
  گزارش

 برداشت از صندوق توسعه، شايد وقتي ديگر!
رئيس دفتر رئيس جمهور اخيراً از تخصيص مبلغ ۵ هزار ميليارد تومان از 
صندوق توسعه ملي به بازسازي مناطق سيل زده )سيل ابتداي سال جاري( 
خبر داده و اظهار اميدواري كرده كه اين تخصيص موجب جهش بازسازي 
اين مناطق گردد. البته به ياد داريم كه چند ماه پيش رهبر معظم انقالب 
اسالمي در پاسخ نامه رئيس جمهور به صورت مشروط و با قيد »در صورت 
انسداد راه هاي ممكن ديگر« با اين راهكار موافقت و البته تأكيد كرده اند 
روش هايي همچون »۵ درصد مقرر در بودجه عمومي كشور براي جبران 
خس��ارت حوادث غيرمترقبه«، »جابه جاي��ي در رديف هاي بودجه هاي 
عمراني« و »بيمه ها و تس��هيالت بانكي« ابتدا به كارگيري شود. به نظر 
مي رسد راه هايي به جز برداشت از صندوق توسعه ملي نيز براي تأمين مالي 
وجود دارد كه با توجه به سياست هاي كلي كشور، بهتر است اين راه حل ها 
ابتدا موردبررسي قرار گيرند و در صورت عدم امكان، سراغ صندوقي رويم كه 
متعلق به نسل هاي آينده اين كشور است كه در ادامه برخي از اين راه حل ها 

موردبررسي قرار مي گيرد. 
۱- بخش��ي از اعتبارات مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ براي دستگاه هاي 
اجرايي مستقيماً مرتبط با حوزه امداد و بازس��ازي سيل است، از جمله:  
الف- ۱۲۷ هزار ميليارد ريال اعتبار برنامه اي سازمان مديريت بحران كشور 
كه مستقيماً براي حوادث غيرمترقبه بايد تخصيص يابد.  ب- ۱۲۶ هزار 
ميليارد ريال مجموع اعتبارات بخش توسعه روستايي و عشايري در بودجه 
۱۳۹۸ است كه تنها با جابه جايي حدود ۲۰ درصد اين اعتبارات رقمي در 
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تأمين خواهد شد كه با اين رقم به نيمي 
از خانه هاي تخريب شده در سيل اخير )حدود ۵۰ هزار واحد( مي توان مبلغ 
۵۰ ميليون تومان تخصيص داد. عالوه بر آنكه بيشتر اجزاي اعتبارات توسعه 
روستايي را مي توان به حوزه هاي زيربنايي روستا هاي تخريب شده همچون 
آب، برق و راه تخصيص داد.  ج- ۱۵ هزار ميلي��ارد ريال اعتبار برنامه اي 
جمعيت هالل احمر و ۵ هزار ميليارد ريال اعتبارات برنامه اي اورژانس كل 
كشور كه با جابه جايي در رديف ها مي توان عمده آن را به حوزه حمايت و 
امداد آسيب ديدگان اختصاص داد.  د- ۱۶۲ ميليارد ريال و ۵۲۶ ميليارد 
ريال تأمين مسكن محرومين سراسر كشور و بهسازي مسكن روستايي 
)بنياد مسكن انقالب اس��المي(  و ...   ۲- برخي از اعتبارات سرفصل ها و 
حوزه هايي كه باتوجه به شرايط اقليمي س��ال جاري قابل جابه جايي به 
بازسازي مناطق سيل زده هس��تند:  الف- يك هزار و ۱۸۱ ميليارد ريال 
اعتبارات احياي تاالب ها و زيست بوم هاي آبي و ۸۴۵ ميليارد ريال اعتبارات 

كاهش آلودگي ها و ريزگرد ها )سازمان حفاظت محيط زيست(
ب- ۶ هزار ميليارد ريال اعتبار برنامه حفاظت از منابع آب )وزارت نيرو(

ج- برخي اعتبارات جزئي حوزه آب همچون بودجه ستاد موسوم به احياي 
درياچه اروميه، طرح هاي انتقال آب از حوضه هاي آبريز به يكديگر، باروري 
ابر ها و...   ۴- در حوزه هاي زيربنايي نيز گرچه خسارت هاي بزرگي واردشده، 
اما در همين حوزه ها، با تدبير اندك مي توان منابعي براي جبران خسارت 

تأمين نمود. از جمله: 
الف- ميزان خسارت بخش كشاورزي ۱۳ هزار ميليارد تومان برآورد شد كه 
با توجه به سراسري بودن باران در كل كشور، ميزان توليد محصوالت ديم، 
كاهش توليد در استان هاي سيل زده را جبران خواهد كرد و براي جبران 
خسارت كش��اورزان و دامداران نيز با اعمال عوارض تنها ۰/۲ درصدي بر 
صادرات محصوالت كش��اورزي و غذايي )كه به دليل كاهش ارزش پول 
ملي اين روز ها جذاب تر نيز شده است( مي توان كل خسارت دامداران و 

كشاورزان سيل زده را جبران كرد. 
ب- خسارت وارده به راه هاي كشور ۳ هزار ميليارد تومان برآورد شده است 
كه تنها با افزايش ۱۰۰ توماني )۱۰ درصد( قيمت بنزين مي توان اين مبلغ 

را تأمين كرد. 
ج- در بودجه ۱۳۹۸ كل سود شركت ملي نفت ايران كه از كسر مجموع 
درآمد ها از مجموع هزينه ها به دست مي آيد، ۳۲هزار ميليارد تومان و ماليات 
و سود سهام اين شركت در سال آينده ۶هزار ميليارد تومان است. با توجه 
به اينكه كل خسارت سيل اخير ۳۵ هزار ميليارد تومان برآورد شده است، 
تخصيص سود حاصله از مالكيت دولت )به نمايندگي از مردم( بر شركت 
ملي نفت ايران )كه جداي از درآمد نفتي دولت است( خود براي جبران كل 

خسارات سيل كافي است. 
البته روشن است كه آنچه در سطور فوق مورداشاره قرار گرفت تنها بخشي 
از پيشنهاد هاي متعددي است كه براي تأمين خسارات سيل مي توان ارائه 
داد و البته نكته مهمي كه نبايد از آن غافل بود تبديل اين تهديد به فرصت و 
نيز جبران هزينه هاي مضاعف از طريق صرفه جويي و مديريت بر هزينه ها، 

به جاي برداشت از سرمايه هاي نسل هاي آينده است. 

محمدجواد اخوان

رئيسي در گردهمايي ائمه جمعه: 

گزارشگران فساد بايد مورد تشويق قرار گيرند

مصمم به برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادي هستیم

نق�ش علم�ا و ائمه جمع�ه در امر گس�ترش 
عدال�ت و مب�ارزه ب�ا فس�اد از آن جه�ت 
كه ب�ه تقوي�ت معنوي�ت در جامع�ه كمك 
مي كنند، نقش�ي بس�يار برجس�ته اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، آيت اهلل رئيس��ي، 
رئيس قوه قضائيه روز گذشته طي سخناني در 
بيست و چهارمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر 
كشور با اشاره به بيانيه گام دوم انقالب اسالمي 
گفت: بخش��ي از بيانيه پرمعن��اي مقام معظم 
رهب��ري در گام دوم انقالب اس��المي، ارتباط 
مس��تقيم تري با مأموريت من در ق��وه قضائيه 
دارد و آن بخش عبارت است از گسترش عدالت 
و مبارزه با فساد. البته اين امر مختص همه آحاد 

جامعه به ويژه همه مديران كشور است. 
رئيس��ي با بيان اينكه در مفاهي��م ديني ما بعد 
از توحيد هيچ مفهوم فراگير تر و گس��ترده تري 
از عدالت وج��ود ندارد، گف��ت: عدالت در همه 
حوزه ها جاري اس��ت و يك مفهوم گس��ترده و 

فراگير مي باشد. 
   لوازم و اقتضائات اجراي عدالت

رئيس قوه قضائيه ب��ا بيان اينكه منظ��ور ما از 
عدالت، اج��راي عدالت و عدالت اثباتي اس��ت، 
گفت: اگ��ر تمام جامع��ه بخواهد مزه ش��يرين 
عدالت را بچش��د، بايد لوازم و اقتضائاتي فراهم 
شود. نخستين الزمه اس��تقرار عدالت آن است 
كه در حوزه قانونگذاري، قانون عادالنه تصويب 
شود و در حوزه اجرا، مجريان عادل حضور داشته 
باشند. براي استقرار عدالت بايد صفت عدالت در 
ميان همه مسئوالن و مديران نظام وجود داشته 
باشد؛ در غيراين صورت آحاد جامعه مزه عدالت 
را نخواهند چشيد. وي گفت: بهترين مالك براي 
اجراي عدالت، در شرايط فعلي توافق بر اجراي 
قانون است. بر همين اساس هيچ كس در جامعه 
نبايد به خود اجازه دهد كه اقدامي خالف قانون 
انجام دهد و بايد چنين اصلي برقرار باش��د كه 
هر نوع حركتي در خالف مس��ير قانون به مثابه 

خدشه وارد كردن به عدالت است. 
رئيسي با بيان اينكه طي ۴۰ سال اخير اقدامات 
بسياري براي گسترش و بسط عدالت در جامعه 
انجام شده است، اما وضع موجود با وضع مطلوب 
فاصله دارد، گف��ت: در بياني��ه گام دوم انقالب 
كه از س��وي مقام معظم رهبري تدوين ش��ده 
اس��ت، آرمان هاي نظ��ام ما در حوزه اس��تقرار 
عدالت به روشني بيان شده و در اين بيانيه نگاه 
واقع بينانه اي به آنچه تا كنون در زمينه استقرار 

عدالت انجام گرفته، شده است. 
رئيس قوه قضائي��ه با بيان اينك��ه زيبنده نظام 
اس��المي اجراي عدالت اس��ت و فس��اد در هر 
سطحي خرد يا كالن زيبنده نظام ما نمي باشد، 
اظهار ك��رد: در ح��وزه مقابله با فس��اد برخي 
اقدامات از تقدم برخوردار هستند. براي نمونه 
موضوع بستن منافذ فساد در قانونگذاري مطرح 
اس��ت كه اين امر وظيفه قوه مقننه اس��ت و يا 
اصالح بسترهاي فساد كه از وظايف قوه مجريه 

مي باشد. 
   تصدی گ�ری دولت در بخ�ش اقتصاد 

مي تواند فسادزا باشد
آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با بيان اينكه در همه 
برنامه هاي توسعه كشور بر كاهش تصدي گري 
دولت در بخش اقتصاد تأكيد شده است، گفت: 
تصدي گري دولت در بخش اقتص��اد مي تواند 
يكي از منافذ فس��ادزا باشد؛ بر همين اساس در 
برنامه هاي توسعه كشور بر نقش نظارتي دولت ها 
در نظام اقتصادي كشور تأكيد شده است. قبل 
از خصوصي سازي ها بيش از ۸۰ درصد اقتصاد 
كش��ور دولتي بود؛ در حال حاضر هم قريب به 
همين ميزان، اقتصاد دولتي اس��ت. رئيس قوه 
قضائيه تصريح كرد: كاهش تصدي گري دولت 
در بخش اقتصاد و تقوي��ت نقش نظارتي دولت 
در اين بخش مي تواند به مقدار زيادي در بحث 
كاهش پرونده های فساد اقتصادي نقش آفرين 
باش��د. براي نمون��ه موضوعات��ي از قبيل نحوه 
واگذاري ها در خصوصي س��ازي و ي��ا افزايش 
نقدينگي در كش��ور مي تواند زمينه هاي فساد 
را ايجاد كن��د. راه حل اين معض��الت، تدبير از 
ناحيه دولت هاست. براي مثال نقدينگي موجود 
در كشور بايد به س��مت توليد هدايت شود؛ در 
غيراين صورت به طرف امور داللي مي رود و اين 
امر خود عامل فساد اس��ت و به مثابه يك سيل 

بنيان كن است. 
   مصمم به برخورد عبرت آموز با مفسدان 

اقتصادي هستيم
آيت اهلل رئيسي با اش��اره به مسئوليت هاي قوه 
قضائيه در امر مقابله با فس��اد گف��ت: ما در قوه 
قضائيه مصمم به اتخاذ برخ��ورد عبرت آموز با 
مفسدان اقتصادي هس��تيم. رئيس قوه قضائيه 
با بيان اينك��ه مقوله معنويت و اخ��الق در امر 
اجراي عدالت در جامعه بسيار مؤثر است، گفت: 
در ميان آحاد جامعه به ويژه مديران كش��ور به 
هر ميزان كه معنويت و اخالق بيش��تر باش��د، 

به همان ميزان با كاهش و تقليل  يافتن جرم و 
فساد مواجه مي شويم. بنابراين نقش علما و ائمه 
جمعه در امر گسترش عدالت و مبارزه با فساد از 
آن جهت كه به تقويت معنويت در جامعه كمك 

مي كنند، نقش بسيار برجسته اي است. 
آيت اهلل رئيسي با اشاره به توطئه دشمنان براي 
حساسيت زدايي از جامعه و القاي احساس يأس 
و نااميدي به جامع��ه گفت: مطابق ب��ا روايات 
ما فردي كه نس��بت به ترك معروف ها و انجام 
منكرها بي حس اس��ت و احس��اس مسئوليت 
نمي كند، با فرد مرده تفاوتي ن��دارد. بنابراين، 
ائمه جمعه بايد در احياي حس مس��ئوليت در 
جامعه كه اين حس، پش��توانه قان��ون و اجراي 

عدالت است، پيشگام باشند. 
   گزارشگران فساد بايد تشويق شوند

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اهتمام قوه قضائيه 
در جهت حمايت از آمران ب��ه معروف و ناهيان 
از منكر گفت: ما به همكاران خود در دس��تگاه 
قضايي تأكيد كرده ايم كه گزارشگران فساد بايد 
مورد تش��ويق قرار گيرند و از فردي كه اقدام به 
افش��اي منكري در يك اداره يا بخش مي كند، 
بايد قدرداني صورت گيرد و آن فرد بايد به عنوان 
يك فرد مسئوليت شناس به جامعه معرفي شود. 
وي تصريح كرد: ما در ق��وه قضائيه بنا داريم كه 
گزارشگران فساد را مورد تش��ويق قرار دهيم؛ 
بنابراين اين امر مورد نظر ائمه جمعه در سراسر 

كشور نيز قرار گيرد. 
آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با اش��اره به ضرورت 
نظارت درون دس��تگاهي براي مقابله با فس��اد 

گفت: ما براي همه مديران و مس��ئوالن كشور 
وظيفه نظارت متصور هس��تيم. بنابراين، قبل 
از سازمان هاي برون دستگاهي بايد امر نظارت 
در درون دس��تگاه ها مد نظر متوليان امر باشد؛ 
بنابراين اگر تخلفي در دستگاهي صورت گرفت، 
متوليان آن دس��تگاه نبايد بگويند كه چرا بر ما 
نظارت نمي ش��د؛ چرا كه نظارت در گام اول به 
صورت علي الدوام وظيفه مسئوالن و متولياني 

است كه در درون دستگاه قرار دارند. 
   ت�اش مي كنيم زم�ان دادرس�ي ها را 

كوتاه كنيم
رئيس ق��وه قضائيه با بي��ان اينك��ه اهتمام در 
دس��تگاه قضايي رس��يدگي س��ريع و دقيق به 
پرونده های فس��اد اس��ت، گفت: ما در راستاي 
اجراي منويات مقام معظم رهبري در گام دوم 
انقالب تالش داريم زمان دادرس��ي ها را كوتاه 
كنيم و بر اتقان احكام صادره نيز تأكيد داريم و 
در صدد هستيم نظام دادرسي را ارتقا بخشيم؛ 
به نحوي كه مردم واقعا احس��اس عدالت كنند 
و به تعبير مقام معظ��م رهبري، درك كنند كه 
دستگاه قضايي ملجأ و پناهگاه مردم است. وي با 
اشاره به اهميت اميدآفريني در بين مردم گفت: 
ما تأكيد داريم كه دستگاه قضايي بايد جايگاهي 
مردمي، انقالبي، كارآمد و ضد فساد داشته باشد 
و در اين رابطه اقدامات زيادي را در دستور كار 
قرار داده ايم. همچنين هدايت شما علما و ائمه 
جمعه نيز مي تواند كمك حال ما در اجراي اين 

امر خطير باشد. 
آي��ت اهلل رئيس��ي در ادامه با اش��اره به موضوع 
پيش��گيري از وقوع جرم گفت: ما شوراي عالي 
پيش��گيري از وقوع ج��رم را با حضور س��ه قوه 
تشكيل داده ايم و تأكيد كرده ايم كه براي همه 
مديران و همه دس��تگاه ها نقش پيش��گيري از 
وقوع جرم قائل هس��تيم. بر همي��ن مبنا همه 
دستگاه ها در كشور موظف به انجام اقداماتي در 
راستاي كاهش ناهنجاري ها هستند و ما نيز در 
دستگاه قضايي همكاري همه بخش ها را در امر 
پيش��گيري از وقوع جرم و كاهش ناهنجاري ها 

مي طلبيم. 
   نق�ش ائمه جمع�ه در كاه�ش ورودي 

پرونده ها
رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به نقش علما 
و ائمه جمعه در بحث حق��وق عامه گفت: آب، 
خاك، جنگل، هوا، فضا و ... در زمره حقوق عامه 
هستند و نبايد اجازه داد تجاوزكاران و سوداگران 
به حقوق عامه تع��دي كنند. ما در همين رابطه 
بخش��ي را در قوه قضائيه براي پيگيري مسائل 
مرتبط با حقوق عامه فع��ال كرده ايم و در حال 
مستقر كردن  س��از و كار هاي مرتبط با آن نيز 
مي باشيم. همچنين معتقديم كه فرهنگ سازي 
در بحث حقوق عامه امر بسيار مؤثری است كه 
در اين رابطه ائمه جمعه مي توانند با خطبه ها و 
تذكرات و هشدار هاي خود كمك حال دستگاه 

قضايي باشند. 
آيت اهلل رئيسي با اشاره به نقش مؤثری كه ائمه 
جمعه مي توانند در كاه��ش ورودي پرونده ها 
به دادگس��تري ايفا كنند، گفت: برخي مسائل 
در حوزه ه��اي مال��ي و خانوادگي ب��ه صورت 
ريش س��فيدي و كدخدامنش��انه قاب��ل ح��ل 
مي باش��د. بنابراين ائمه جمع��ه در اين رابطه 
مي توانند نقش مؤثری ايفا كنند تا بس��ياري از 
مس��ائل در حوزه موضوعات مالي و خانوادگي 
به دادگس��تري و عدليه س��رازير نشود. رئيس 
قوه قضائيه تأكيد كرد: حل بس��ياري از مسائل 
در حوزه موضوعات مالي و خانوادگي به صورت 
كدخدامنشانه باعث مي شود تا ما در قوه قضائيه 
بتوانيم با تمركز و صرف انرژي و وقت بيشتري 
به جرايم س��ازمان يافته و مفس��دان اقتصادي 
بپردازي��م و بتواني��م كمر اخالل گ��ران امنيت 

جامعه و مفسدان اقتصادي را بشكنيم. 

ژه
وی

 ماجرايحضورخبرنگاربيبيسي 
درایران

برخي دوستان و همفكران رسانه اي بي بي سي انگليسي به اين 
شبكه انتقاد دارند كه چرا شرايط ايران براي پذيرش خبرنگارش 

توسط كشورمان را پذيرفته است. 
روزنامه امريكايي »هافينگتن پس��ت« در گزارش��ي از توافق 
سرويس جهاني بي بي سي و ايران درباره ادامه كار خبرنگار اين 
شبكه در ايران نوشته است. هافينگتن پست عدم اشتراك مطالب 
تهيه  شده با بخش فارسي بي بي سي و انتشار آنها از سوي اين 
بخش را شرط كار خبرنگار اين شبكه در ايران دانسته است. اين 
روزنامه امريكايي گزارش داده كه از طريق دستيابي به يك ايميل 

داخلي در اين شبكه از اين توافق مطلع شده است. 
گزارش هافينگتن پست توضيح مي دهد كه يكي از سردبيران 
سرويس ديجيتال بخش فارسي بي بي سي در همين زمينه به 
تمامي كارمندان اين بخش ايميلي ارس��ال و اعالم كرده كه 
خبرنگار خارجي اين شبكه با نام »مارتين پيشنس« و تيمش 
در ايران بوده اند و قرار است روز يك شنبه آنجا را ترك كنند. 
در ادامه ايميل از كارمندان بخش فارسي زبان خواسته شده 
كه ضروري است هيچ كدام از مطالب و گزارش هاي تهيه شده 
در ايران را نه اكنون و نه در آينده روي خروجي هاي فارسي 
اين ش��بكه اعم از تلويزيون و راديو يا شبكه هاي اجتماعي و 

وبسايت قرار ندهند. 

هافينگتن پس��ت اين توافق را م��ورد انتقاد ق��رار داده و آن  
را »تسليم ش��دن« در برابر ايران دانس��ته است. سخنگوي 
سرويس جهاني بي بي س��ي هم بيانيه اي را در اختيار نشريه 
هافينگتن پست قرار داده و پذيرش شروط ايران را تأييد كرده 
است: »ما بعضي از محدوديت ها را در اين شرايط پذيرفتيم 
تا بتوانيم تصاوير كميابي از داخل ايران براي مخاطبان خود 

تهيه كنيم.«
در عين حال وزارت ارشاد اعالم كرده كه خبرنگار بي بي سي 
صرفاً براي يك بار به ايران آمده و رفته و اخبار منتشر شده در 
مورد ادامه كار او صحت ندارد. مدير روابط عمومي معاونت امور 
مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز 
گفته كه خبرنگار آنها همانند ديگر خبرنگاراني كه به كشور 
ما مي آيند و گزارش تهيه مي كنند، به مدت چند روز در ايران 
بود، اما اينكه در ايران مستقر شود و كار كند، صحت ندارد و 

حدود ۱۰ روز پيش نيز از كشور خارج شده است.« 

روایتيازقانعشدنمحسنرضایي
درانتخابات88

آيت اهلل محمد يزدي، عضو فقهاي ش��وراي نگهبان در خالل 
گفت وگويي در مورد ش��وراي نگهبان و برگزاري الكترونيك 
انتخابات روايتي از قانع ش��دن محس��ن رضايي در انتخابات 
۸۸ گفته است. او با اش��اره به فتنه ۸۸ مي گويد: »در آن سال 

مي خواستند در نتيجه انتخابات تشكيك ايجاد كنند، اما چون 
سيستم برگزاري انتخابات دستي بود نتوانستند اين كار را انجام 
دهند، به همين خاطر آقاي محس��ن رضايي كه از معترضان 
نتيجه انتخابات بود در جلسه شوراي نگهبان حاضر شد و من 
به او گفتم بدون س��ند نگوييد انتخابات باطل شود. مثالً ۱۰۰ 
صندوق را مشخص كنيد تا بازشماري شود و وقتي كه ايشان 
قبول كرد و تعدادي از صندوق ها بازشماري شد و تغييري در 
نتيجه حاصل نشد، قانع شد. اما آقاي موس��وي و طرفداران او 
بدون استدالل به نتيجه انتخابات اعتراض مي كردند و به دنبال 

ايجاد فتنه بودند.«
او ضمن حمايت از برگزاري انتخابات رايانه اي عنوان می كند: 
»در دوره هاي مختلف انتخابات از اينك��ه انتخابات به صورت 
رايانه اي برگزار ش��ود طرفداري كرده ام، اما ب��ا توجه به اينكه 
راه هايي براي دخالت در سيستم هاي ماشيني وجود دارد، نظر 
اعضاي شوراي نگهبان اين است كه فعاًل مي توان به سيستم 
دستي اطمينان و اعتماد بيشتري داش��ت. اگر دستگاه هاي 
ماشيني با نظر متخصصان متعهد شوراي نگهبان قابل اعتماد 
ش��د و راه هاي ورودي و دخالت در اين سيستم هاي ماشيني 
صددرصد بسته شد، طبيعي است كه انتخابات الكترونيكي بهتر 
از انتخابات دستي است، اما تا وقتي كه اعتماد كامل متخصصان 
جلب نشود، سيستم دستي قابل اعتماد تر است؛ هرچند كه نتايج 

ديرتر مشخص مي شود.«

با رأي اكثريت اعضا
آيت اهلل جنتي دبیر شوراي نگهبان ماند

آي�ت اهلل جنت�ي به عن�وان دبي�ر و كدخداي�ي ب�ه  عن�وان 
قائ�م  مق�ام دبي�ر و س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان ابق�ا ش�دند. 
به گزارش مهر، انتخابات هيئت رئيس��ه شوراي نگهبان صبح ديروز با 
حضور فقها و حقوقدانان اين شورا برگزار شد. در جريان اين انتخابات، 
آيت اهلل احمد جنتي با رأي اكثريت اعضا براي يك سال ديگر به عنوان 

دبير شوراي نگهبان ابقا شد. 
همچنين در اين جلس��ه، انتخابات قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز 
برگزار و طي آن عباسعلي كدخدايي به مدت يك سال ديگر به عنوان 
قائم مقام دبير از سوي اعضاي شوراي نگهبان انتخاب شد. در اين جلسه 
كدخدايي با رأي اعضاي شوراي نگهبان براي دوره يك ساله پيش رو، 
به عنوان سخنگو ابقا شد. بر اس��اس آيين نامه داخلي شوراي نگهبان، 
انتخابات هيئت رئيسه اين شورا هر ساله برگزار و طي آن هيئت رئيسه 

جديد براي فعاليت يك ساله انتخاب مي شود. 
در ابتداي جلسه ديروز، دبير شوراي نگهبان با اشاره به انتخاب اعضاي 
جديد اين شورا گفت: همگي اين افراد داراي سوابق حسنه و درخشان 
در خدمت به انقالب هستند كه در همين زمينه بايد از ُحسن انتخاب 
رهبر انقالب، رئيس قوه قضائيه و نمايندگان مجلس تشكر و قدرداني 
كنم. آيت اهلل جنتي در جلسه اين ش��ورا كه با حضور و معارفه اعضاي 
جديد اين نهاد برگزار شد، طي سخناني با تبريك به مناسبت سالروز 
تأسيس شوراي نگهبان اظهار داش��ت: اين نهاد مهم از سال ۱۳۵۹ به 
فرمان حضرت امام خميني )ره( تشكيل شد و در اين ۳۹ سال فعاليت، 
وظايف خود را به خوبي انجام داده و در اين مسير سربلند بوده است. وي 
افزود: اعضاي شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان همواره به وظايف 
قانوني خود عمل كرده اند و در اين مس��ير آبرومند هستند و هرگز از 

سرزنش دشمنان و بدخواهان نگران نمي شوند. 

با حكم رهبر معظم انقاب انجام شد
انتصاب نماينده ولي فقیه در استان هرمزگان 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقاب اسامي روز گذشته با 
صدور حكمي حجت االسام محمد عبادي زاده را به عنوان نماينده 
ولي فقيه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس منصوب كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم رهب��ري در حكم 
رهبر انقالب اسالمي به حجت االسالم حاج ش��يخ محمد عبادي زاده 
آمده اس��ت: با عنايت به پايان دوره ي مسئوليت جناب حجت االسالم 
والمس��لمين آقاي نعيم آبادی در جايگاه امامت جمعه ي بندرعباس، 
با تقدير و تش��كر وافر از زحمات و خدمات طوالنی م��دت معّزي اليه، 
جنابعالي را به نمايندگي خود در اس��تان هرمزگان و امامت جمعه ي 
بندرعباس منصوب می كنم. منطقه ي بس��يار مهم هرمزگان و مردم 
مؤمن و انقالبي و كارآزموده در آن استان، شايسته ي اهتمامي ويژه از 
جهت نشر و تعميق معارف انقالبي و اسالمي مي باشند. جنابعالي با توجه 
به سوابق خدمت در آن منطقه بي شك با برجستگي هاي جوانان فداكار 
و مردمان وفادار آشنا مي باشيد. امروز بزرگداشت اين برجستگي ها و 
تقويت و تثبيت آنها از جمله  وظائف اصلي علماي دين و به ويژه امامان 
جمعه و فرزانگان حوزه و دانشگاه است. تقويت جريان انقالبي و جوانان 
مؤمن و روي گشاده و دس��ت مهربان با عموم طبقات، توصيه ي مؤكد 

اينجانب است. توفيقات شما را از خداوند متعال مسئلت می كنم. 

سردار سليماني تأكيد كرد
عمق بخشی و كیفي سازي در دستور كار بسیج

عالي شدن بس�يج بايد در دستور كار 
قرار بگيرد و كيفي سازي و عمق بخشی 
برنامه ه�اي بس�يج از اهمي�ت بااليي 
برخ�وردار اس�ت و بس�يجيان باي�د 
ب�ه اي�ن ام�ر مه�م و بياني�ه گام دوم 
انقاب توجه ويژه اي داش�ته باش�ند. 
به گ��زارش تس��نيم، س��ردار غالمرضا 

سليماني رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين روز گذشته در نخستين 
سفر اس��تاني خود در جمع فرماندهان پايگاه هاي نخبه بسيج استان 
اردبيل اظهار داشت: بسيج در پنجم آذرماه امسال به چهلمين سالگرد 
خود خواهد رسيد و شجره طيبه الهي ۴۰ ساله خواهد شد و پايگاه هاي 

مقاومت بسيج نقطه اصلي عزيمت بسيج محسوب مي شوند. 
وي افزود: با استفاده از تجربيات ۴۰ س��ال گذشته بايد در برنامه هاي 
بسيج نوآوري، خالقيت و ابتكار عمل داشته باشيم تا براي ۴۰ سال آتي 

بسيج را با توجه به ضروريات  انقالب به اهداف عاليه خود برسانيم. 
رئيس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين بيان كرد: تكامل و رشد بسيج 
امكانپذير نيست مگر آنكه همه رده های بس��يج اعم از خواهر و برادر، 
فرمانده و بس��يجيان مخلص و امروز همين عزيزان بايستي با توجه به 
مقاومت ها و دستاورد هاي ۴۰ س��ال گذشته كه به صورت خودجوش 
در همه عرصه ها حضور داش��تند و براي رضاي اله��ي كار مي كردند و 
در ضرورت هاي انقالب در صحنه حاضر مي ش��دند و پاسخي مناسب 
مي دادند، آنها را الگوي خود قرار دهند و مس��تحكم تر و پرتالش تر از 

گذشته براي اهداف عاليه بسيج تالش كنند. 
سليماني گفت: امروز مسئوليت س��نگيني بر عهده بسيج و بسيجيان 
است و با توجه به اين مسئوليت ها، زنجيره اي بين پايگاه هاي مقاومت 
وجود دارد كه در ضرورت هاي نظام مقدس جمهوري اس��المي بتوان 
پاس��خگو بود. وي تصريح كرد: گذش��ته موفق ما بدون اشكال نيست 
و از همه ظرفيت ها اس��تفاده نكرده اس��ت و فعاليت ها در بعضي جا ها 
همه جانبه نبوده و در بعضي مواقع همه جانبه بوده است و امروز بايستي 
همه ما دست به دست هم دهيم تا با استفاده از نوآوری، ابتكار و استفاده 

از ناشناخته هاي كشور، نياز هاي جامعه را در هر عرصه اي رفع كنيم. 
سليماني با بيان اينكه تأكيد مقام معظم رهبري بر اعتالي بسيج است، 
گفت: عالي شدن بسيج بايد در دس��تور كار قرار بگيرد و كيفي سازي 
و عمق بخش��ی برنامه هاي بس��يج از اهميت بااليي برخوردار است و 
بس��يجيان بايد به اين امر مهم و بيانيه گام دوم انقالب توجه ويژه اي 

داشته باشند. 
رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين با بيان اينكه نيرو هاي خارج از 
مرز ايران الگو گرفته از بسيج مردمي هستند، گفت: بسيج به عنوان 
بزرگ ترين تش��كيالت مردم نهاد در دنيا شناخته ش��ده  و يك نهاد 
انقالبي مردمي است و توانسته خود را خارج از مرز ها توسعه و رشد 
دهد. وي اظهار كرد: شكست حصر سوريه زماني اتفاق افتاد كه فقط 
۱۹ درصد از خاك سوريه در دس��ت وفاداران دولت باقي مانده بود 
كه با شكل گيري بسيج مردمي با الگوگيري از بسيج ايران دشمن را 
به عقب نشيني وادار كردند و به دليل ش��كل گيري بسيج در سوريه 
و عقب نش��يني اس��تكبار و تكفيري ها، شكس��ت جبهه استكبار در 

منطقه آغاز شد. 
سليماني افزود: ارتش متجاوز بعثي عراق پس از آنكه نيرو هاي بسيج در 
ايران به فرمان امام خميني )ره( تشكيل شد كمتر از يك سال يعني از 
سال ۶۰ تا ۶۱ به صورت كامل شكست خورده بود و ديگر توانايي مقابله 
با بسيج مردمي ايران را نداشت و پس از آن دوباره ارتش عراق توسط 

استكبار و كشور هاي تحت سلطه آنها تقويت شد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه بسيج در همه عرصه ها 
نيز تبديل به يك الگوي جديد در كش��ور هاي دنيا ش��ده است، گفت: 
بسيج ۲۰ ميليوني از برنامه ها و ابتكارات امام راحل بود و با فرمان ايشان 
بسيج تشكيل شد و امروز شاهد آن هستيم كه بسيج در همه عرصه ها 

تبديل به الگوي كشور هاي دنيا شده است. 

سعيد جليلي: 
وزير ضد فساد بايد مردم را كنار خود ببیند

اگر وزي�ري عزم جدي ب�راي مبارزه با 
فس�اد دارد، بايد م�ردم و اركان نظام 
را در كن�ار خود ببيند تا با پش�تيباني 
آنه�ا در اي�ن مب�ارزه موف�ق ش�ود. 
به گ��زارش مهر، س��عيد جليل��ي، عضو 
شوراي عالي امنيت ملي عصر ديروز در 
حاشيه نشس��ت با دبيران كارگروه هاي 

تخصصي دولت س��ايه اعالم كرد: بايد از مواضع ضد فس��اد در وزارت 
بهداشت پشتيباني كنيم. همچنانكه آحاد جامعه وظيفه دارند به تأييد، 
تصحيح و تكميل روند ها كمك نمايند، ما نيز موظفيم از رويكرد هاي 
صحيح پشتيباني و رفتار هاي درست را تأييد كنيم. وي افزود: اينكه 
وزير محترم بهداش��ت اعالم می كنند كه عزم مب��ارزه با اخاللگران و 
سودجوياني را دارند كه با فرصت طلبي قصد اخالل در نظام سالمت 
كشور را داشته اند، اين موضع وزير يك رويكرد درست است كه بايد از 
آن حمايت شود. اگر وزيري عزم جدي براي مبارزه با فساد در حيطه 
مسئوليت خود را دارد، بايد مردم و اركان نظام را در كنار خود ببيند تا 

با پشتيباني آنها در اين مبارزه موفق شود. 
جليلي ادامه داد: من شناخت فردي از آقاي وزير ندارم اما اين رويكرد 
ايش��ان مغتنم بوده و بايد به كمك ش��ود. اگر دس��تگاهي كه متولي 
سالمت كشور است مدعي فساد و اخالل در امر حياتي و مهمي چون 
دارو و تجهيزات پزشكي می شود، مجلس، قوه قضائيه و دستگاه هاي 
نظارت��ي و اطالعاتي هم��ه بايد كم��ك كنند تا چنين فس��اد مهمي 
ريشه كن شود. كارگروه نظام سالمت دولت سايه نيز آمادگي دارد تا 

يافته ها و پيشنهادهاي خود را در اين زمينه ارائه كند. 
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     ايرنا: نماز عبادي - سياس��ي جمع��ه اين هفته ته��ران به امامت 
آيت اهلل محم��د امامي كاش��اني در مصالي امام خمين��ي )ره( تهران 

برگزار مي شود. 
     فارس: حسين مظفر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
اقدام تعدادي از نمايندگان مجلس براي جمع آوري امضا با هدف فشار 
به قوه قضائيه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمي گفت: اين اقدام از 
روي غلبه احساسات و طرفداري حزبي صورت گرفته است و به همين 

جهت از جايگاهي برخوردار نيست. 
     مهر: حجت االسالم احمد سالك، نايب رئيس فراكسيون نمايندگان 
واليي اينستكس را اس��تراتژي غرب براي بازي با ايران خواند و گفت: 

اينستكس گام جديدي براي وقت كشی است. 

تصدي گ�ري دول�ت در بخ�ش 
اقتص�اد مي تواند يك�ي از منافذ 
فسادزا باشد؛ بر همين اساس در 
برنامه هاي توس�عه كشور بر نقش 
نظارتي دولت ها در نظام اقتصادي 
كشور تأكيد ش�ده است.  كاهش 
تصدي گري دولت در بخش اقتصاد 
و تقويت نقش نظارت�ي دولت در 
اي�ن بخ�ش مي توان�د ب�ه مقدار 
زيادي در بحث كاهش پرونده های 
فساد اقتصادي نقش آفرين باشد 


