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رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صرف اعالم خبر وقوع 
فســاد برای مردم اعتمادساز نیســت، »اصالح روندها و 
بسترهای فسادزا« و »اعالم خبر برخورد با مفسدان« را دو 
مولفه اصلی برای ایجاد اطمینان در مردم نسبت به مقابله 

نظام جمهوری اسالمی با مفاسد دانست.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه 
مســئوالن عالی قضایی با تقدیر از خدمت رســانی همه 
گروه های مردمی و دولتی در سیل اخیر اعم از هالل احمر، 
بسیج، ارتش، ســپاه و نهادهای انقالب اسالمی، تصریح 
کرد: در آستانه روز ارتش جمهوری اسالمی و در روزهایی 
که سپاه پاسداران انقالب اسالمی مورد هجمه دشمنان 
قرار گرفته است، امروز در مناطق سیل زده شاهد اجرای 
مانور خدمت و خدمت رسانی نیروهای مسلح کشورمان 
هستیم و حقیقتا در این مانور خدمت، جلوه های زیبایی از 
اخالص، ایثار، دلدادگی، مردمداری و والیتمداری به چشم 
می خورد. باید از این نیروها و مردمان عزیزی که مخلصانه 
خدمت کردند و همچنان نیز در کنار هموطنان آسیب دیده 
هستند تا بخشی از آالم آنان را کاهش دهند صمیمانه تقدیر 

و تشکر کنیم.
رئیس قوه قضاییه، پیشاپیش فرا رسیدن سالروز میالد 
با ســعادت حضرت حجت ابن الحســن امام زمان )عج( 
تبریک گفت و افزود: این روز را بــه همه مردم عزیز بویژه 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات، سازمان 
اطالعات سپاه و همه کســانی که کوچکترین دغدغه ای 
برای حفظ امنیت ایران اسالمی دارند، تبریک می گویم و 
از همه نیروهای اطالعاتی و امنیتی می خواهم که به برکت 
این ایام، همانند گذشــته تمام تالش خود را با همکاری 
مدیران دلسوز کشــور برای شناسایی بسترهای فساد به 
کار بندند و با سپردن مفســدان به دست دستگاه عدالت، 
اعتماد مردم عزیز به کارآمدی نظام و سازمان اداری کشور 

را افزایش دهند.
رئیسی ادامه داد: در خصوص مقابله با فساد باید به یاد 

داشته باشــیم که صرف اعالم خبر وقوع مفاسد، نه تنها 
اعتمادساز نیست بلکه اعتمادزداست. آنچه سبب ایجاد 
اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد می شود، اوال شناسایی 
و رفع بسترهای فساد و ثانیا برخورد قانونی و عبرت آموز با 

مفسدان است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرمان هشت ماده ای مقام 
معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار 
کرد: در این پیام، سه دستگاه نظارتی از سه قوه یعنی وزارت 
اطالعات در قوه مجریه، سازمان بازرسی کل کشور در قوه 
قضاییه و دیوان محاسبات در قوه مقننه، مورد خطاب رهبر 
معظم انقالب قرار گرفتند. معتقدم همچنان این فرمان، یک 
منشور زنده و الزم االجرا برای همه دستگاه هاست که به هیچ 
عنوان از اجرای مفاد آن نباید غفلت کنند. رئیسی همچنین 
با تبریک ایام والدت حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان، از 
همه قضات بویژه قضات جوان خواست که با نقش آفرینی 
در دوران تحول دستگاه قضایی، تمام همت خود را صرف 
رسیدگی سریع و دقیق به پرونده ها کنند و ابراز امیدواری 
کرد که با یک همــت جمعی و تالش شــبانه روزی، قوه 
قضاییه بتواند با کمک قضات جوان به نقطه ای برسد که 
هیچ پرونده معوقه ای وجود نداشته باشد. رئیس قوه قضاییه 
در پایان، بر بهره مندی هر چه بیشتر از برکات و فیوضات ماه 
شعبان بویژه ایام میالد مسعود منجی عالم بشریت حضرت 

ولی عصر)عج( تاکید کرد.

خبر

رئیس قوه قضاییه: 

صرف اعالم خبر وقوع فساد برای مردم اعتمادساز نیست

سياست 2

اختالف مجمع تشخیص و مجلس یا بهتر است 
بگوییم اختالف محســن رضایــی و اصالح طلبان 
در مجلس و البته دولت، چند روزی اســت که ابعاد 
تازه ای پیدا کرده اســت. سال گذشــته رابطه این 
دو نهاد، کامال تحت الشــعاع موضوع »هیأت عالی 
نظارت مجمع تشخیص« بود؛ نمایندگانی چون علی 
مطهری مداخله این هیأت را در مصوبات مجلس به 
معنای تولد شورای نگهبان دوم و بدعت در فرآیند 
قانونگذاری می دانستند و کســانی چون محسن 
رضایی و غالمرضا مصباحی مقدم، حامی تمام قد 
این هیأت و نقشــی که ایفا می کرد، بودند.  عالوه بر 
این موضوع، هرازگاهی به لیســت بلندباالی موارد 
اختالفی میــان مجمع و مجلس اضافه می شــود. 
آخرین آنها مربوط به اظهارات هفته گذشــته دبیر 
مجمع تشخیص است. محسن رضایی در نشست 
خبری اولین روز جلسه مجمع در سال 98، گفت که 
»مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع نظرشان این 
است که تصمیمات مجمع تشخیص باید زمان داشته 

باشد، چرا که مصلحت دائمی نیست و...

اندر احواالت چالش تازه 
مجمع با بهارستانی ها

»َکن نشینی«  مجمع   
یر  ذره بیـن ز

مراسم پایانی سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
کریم صبح دیروز با شرکت اساتید برجسته و قاریان بین المللی 
و همچنیــن قرآن پژوهان و میهمانان شــرکت کننده در این 

مسابقات، در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد.
به گزارش ایلنا،  رهبر انقالب اســالمی در این مراسم، فهم 
قرآن و عمل به آن را تأمین کننده سعادت بشر در دنیا و آخرت 
دانستند و با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکالت و گرفتاری های 
امت اسالمی و بشریت به علت عمل نکردن به معارف قرآنی است، 
گفتند: امروز به لطف الهی در جمهوری اسالمی، اقبال مردم بویژه 
جوانان به معارف قرآنی و تمسک به این معارف روز به روز در حال 
گسترش است و همین تمسک به قرآن مایه سعادت، قوت و عزت 

نظام اسالمی خواهد بود.
آیت اهلل  خامنه ای با قدردانی از دســت اندرکاران برگزاری 
مســابقات بین المللی قرآن، تالوت قرآن و انس با آن را مقدمه 
فهم و معرفت قرآنی و همچنین تعمیق معنویت در قلب و ذهن 
انسان برشمردند و افزودند: بسیاری از کج روی ها، بدفهمی ها، 
ناامیدی ها، خیانت ها، دشــمنی ها و تسلیم شــدن در برابر 
طواغیت، به علت دوری از قرآن، و معنویت و معرفت ناشــی از 

آن است.
ایشان با تأکید بر اینکه عمل به قرآن زمینه ساز عزت، رفاه، 
پیشرفت، قدرت، انســجام، سبک زندگی شــیرین در دنیا و 
تأمین کننده سعادت آخرت است، خاطر نشان کردند: متاسفانه 
برخی سران کشورهای اسالمی به دستورات قرآنی عمل نمی 
کنند و به جای آنکه »اشداُء علی الکفار« باشند، نوکر و دنباله رو 
آمریکا و صهیونیست ها هســتند و به جای »رحماُء بَیَنُهم«، 
زمینه ساز اختالف ها و جنگ ها همچون جنگ سوریه، یمن و 

کشتار مردم مسلمان شده اند.
رهبر انقالب اسالمی، الزمه عمل به قرآن را یاد خداوند و تقوای 
الهی دانستند و با اشاره به شهدا به عنوان انسان هایی که در مرتبه 
عالی تقوا قرار دارند، گفتند: شهدای ما درس های زیادی را به 
ملت ایران دادند که نمونه بارز آن، پدیده کم نظیِر حرکت عظیم 

مردمی برای کمک به مناطق سیل زده است.
حضرت آیت اهلل  خامنه ای، امدادرسانی و کمک های مردمی 
به مناطق سیل زده گلستان، مازندران، ایالم، لرستان و خوزستان 
را شبیه حرکت جوانان در دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند: 
این حرکت عجیب مردمی که این روزها شاهد هستیم، همانند 

روحیه فداکاری و شوق و ذوق جوانان در دهه 60 است.
ایشــان، این روحیه را نتیجه آموزه هــا و درس های قرآنی 
برشمردند و با اشاره به دشــمنی ها با جمهوری اسالمی ایران، 

تأکید کردند: اگر چه دشــمنی ها و حجم و شدت آن بیشتر از 
گذشته به نظر می رسد اما این اقدامات و توطئه ها، نََفس های 

آخر دشمنِی دشمنان با جمهوری اسالمی است.
ایشان در پایان تأکید کردند: هرچه آنها نسبت به ملت ایران 
شدت عمل بیشتری به خرج دهند و سخت تر بگیرند و هرچه از 
پایبندی ملت ایران به معارف قرانی عصبانی شوند، اما این ملت 
در مقابل، قوی تر و قدرتمندتر خواهد شد و تمسک خود را به 

قرآن بیشتر خواهد کرد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، حجت االسالم 
خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 
با بیان گزارشی، گفت: سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن کریم با شعار »یک کتاب، یک امت« و با هدف ایجاد فضای 
انس میان مسلمانان، زمینه سازی جهت ایجاد هویت اسالمی 
واحد در سایه آموزه های قرآن و ایجاد فضای وحدت بخش میان 

ملت های مسلمان در شهرهای تهران و قم برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در این دوره از مسابقات، 
افزود: در رویداد بزرگ قرآنی امسال ۳۲9 نفر از اهالی قرآن از 6۷ 
کشور جهان شامل مسابقه دهندگان، داوران، مهمانان ویژه و 

جمعی از اساتید و فعاالن قرآنی حضور داشتند.
در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید و برگزیدگان مسابقات 

بین المللی قرآن کریم، آیاتی از کالم اهلل مجید را تالوت کردند.
 اقدامات الزم برای جبران خسارات را 

به سرعت آغاز کنید 
رهبر معظم انقالب اسالمی همچنین در پاسخ به درخواست 
مجوز رئیس جمهور برای برداشــت از صندوق توسعه ملی به 
منظور تأمین بخشی از هزینه های ناشی از خسارات سیلهای 
اخیر، جدیت دســتگاههای مســئول در پیگیری و جبران 
خسارتهای مالی سنگین سیل بویژه خســارت های وارده بر 
کشاورزان را الزم دانستند و از دولت خواستند که با استفاده از 
محل های قانونی موجود، به سرعت اقدامات الزم را آغاز کند و 
در ادامه پس از جمع بندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از 

صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیت،

در پاسخ به مرقوم شماره 6۳6 – 98/م مورخ ۱۳98/۱/۱8 
آن جناب اشعار می دارد:

خسارت های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان 
بسیار سنگین و مصیبت بار است و الزم است به طور جّدی از سوی 
دستگاه های مسئول پیگیری و جبران شود. البته کمک های 
مردم و نهادهای انقالبی و دستگاه های متعدد دولتی و نظامی 
در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است ولی 
این کمک ها نمی تواند خسارت های وارده به آحاد مردم بویژه 
کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل زده را جبران کند و ورود 
دولت الزم است. مطلعید که اســتفاده از صندوق توسعه ملی 
صرفاً در صورت مسدود بودن راه های دیگر ممکن است لذا تأکید 

می شود که دولت سریعاً از محل هایی همچون:
•    پنج درصد مقرر در بودجه ی عمومی کشور برای جبران 

خسارت حوادث غیرمترقبه
•    جابجایی در ردیف های بودجه های عمرانی

•    بیمه ها و تسهیالت بانکی
اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی وضعیت، 
در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این جانب 
خواهد بود. الزم می دانم توصیه های زیــر را برای جریان بهتر 

کارها مطرح نمایم:
۱- فرماندهی واحد برای مدیریــت یکپارچه، هماهنگی، 
انســجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی نســبت به اقدامات 

پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
۲- پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر حقیقی 
و حقوقی متأثر از سیالب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات 
و نیازها و رصد کلیه خدمات و کمک هــای دریافتی از مبادی 

مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
۳- برنامه اقدامات با اولویت بندی و زمان بندی مشخص تهیه و 
تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقالبی و 

مردمی با تعیین مسئولیت ها تهیه و به اجرا گذاشته شود.
۴- اقدامات الزم برای تأمین نیازهــا و مایحتاج عمومی و 
فوری افراد متأثر از سیالب خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان 

در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
۵- به منظور رونق کسب وکار در مناطق سیل زده حداکثر 
اســتفاده از ظرفیت های مناطق مذکور برای بازسازی صورت 
پذیرد. ضمن اینکه تدابیر الزم و فوری برای بازسازی و تعمیر 
سریع و ایمن واحدهای آسیب دیده مسکونی و تجاری و تولیدی 

به اجراء گذاشته شود.
توفیقات همه ی دست اندرکاران را مسألت می نمایم.

سّید علی خامنه ای
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

خبر

رهبر انقالب: 

کمک های مردم به سیل زدگان چشمگیر و موجب قدردانی است
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