان ایران هم اعتراف می کنند که در جمهوری 
اسالمی، مردم با وجود همه فشارها و تحریم ها پای نظام ایستاده  اند و بنا به تعبیر آنها 

یک روند دموکراتیک در کشورمان برقرار است و مردم آزادانه رای می  دهند.
آملی الریجانی با بیان اینکــه عالوه بر حضور در انتخابات، انتخاب اصلح نیز مولفه 
بسیار مهمی برای پیشرفت کشور است، اظهار داشت: امیدواریم مردم ایران مثل همیشه 
با بصیرت، هوشیاری، تامل و دقت، فرد اصلح را برای اداره قوه مجریه و همچنین افراد 
اصلح را برای عضویت در شوراهای اسالمی شهر و روستا انتخاب کنند تا شاهد پیشرفت 

و اقتدار هر چه بیشتر کشور باشیم. 
وزیر علوم: حضور حداکثری در انتخابات بیانگر دموکراسی واقعی در 

کشور است
وزیر علوم با حضور در دانشگاه امیرکبیر رای خود را به صندوق انداخت. 

دکتــر محمد فرهادی اظهار کــرد:  انتخاب رئیس جمهور کــه رئیس قوه مجریه و 
شخصیت اول اجرایی کشور است برای اداره امور کشور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است و برنامه های توسعه ای کشور و ادامه راه پیشرفت به این موضوع بستگی دارد که 

مسئول اجرایی آن آگاه و مصلح به امور اجرایی کشور باشد.
وی در ادامــه تصریــح کرد: کســی که زمــام امور اجرایی کشــور را به دســت 
بگیــرد بایــد ســابقه مدیریتی قــوی در عرصه های مختلف نظام داشــته باشــد و 
 بتواند کابینه را به خوبی اداره کند و اولویت های توســعه ای کشــور را مد نظر داشــته 

باشد.
طیب نیا: رأی ما سرنوشت نسل های بعد را هم تعیین می کند

علی طیب نیا که برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یکی 
از حوزه های رای گیری رفته است، گفت: هر رای که ما می دهیم نه تنها سرنوشت امروز، 

بلکه سرنوشت نسل های بعد ما را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
وزیر اقتصاد برای شرکت در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به مسجد رسول 
میدان کاج تهران رفت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه من بیش از یک ســاعت است که در 
صف رای دهندگان هستم گفت: این انتظار بسیار شیرین است چون نشان می دهد مردم 

از همین ساعات آغازین حضور پررنگ و با نشاطی دارند.
وی حضور در انتخابات را نه تنها یک حق شهروندی بلکه یک مسولیت ملی برای هر 
شهروند ایرانی بر شمرد و گفت: هر رای که ما می دهیم نه تنها سرنوشت امروز ما بلکه 

سرنوشت نسل های بعد را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
احمد مســجد جامعی: حضور گسترده مردم در انتخابات بسیار مهم 

است
مســجدجامعی کاندیدای پنجمین انتخابات شورای شــهر تهران، ری و تجریش با 
حضور در شــهر ری رای خود را به صندوق انداخت و از همه رای اولی ها خواســت که 
حضور جدی در انتخابات داشــته باشند. احمد مسجدجامعی در همان دقایق اولیه آغاز 
فعالیت شــعب اخذ رای با حضور در حرم شاه عبدالعظیم حسنی رای خود را به صندوق 
انداخــت و با حضور در جمع خبرنگاران با اشــاره به همراهی پســرش به عنوان یک 
رای اولــی، گفت: به همه رای اولی ها توصیه می کنم که حضور و مشــارکت جدی در 
انتخابات داشته باشند تا بتوانند در سرنوشت کشورشان سهیم باشند. وی با بیان اینکه 
انتخابات باعث افزایش عزت، قدرت و شکوه کشور است، گفت: همه مردم باید هرچه 
بیشتر در امور کشورشان مشارکت داشته باشند و از همه مردم می خواهند که با شکوه 
هرچه تمام تر در انتخابات شــرکت کنند.این عضو شورای شــهر چهارم با بیان اینکه 
حضور گســترده مردم در انتخابات بسیار مهم است چراکه نشان دهنده اهمیت مردم به 
سرنوشت کشورشان است، گفت: شاهد برگزاری انتخابات شورای شهر نیز هستیم چراکه 
انتخابات ریاســت جمهوری، انتخاب دولت ملی است و انتخابات شورای شهر، انتخاب 
 دولت های محلی است که براساس قانون اختیارات زیادی در حوزه اتخاذ مقررات محلی 

دارند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن 
تشــریح وضعیت پرونده های زمین خواری در کشور از اجرای برنامه های زیربنایی 

برای مقابله با زمین خواری در دولت یازدهم خبر داد.
محمد مجابی، با اشــاره به اینکه حفاظت از عرصه های ارزشمند کشور از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار است، گفت: در جهان قســمت های با اهمیت تحت عنوان 
ذخیره گاه زیســت کره مورد حفاظت قرار می گیرد. در کشور ما نیز بر اساس قانون 
حفاظت و بهسازی محیط زیســت، مناطق ارزشمند تحت عناوین اثر طبیعی ملی،  
پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده مورد حفاظت قرار می گیرند.

۱۷ میلیون هکتار عرصه های مناطق چهارگانه در ایران
به گزارش ایســنا، وی افزود: این عرصه ها بر اساس رویه ای مشخص، به شورای 
عالی محیط زیســت که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است، معرفی می شوند و 
پس از تصویب در این شــورا، مورد مدیریت و حفاظت قرار می گیرند. در حال حاضر 
در کشــور ما 1۷ میلیون هکتار عرصه های مناطق چهارگانه وجود دارد که با مصوبه 

شورای عالی محیط زیست حفظ و حراست می شود. 
وجود ۵ میلیون هکتار منطقه شکار و صید ممنوع 

معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با 
بیان اینکه عالوه بر این چهار منطقه، مناطق شــکار ممنوع و صید ممنوع نیز داریم 
گفت: 5میلیون هکتار تحت عنوان منطقه صید و شکار ممنوع مورد حفاظت سازمان 
محیط زیســت است بنابراین در مجموع کل مناطقی که مورد مدیریت این سازمان 
قرار دارد و تکلیف قانونی برای حفاظت از آن ها دارد، حدود 22 میلیون هکتار است.

مجابی در ادامه اظهار کرد: بقیه اراضی کشور در قالب اراضی منابع طبیعی از سوی 
سازمان جنگل ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرارگرفته و جلوگیری از دست اندازی 
متصرفان بر عهده این ســازمان اســت. در حوزه های شهری نیز ســایر نهادها از 
جمله شــهرداری و وزارت راه و شهرسازی و سازمان های مربوط به زمین و مسکن 

مسئولیت هایی برعهده دارند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ 
سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیســت را یکی از عوامل اثرگذار در مقابله 
با زمین خواری دانســت و گفت: با توجه به تدوین سیاست های کلی نظام برآمده از 
اصل 110 قانون اساســی که از اختیارات رهبری است و ابالغ این سیاست ها توسط 
مقام معظم رهبری همچنین تفکرات قاطع ایشــان نســبت به این موضوع، در این 
دوره امکانی فراهم شــد تا موضوع مبارزه زمین خواری با جدیت بسیار مورد تعقیب 

قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری، حمایت های 
جدی از ســوی قوه قضاییه در برخورد با متصرفان و متخلفان موضوع زمین خواری 
انجام شــد، گفت: میزان تصرفات در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 
زیست طی ســال های 92 تا 95 بالغ بر ۸300 هکتار بود. این اراضی، بسته به نوع 
محل وقوع از لحاظ ارزشگذاری اقتصادی متفاوت بودند و در برخی موارد حتی چند 

متر از این زمین هم از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار بود.
مجابی با بیان اینکه طی این ســال ها در مورد ۸349 هکتار وارد دعوای حقوقی 
شده و شکایت به قوه قضاییه و درخواست پیگیری کیفری علیه متخلفان انجام شد، 
تصریح کرد: در ابن دوره علیه متخلفانی که تصرف عدوانی و غیر قانونی کرده بودند، 
اعالم جرم شــد و از این میزان 53۸2 هکتار با احــکام قضایی علیه متخلفان رفع 
تصرف شــد و متخلفان نیز به جریمه و جزا محکوم شدند و با دستور قضایی دستور 

قلع و قمع فضاهایی که در این مناطق ایجاد کرده بودند، داده شد.
بیش از ۲۰۰۰ پرونده زمین خواری باز است

معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 296۷ هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضایی 
داریم، اظهار کرد: بخش حقوقی ســازمان محیط زیست در سراسر کشور پیگیر رفع 
تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط زیست استان ها به نمایندگی از سازمان 

حفاظت محیط زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.

وی با اشاره به زمین خواری ها در بخش هایی از تهران و با تاکید بر اینکه برای رفع 
تصرف هر یک از این اراضی جنگ ســنگینی داشتیم، گفت: برخی از این زمین ها 
از جمله اراضی شــمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار باالیی برخوردار است. در این 
مناطق از سال 1392 تا 1395 بیش از 133 فقره پرونده با مساحت بیش از 3 میلیون 
و 595 هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یک میلیون و 350 هزار 
متر مربع رفع تصرف شــد و برای 224 هــزار متر مربع در حال پیگیری در محاکم 
قضایی هســتیم. دستگاه قضایی در حال رســیدگی به این پرونده ها است تا احکام 

مربوط به آنها نیز صادر شود.
زمین خواران در کدام استان ها فعال تر بوده اند؟

مجابی به اســتان هایی که بیشترین زمین خواری ها ا از آن خود کره اند، اشاره و 
اظهار کرد: بوشــهر از جمله مهمترین این استان هاست که برای دست اندازی هایی 
بالغ بر 330 هزار متر مربع اعالم شکایت کردیم که 120 هزار متر مربع رفع تصرف 
شده و باقی را اعالم جرم کردیم که در حال رسیدگی است. استان هایی که بیشترین 
میزان تصرفات را داشــته اند اکثر این دست اندازی ها در حاشیه شهرها بوده است به 
طور کلی در آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشــاه و گیالن میزان دست اندازی باال 

بوده است.
اقدامات زیربنایی برای مقابله با زمین خواری

مجابی با تاکید بر انجام اقدامات زیربنایی در دولت یازدهم در حوزه قانونگذاری به 
منظور مقابله با زمین خواری، گفت: میزان اراضی که در کشور تحت مدیریت سازمان 
حفاظت محیط زیســت قرار دارد، بالغ بر 10 درصد عرصه کشــور است و سازمان 

محیط زیست برای حفاظت از این 10 درصد اقدامات زیربنایی انجام داده است.
وی با بیان اینکه همواره پیشــگیری را مقدم بــر برخورد می دانیم، تاکید کرد: در 
حال پیگیری ثبت دقیق تمامی مناطق ســازمان حفاظت محیط زیســت در سامانه 
سازمان ثبت اسناد هســتیم که این موضوع باعث می شود میزان تصرفات کاهش 
یابد همچنیــن الیحه ای در قالب ماده 2۸ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه 

کشور تصویب شد که بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع تصرف 
اراضی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور 
مجلس سازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست 
برای بازپس گیری انفال در مناطق تحت مدیریت این ســازمان از تمامی متصرفان 
حقیقی، حقوقی، نهادهای وابسته به قسمت های مختلف اعالم جرم و شکایت کرده 
است. در مواردی اشخاص حقوقی که به این دست اندازی ها مبادرت کرده اند برخی 
از دستگاه های دولتی هستند که در تمامی این موارد علیه آنها اعالم جرم کرده ایم. 
این دستگاه ها در حوزه های مختلف فعال هستند و ما برای بازپس گیری انفال هیچ 
تفاوتی قائل نمی شــویم.مجابی در پایان با تاکید بر اینکه باید از دســتگاه قضا به 
خاطر همکاری  تشــکر کنیم، گفت: در این دوره تعامالت خوبی بین سازمان محیط 
زیست و دستگاه قضا شکل گرفت و ارتباط و تعامل خوبی با دادستان کل کشور در 
رابطه با جلوگیری از تصرف اراضی و حفظ و صیانت از انفال داریم و امیدواریم این 

همکاری ها پر قدرت ادامه پیدا کنند.

معاون سازمان محیط زیست: بیش از ۲۰۰۰ پرونده زمین خواری باز است

نیلوفر منصوریه 


