آیا تنها مرکز هنرهای مقاومت فلسطین تعطیل میشود؟
بعد از گذشت یک سال از حرف و حدیثها درباره تغییر کاربری مکان موزه فلسطین ،شهرداری منطقه  ۶تهران درخواست تخلیه این محل را به کالنتری داده
است ،اقدامی که با توجه به اهمیت مسئله فلسطین جای سؤال دارد.
در کوچه پسکوچهها و خیابانهای تهران موزههای مختلفی هست که شاید خبر وجود چنین موزههایی به گوش ساکنان این شهر هم نرسیده باشد اما جایی
است برای ثبت و ضبط آثار و خاطرات و محلی امن برای حفاظت از میراث معنوی و مادی یک کشور؛ از موزه شهدا در خیابان طالقانی گرفته تا موزه هنرهای
معاصر ،موزه سینما ،موزه موسیقی و همچنین موزه فلسطین.

بازخوانی نقش سردار سلیمانی در
برقراری ثبات و آرامش
ســفرای جدیــد  ۴کشــور اســپانیا ،هلنــد،
واتیــکان و نیوزلنــد در دیدارهــای جداگانــه
بــا آیــتاهلل رئیســی ،اســتوارنامههای خــود را
تقدیــم رئیسجمهــور کردنــد.
ســفرای جدیــد  4کشــور اســپانیا ،هلنــد،
واتیــکان و نیوزلنــد در دیدارهــای جداگانــه
بــا آیــتاهلل رئیســی ،اســتوارنامههای خــود را
تقدیــم رئیسجمهــور کردنــد.
**امــروز توجــه بــه خــدا و معنویــت بــرای
جامعــه بشــری ضــروری اســت
رئیسجمهــور هنــگام دریافــت اســتوارنامه
«آنــدژی یوزوویــچ» ســفیر جدیــد واتیــکان در
تهــران ،بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز توجــه بــه
خــدا و معنویــت بــرای جامعــه بشــری ضــروری
اســت ،اظهــار داشــت :براســاس آموزهــای
قرانــی ،وجــه مشــترک مــا کــه همــان ادیــان
ابراهیمــی باشــد موجــب اتحــاد و انســجام
مــا مــی شــود .کســانی کــه امــروز در جهــان
ظلــم میکننــد ،اگــر بــه آموزههــای مســیح
توجــه کننــد ،دیگــر مرتکــب ظلــم نمیشــوند
و واتیــکان مــی توانــد در ایــن زمینــه نقــش
فعالــی ایفــا کنــد.
وی افــزود :مفاهیــم دیــن مســیح و آنچــه
پیامبــر اکــرم(ص) بــه مــا آموختنــد بایــد
در نشســتهای علمــی مباحثــه شــود تــا
دیدگاههــا بــه یکدیگــر نزدیکتــر شــود.
**ایــران و هلنــد بایــد روابــط شــان را در
حــوزه هــای تجــاری و ســرمایه گــذاری توســعه
دهنــد
آیــتاهلل رئیســی همچنیــن پــس از دریافــت
اســتوارنامه «فرانسیســکوس یوهــان ماریــا
مولــن» ســفیر جدیــد پادشــاهی هلنــد ضمــن
تأکیــد بــر توســعه روابــط دو جانبــه ،گفــت:
بیــن ایــران و هلنــد در زمینــه تجــاری،
اقتصــادی و فرهنگــی روابــط دیرینــه و تاریخــی
وجــود دارد.
رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد :کشــورهای
ریشــهداری ماننــد هلنــد بایــد مســتقل باشــند
و نگاههــای جریــان ســلطه نبایــد آنهــا را
تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
رئیســی بــا اشــاره بــه وجــود صدهــا مســجد
در کشــور هلنــد ،احتــرام بــه حقــوق مســلمانان
را موجــب تقویــت فرهنــگ و تمــدن در اروپــا
دانســت.
رئیــس جمهــور ضمــن اســتقبال از اعــام
امادگــی هلنــد بــرای همــکاری هــای تجــاری
و ســرمایه گذاری،خواســتار تقویــت همــکاری
در حــوزه فنــاوری بخصــوص مســائل زیســت
محیطــی و آب شــد.
رئیــس جمهــور اظهــار داشــت :امــروز نظــام
ســلطه حقــوق بشــر را دســتاویزی بــرای فشــار
بــه کشــورهای در حــال توســعه قــرار داده اســت
در حالیکــه مــا مبتنــی بــر آموزههــای دینــی
و انقالبــی ،خــود را موظــف میدانیــم بــه
حقــوق انســانها احتــرام بگذاریــم و مثــال آن
میزبانــی از  4میلیــون افغانســتانی در ایــران
اســت.
«فرانسیســکوس یوهــان ماریــا مولــن» ســفیر
جدیــد پادشــاهی هلنــد در تهــران نیــز ضمــن
ابــاغ ســام گــرم پادشــاهی هلنــد بــه آی ـتاهلل
رئیســی ،گفــت :روابــط ایــران و هلنــد قدمتــی
 400ســاله دارد و ایــران همیشــه مقصــد
تجــاری مهمــی بــرای مــا بــوده اســت.
ســفیر جدیــد پادشــاهی هلنــد خاطــر نشــان
کــرد :ایــران کشــوری قدرتمنــد در منطقــه
اســت و فرصتهــای بســیار خوبــی در زمینــه
تجــارت و ســرمایهگذاری بیــن دو کشــور
وجــود دارد.
یوهــان ماریــا مولــن بــا اشــاره بــه اوضــاع در
افغانســتان اظهــار داشــت :مــا از جمهــوری
اســامی ایــران بخاطــر میزبانــی از جمعیــت
زیــادی از مهاجریــن افغانســتانی قدردانــی
میکنیــم .
**رئیــس جمهــور بــر لــزوم توســعه روابــط
بیــن تهــران -ولینگتــون تأکیــد کــرد
رئیسجمهــور همچنیــن هنــگام دریافــت
اســتوار نامــه «مایــکل وهــی میلتونگاوالــش»
ســفیر جدیــد نیوزیلنــد بــر توســعه روابــط بیــن
تهــران -ولینگتــون تاکیــد کــرد.
«مایــکل وهــی میلتونگاوالــش» ســفیر جدیــد
نیوزیلنــد نیــز گفــت :نیوزیلنــد ماننــد ایــران از
تغییــرات اقلیمــی بســیار نگــران اســت و بــرای
ایرانیــان در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا آرزوی
موفقیــت میکنــم.
**بایــد روابــط اقتصــادی ایــران و اســپانیا
بیــش از پیــش توســعه یابــد
در هنــگام دریافــت
آیــتاهلل رئیســی
اســتوارنامه «آنخــل لوســادا فرنانــدس» ســفیر
جدیــد پادشــاهی اســپانیا در تهــران ،گفــت:
ســطح کنونــی روابــط اقتصــادی بیــن ایــران
و اســپانیا قابــل قبــول نیســت و بایــد تــاش
شــود بیــش از پیــش توســعه پیــدا کنــد.
رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد :اراده مــا در
توســعه روابــط اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی
و ورزشــی بــا اســپانیا اســت و ظرفیتهــای
خوبــی در دو کشــور بــرای ارتقــاء روابــط
وجــود دارد.
«آنخــل لوســادا فرنانــدس» ســفیر جدیــد
پادشــاهی اســپانیا در ایــن دیــدار ضمــن ابــاغ
ســام پادشــاه و رئیــس دولــت اســپانیا بــه
آیــتاهلل رئیســی ،گفــت :تمــام تــاش خــود
را بــرای اعتــای پیوندهــای دیپلماتیــک و
اقتصــادی بیــن ایــران و اســپانیا بــکار میبنــدم.
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انقالبیگری یعنی عدل ،عقل و حرمت انسانها در تصمیمها نمایان باشد
رئیــس مجلــس بــا تاکیــد بــر ایــن کــه زمانــی کــه از
انقالبیگــری حــرف میزنیــم بایــد عــدل و عقــل و
حرمــت انســانها در تصمیمهــای مــا پیـدا باشــد گفــت:
مــردم کــه تکیــه گاههــای اصلــی کشــور هســتند را بــا
دســتهبندی هــای مختلــف جــدا کردهایــم.
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســامی
شــامگاه روز گذشــته (دوشــنبه ،اول آذر مــاه) بــه مناســبت
هفتــه کتــاب و کتابخوانی در نشســت صمیمــی با جمعی
از نویســندگان در مجلــس حضــور یافــت.
قالیبــاف در ایــن دیـدار صمیمانــه کــه بیــش از 4ســاعت
و تــا پاســی از شــب بــه طــول انجامیــد ،گفــت :در حــوزه
هنــر ،کتاب ،کتابخوانی ،موســیقی ،ســینما و غیره مصرف
کننــده بــوده و تولیدکننــده آن نیســتیم اما به عنـوان یک
خدمتگـزار از جنبــه مدیریتــی بــه موضــوع فرهنــگ نگاه
مــی کنم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه یــک سـوال پاســخ داده و در
گفتگوهــای شــفاف ،حیــن گفتــن چالــش هــا ،راهکارهــا
را نیــز بیــان کنیــم ،اظهــار داشــت :آینــده نگــری ،تحلیــل
محتوایــی و رونــدی و آســیب شناســی بایــد بــه گونــه ای
باشــد کــه در نهایــت راهــکار و نقشــه راه داشــته باشــد.
نماینــده تهـران در مجلــس در ادامــه با بیان اینکــه انقالب
مــا انقــاب فرهنگی بــود تاکیــد کرد :مبنــای ایــن انقالب
نیــز مــردم بودنــد کــه آمدنــد و بــه آن عینیت بخشــیدند.
معجــزه امــام(ره) ایــن بــود کــه دیــن را از کنــج حجــره هــا
بــه وســط جامعــه آورد آن هــم در زمانــی کــه همه تحلیل
هــا ایــن بــود کــه امــکان آن وجــود ن ـدارد؛ امــا قــدرت
فرهنــگ نشــان داد کــه دیــن ایــن ظرفیــت را دارد و شــعار
هم نیســت.
قالیبــاف افــزود :در بخــش دفــاع مقــدس نیــز حتــی بــه
لحــاظ مادی پیــروز شــده و نشــان دادیم به همه خواســته
هایــی کــه خیلی هــا در ســال های پــس از قطعنامــه ادعا
کردنــد کــه بــه آن نرســیده ایــم هــم رســیده ایم.
رئیــس مجلــس بــا بیــان ایــن پرســش کــه آیــا در جنگ
قــدرت نظامــی مــا را نجــات داد و آیــا بــا موشــک هــای

کــه شــهید طهرانــی مقــدم ســاخت جنگیــده ایــم تاکید
کــرد :بــا گوشــت و پوســت و اســتخوان خــود مــی گویــم
جــز بــا اتــکا بــه فرهنــگ و باورهــای خــود ،مقابل دشــمن
نجنگیدیم.
قالیبــاف در ادامــه بــا اشــاره بــه اظهــارات یــک تحلیلگــر
شــبکه بــی بی ســی ،یــادآور شــد :او مــی گفــت «وقتی به
یــک طــرف جبهــه نــگاه مــی کردیــم تجهیـزات و نیروی
نظامــی وجــود داشــت امــا طــرف دیگــر ،حتــی حداقــل
امکانــات و نیروهــای انســانی را نیــز نداشــتند بــا ایــن حال
جبهــه ایـران پیــروز بــود مــا فقــط دیدیــم وقتــی کشــته
هــای ایـران بــه شــهرهای خــود بــاز مــی گردنــد مجــددا
اف ـراد دیگــر از همــان شــهرها بــه جبهــه مــی آینــد و از
مــرگ نمــی ترســند در حالــی کــه طــرف مقابــل از مرگ
می ترســید».
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه بــا بیــان اینکه
جنــگ مــا نیــاز بــه گزافــه گویــی نـدارد و یــک واقعیــت
اســت ،عنـوان کــرد :بــا چشــم خــود دیدیــم یــک نوجوان
 17ســاله تخریبچــی در معبــر افتــاده و پایش قطع شــده
اســت و یــک خــرج آر پــی چــی هــم پشــت او بــود کــه
آتــش گرفتــه بــود و بــاالی هــزار درجــه هــم حــرارت
داشــت و پشــت او را ســوزانده بــود امــا وقتــی خواســتیم
او را از معبــر درآوریــم مــی گفــت بــه مــن دســت نزنیــد
فقــط مراقب باشــید ایــن بخش از محور پاکســازی نشــده،
رزمنــدگان روی میــن نرونــد .آیــا آمــوزش و نظامــی گری
اینهــا را بــه او یــاد داده اســت؟ آیــا ایــن بــه جــز فرهنــگ
محــرم و صفــر و عاشــورا اســت؟ آیــا ایــن بــه جــز ســنت
هــای الهــی اســت؟
وی بــا بیــان ایــن کــه پــس از انقــاب وقتــی بســیج
تشــکیل شــد ،آن طــور کــه بایــد جــا نیفتــاد و از زمانی جا
افتــاد کــه تولیــد فرهنــگ کــرد و آن زمــان میـدان دفــاع
مقــدس بــود افــزود :فرهنگــی کــه در دفاع مقــدس نهفته
بــود در حــوزه آمــوزش نیــز تبلــور یافــت؛ مــن هــم ابتدای
نظامــی نبــودم بلکه یــک دانش آموز دبیرســتانی بــودم اما
چــه اتفاقــی افتــاد؟ یــک افســر توپخانــه بـرای اینکــه وارد

جنــگ شــده و یــک تــوپ رهــا کنــد بایــد  4ســال آموزش
ببینــد امــا یک شــهروند عــادی بــدون هیچ ســابقه جبهه،
 4هفتــه آمــوزش مــی بینــد و در ایــن زمــان بــه انـدازه 4
ســال آمــوزش و مهــارت مــی بینــد و حداکثــر  3مــاه بعــد
تبدیــل بــه یــک فــرد موثــر بـرای حضــور در جنــگ مــی
شــود و ایــن همان فرهنگی اســت کــه گذشــت ،مدیریت و
فرماندهــی را آمــوزش مــی دهــد.
نماینــده ته ـران در مجلــس بــا بیــان اینکــه قــدرت مــا
باورهــای مــردم اســت کــه اگــر دل بــه جمهــوری اســامی
ندهند ،هرچه موشــک داشــته باشــیم فایــده ای نـدارد ،این
پرســش را بیــان کــرد کــه «چـرا بــه ایــن شـرایط رســیده
ایــم؟» و در پاســخ اظهارکــرد :تصــور مــی کنم بــه این دلیل
اســت کــه همــه کارهایی کــه مبتنی بر ســنت هــای الهی
بــود کنــار گذاشــتیم .تــا دوران دفــاع مقــدس مســیر را بــه
درســتی آمدیــم امــا بعــد از آن در حــوزه نظامــی نیــز هنوز
مــی گوییم ســه برابر دشــمن بایــد آفند داشــته باشــیم اما
مگــر زمــان حصــر آبــادان کــه بنــی صــدر را که نــه خودش
را و نــه مــردم را بــاور داشــت ،حــذف کردیــم چــه تحولــی
در حــوزه نظامــی رخ کــه حصــر آبــادان شکســت ،طریــق
القــدس را انجــام دادیــم و بعد از آزادســازی خرمشــهر شــد؟
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در آن برهــه تغییــر نــگاه و اتــکا
بــه ســنت هــای الهــی و مــردم باعث تحــول در جبهه شــد
گفــت :همــه ایــن اتفاقات پشــت ســر هــم انجام گرفــت لذا
امــروز بایــد ایــن فرهنــگ را کــه منجر بــه پیروزی می شــد
را حتــی در ســپاه تدریــس کنیم.
رئیــس نهاد قانونگـذاری کشــورمان تاکید کــرد :مردم تکیه
گاه کشــور هســتند درحالــی که مــا آنهــا را با دســته بندی
هــای مختلف جـدا کــرده ایم.
وی ادامــه داد :زمانــی کــه از انقالبــی گــری حــرف می زنیم
اگــر در متــن آن عــدل و عقــل نباشــد و انســان هــا حرمت
نداشــته باشــند و اگر مــا به عنـوان مدیری سیاســی ،حرف
و دعواهــای سیاســی و باورهــای مختلف مــردم را نپذیریم و
نــگاه عــدل و عقــل بر تصمیمــات ما نباشــد و جامعــه آن را
نبینــد ،در موضوعــات ملــی که در سرنوشــت همــه ما تأثیر

دارد بــه ســمت بــی هویتــی مــی رود و فرهنــگ بـرای آن
بــی ارزش مــی شــود.
قالیبــاف در ادامــه بــا بیــان اینکــه امــروز بــا مشــکل
فرهنــگ اقتصــادی مواجه هســتیم ،یــادآور شــد:در دفاع
مقــدس عنصــر انســان و رزمنــدگان تنهــا موضــوع مهم
در جنــگ بــود امــا آیــا امــروز شــهروندان و مــردم در
تصمیمــات مهــم هســتند و یا صرفا بــرای خالــی نبودن
عریضــه بــه آنهــا نــگاه مــی شــود؟ به عنــوان یــک مدیر
مــی گویــم بــرای اصــاح شــرایط ،بــه  2موضــوع نیــاز
داریــم کــه یکــی از آنهــا فنــاوری اســت؛ فنــاوری تحولی
را ایجــاد کــرده کــه در ایــن عصر هــر مدیری بایــد درک
دقیــق و درســتی از ایــن بســتر داشــته باشــد و تحوالت
عظیمــی ایجــاد کنــد و ســامانه هــای  110پلیــس و
 137شــهرداری یــک نمونــه آن اســت؛ فنــاوری ســبک
زندگــی دیگــری اســت که حتــی فرهنــگ را نیــز تحت
تأثیــر قــرار داده اســت.
رئیــس قــوه مقننــه افــزود :موضــوع دیگری کــه مدیریت
در ابعــاد دفاعــی ،امنیتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،محیط
زیســت کــه هــر کــدام از اســتراتژی هــای حکمرانــی
اســت بــه آن احتیــاج دارد ،فرهنــگ اســت؛ و از قضــا مــن
معتقــدم کار فرهنگــی کار درازمدت نیســت بلکــه هم به
لحظــه جـواب مــی دهــد و هم تمــدن ســازی مــی کند،
هرچقــدر زحمــت بکشــید تــا همــان شــب نتیجــه آن را
مــی بینید.
وی اضافــه کــرد :زمانــی کــه بــه نیــروی انتظامی رفتــم در
جلســات اول بــا فرماندهــان در مــاه نخســت کاری از مــن
پرســیدند برنامــه شــما برای نیــروی انتظامی چیســت؟ در
آن جلســه گفتــم کــه همــه مــا مدرســه رفتــه ایــم و مــی
دانیــم کــه از دانــش آمــوز مــی پرســیدند پــدرت چــه کاره
اســت؛ مــن کاری مــی کنــم کــه وقتــی فرزنــد شــما در
مقطــع ابتدایــی در کالس حاضر شــد و معلم درباره شــغل
پــدرش از او پرســید ،پســر و دختــر شــما اضطـراب نگیرد،
لحظــه شــماری کنــد تــا نوبتش شــود و بــا افتخــار بگوید
پــدر مــن پلیــس اســت.

دولت با روحیه و تفکر بســیجی برای ایجاد گشــایش در معیشت مردم تالش میکند
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا حفــظ و
تقویــت روحیــه بســیجی میتــوان بــر مشــکالت غلبــه
کــرد ،گفــت :افتخــارم ایــن اســت کــه بســیجی باشــم
و مجموعــه دولــت بــا روحیــه و تفکــر بســیجی بــرای
خدمــت رســانی و ایجاد گشــایش در معیشــت و اقتصاد
مــردم تــاش میکنــد.
آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی روز سهشــنبه در
دیــدار رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین و جمعی از
فرماندهــان ایــن ســازمان ،ضمــن تبریک هفته بســیج،
اظهــار داشــت :بســیج شــجره طیبــه و درخــت تنــاور و
پــر ثمــری اســت کــه بــا ابتــکار و نــگاه ژرف امــام راحل
تشــکیل شــد و هــر روز کــه میگــذرد ثمرات بیشــتری
را شــامل حــال ملــت ایــران و امــت اســامی میکنــد.
رئیــس جمهــور با اشــاره بــه فراگیــری و اطمینانبخش
بــودن بســیج بــرای ملــت ایــران ،گفــت :در رأس ایــن
مجموعــه انقالبــی ،رهبــر معظــم انقــاب و در بدنــه
آن ،آحــاد مــردم کشــور حضــور دارنــد و بســیج فراتــر
از جریانــات سیاســی و حزبــی و گروهــی ،آرمانهــا و
ارزشهــای انقــاب و خدمــت بیمنــت بــه مــردم را
پیگیــری میکنــد و باعــث اطمینــان خاطــر مــردم
اســت؛ همچنــان کــه با حضــور و نظــارت در بــازار باعث
ایجــاد آرامــش در بــازار شــد.

رئیســی تــاش بــرای تقویــت مأموریتهــای بســیج در
مســیر رفع مشــکالت مــردم را ضــروری دانســت و گفت:
جریانــات معانــد بــه دنبــال انحــراف در فکــر ،اندیشــه و
عمــل و در حوزههــای مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی و
سیاســی هســتند امــا بســیج بــه عنــوان ســد محکــم
و اســتوار در مقابــل ایــن انحرافــات قــد علــم کــرده و
نقش ـهها و توطئههــای فراوانــی را خنثــی کــرده اســت.
رئیــس جمهــور افــزود :دشــمن بــا برخــورداری از
پــول ،قــدرت و رســانه بــه دنبــال ریــزش در مجموعــه
نیروهــای انقــاب و ایجــاد تغییــر در ســبک زندگــی و
اخالقیــات مــردم اســت امــا چــون رویــش و گســتردگی
مأموریتهــای بســیج زیــاد اســت ،همــواره بــا شکســت
مواجــه شــدهاند.
رئیــس جمهــور بســیج را از مهمتریــن مؤلفههــای
قــدرت کشــور دانســت و گفــت :جریــان فراگیر بســیج به
واســطه مســئولیتپذیری و خطرپذیــر بــودن و حضور در
صحنــه ،بــه رمــز صیانــت از نظــام اســامی تبدیل شــده
اســت.
آیــتاهلل رئیســی برنامههــا و اقدامــات بســیج در
حوزههــای مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی ،علمــی،
فنــاوری ،اقتصــاد مقاومتــی و به ویــژه عمران و ســازندگی
در مناطــق محــروم را راهکارهایــی ارزشــمند بــرای رفــع

مشــکالت مــردم دانســت و گفــت :دولــت مصمم اســت
از ظرفیــت بســیج بــرای رفــع دغدغههــا و مشــکالت
مــردم اســتفاده کنــد.
رئیــس جمهــور تــاش و برنامهریــزی بــرای احیــا و
تقویــت روحیــه امیــد و اعتمــاد در بیــن مــردم را حائــز
اهمیــت دانســت و گفــت :راهبــرد دشــمن ایجــاد یأس
و ناامیــدی در جامعــه اســت و در ایــن شــرایط الزم
اســت تمــام ظرفیتهــای نظــام در کنــار هــم قــرار
بگیرنــد تــا بــا ایجــاد تحــول در زندگــی مــردم و رفــع

مشــکالت کشــور ،مــردم را بــه آینــده امیــدوار کننــد و
در ایــن زمینــه دولــت بــا همــه تــوان آمــاده حمایــت و
پشــتیبانی اســت.
«غالمرضــا ســلیمانی» ،رئیــس ســازمان بســیج
مســتضعفین نیــز در ایــن دیــدار بــا قدردانــی از روحیــه
بســیجی و خدمترســانی رئیــس جمهــور و مجموعــه
دولــت،گزارشــی از برنامههــا،اقدامــات و ســند راهبردی
بســیج کــه براســاس بیانیــه گام دوم انقــاب ،تدویــن
شــده اســت را ارائــه کــرد.

بهــزاد مهرکــش مشــاور رســانهای وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در پیامــی توییتــری نوشــت :بــا ابــاغ اخیــر وزیــر کار یکــی از درگاههــای اصلــی شــکل گیــری پرداختهــای نجومــی و مســاله دار مســدود شــد؛ خریــد ســکه ،کارت
هدیــه و تصویــب بودجــه محرمانــه بــه هــر شــکلی ممنــوع شــد .ایــن ابــاغ میتوانــد الگــوی ســایر دســتگاهها در جهــت مقابلــه بــا فســاد باشــد .تاکنــون  ۳نفــر برکنــار شــدهاند ،بررسـیها ادامــه دارد.

 ۵۰۰محفل انس با قرآن در هفته بسیج برگزار میشود
معــاون تعلیم و تربیت ســازمان بســیج مســتضعفین از
برگــزاری  ۵۰۰محفــل انــس بــا قــرآن در هفتــه بســیج
خبــرداد و گفــت :پویــش «قلبهــای نورانــی» بــرای
ترویــج فرهنــگ تــاوت راهانــدازی شــده اســت.
حجتاالســام احســان رضایــی معــاون تعلیــم و تربیت
ســازمان بســیج مســتضعفین بــا اشــاره بــه آغــاز هفته
بســیج گفــت :پنجــم آذر یکــی از درخشــانترین
زریــن انقــاب اســامی و یــادآور صــدور
برگهــای ّ
فرمــان تاریخــی امــام خمینــی (ره) مبنــی بــر
تشــکیل بســیج مســتضعفین در مقطــع حســاس و
سرنوشتســازی اســت کــه نهــال نوپــای انقــاب
اســامی تــازه پــا گرفتــه بــود.
وی تأکیــد کــرد :بــدون تردید دوراندیشــی ،هوشــیاری
بینظیــر حضــرت امــام در تأســیس ایــن نهــاد مقــدس
و هدایــت و تدابیــر روشــنگرانه رهبــر معظــم انقــاب،
اساســیترین عامــل خنثیســازی توطئههــا در
مقابــل انقــاب اســامی بــوده و حــوادث ســالهای
بعــد از شــکلگیری ایــن نهــاد ،گواهــی روشــن بــر
درســتی ایــن تصمیــم بــوده اســت.
ایــن عضــو شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی کشــور
اضافــه کــرد :رهبــر معظــم انقــاب در ســال  98و

در دیــدار جمعــی از شــرکت کننــدگان مســابقات
بینالمللــی قــرآن کریــم فرمودنــد« :محافــل و جلســات
قــرآن خوانــدن را بیشــتر کنید اینکــه یک قــاری تالوت
کنــد و بقیــه مســتمع قــرآن کریــم باشــند ».بنابرایــن
ســعی شــده برنامههــای هفتــه بســیج در ایــن راســتا
مــد نظــر و مــورد تأکیــد قــرار گیرنــد.
حجتاالســام رضایــی از برگــزاری  500محفــل انــس
بــا قــرآن کریــم در نواحــی مختلــف بســیج هــر ناحیــه
یــک محفــل قرآنــی خبــرداد و گفــت :عــاوه بــر ایــن،
مســابقات متنــوع قرآنــی در راســتای انــس بــا قــرآن و
تدبّــر در آیــات بــا محوریــت جــزء  21قرآنکریــم بویــژه
آیــات جهــاد و مقاومــت ایــن جــزء بهصــورت مجــازی
و بــا محوریــت دارالقرآنهــای بســیج کشــور در حــال
برگــزاری اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :یکــی دیگــر از برنامههــای
متــداول مــا در مناســبتهای مختلــف ،راهانــدازی
پویشهــای قرآنــی اســت .هــدف از راهانــدازی پویــش
تحقــق امســال نیــز بــه مناســبت هفته بســیج پویشــی
بــا عنــوان «قلبهــای نورانــی» ایجــاد شــده اســت .در
ایــن پویــش تــاوت روزانــه یــک صفحــه از قــرآن بــا
هــدف تحقــق انــس عمومــی جامعــه بــا قرآنکریــم

نظارت دقیق بر اجرای سامانه
«پاکنا» مانع پرداخت حقوقهای
نجومی میشود
نائــب رئیــس کمیتــه تفحــص از پرداخــت
حقوقهــای نجومــی گفــت :بــر اســاس یکــی از
مــواد بودجــه کل کشــور ،دســتگاههای دولتــی
موظفانــد تمامــی اطالعــات مربــوط بــه پرداخــت
حقــوق و مزایــای کارکنــان خــود را در ســامانهای
تحــت عنــوان پاکنــا بارگــذاری کننــد.
حجتاالســام محمدرضــا میرتاجالدینــی نائــب
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه در گفتوگــو
بــا خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم ،بــا
اشــاره بــه انتشــار فیــش حقوقــی نامتعــارف تعدادی
از مدیــران پتروشــیمی امیرکبیــر کــه بــا واکنــش
گســترده فعــاالن فضــای مجــازی مواجــه شــد،
گفــت :بــا توجــه بــه محــرض بــودن تخلــف در
پتروشــیمی امیرکبیــر ،هیئــت تحقیــق و تفحــص از
حقوقهــای نجومــی و دیــوان محاســبات بــا جدیــت
بــه ایــن مســئله ورود خواهنــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه الــزام دســتگاههای دولتــی در
عملیاتــی کــردن ســامانه ثبــت حقــوق کارکنــان
دولتــی ،اظهــار داشــت :بــر اســاس یکــی از
مــواد بودجــه کل کشــور ،دســتگاههای دولتــی
موظفانــد تمامــی اطالعــات مربــوط بــه پرداخــت
حقــوق و مزایــای کارکنــان خــود را در ســامانهای
تحــت عنــوان پاکنــا بارگــذاری کننــد .در صــورت
اجــرای دقیــق ایــن مصوبــه ،قطعــا دیگــر شــاهد
چنیــن تخلفــات در دســتگاههای دولتــی نخواهیــم
بــود.
میرتاجالدینــی خاطرنشــان کــرد :یکــی از انتقــادات
مــا بــه دولــت ســابق ایــن بــود کــه بــا وجــود اینکــه
ق و مزایــای کارکنــان دســتگاههای
ثبــت حقــ و 
دولتــی در ســامانه پاکنــا از بودجــه ســال  99الزم
االجــرا بــوده ،ولــی متاســفانه دولــت عــزم جــدی
بــرای اجرایــی کــردن ایــن مصوبــه قانونــی از خــود
نشــان نــداد .بــا ایــن حــال ایــن امیــدواری وجــود
دارد کــه بــا توجــه بــه جدیــت دولــت ســیزدهم
در برخــورد بــا تخلفــات و بیعدالتیهــا بویــژه
در بحــث پرداخــت حقوقهــا ،ایــن دســتورالعمل
قانونــی از ســال آتــی بــه شــکل دقیــق اجرایــی
شــود.
نائــب رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص از
حقوقهــای نجومــی تصریــح کــرد :البتــه مســئلهای
کــه در حــوزه پرداختهــا حائــز اهمیــت اســت
ایــن اســت کــه ثبــت اطالعــات مرتبــط بــا حقــوق
و دســتمزدها عــاوه بــر کارکنــان دســتگاهها
و ســازمانها دولتــی بایــد شــامل کارکنــان
شــرکتهای دولتــی هــم بشــود تــا هیئــات مدیــره
ایــن شــرکتها بــه شــکل ســر خــود پاداشهــا و
حقوقهــای نجومــی بــرای خــود و کارمندانشــان
مقــرر نکننــد .بــدون شــک در صــورت اجرایــی
شــدن ایــن مصوبــه قانونــی کــه بــازوی اجرایــی آن
ســامانه پاکنــا در نظــر گرفتــه شــده ،دیگــر شــاهد
بــروز چنیــن تخلفــات در بســتر دســتگاههای دولتی
بویــژه شــرکتهای زیــر نظــر دولــت نخواهیــم
بــود .البتــه ایــن مســئله نافــی مســئولیت دیــوان
محاســبات مبنــی بــر نظــارت بــر عملکــرد مالــی
دســتگاههای دولتــی نیســت.

شــفافیت آرا مانع بروز
زدوبندها و البیگر یها
میشود

برکناری  ۳نجومی بگیر با ابالغ وزیر کار

را دنبــال میکنیــم کــه بــه ایــن نقطــه برســیم کــه
هــر فــرد ایرانــی روزانــه حداقــل یــک صفحــه از قــرآن
کریــم را تــاوت کنــد .افــرادی کــه بخواهنــد ضمــن
تــاوت یــک صفحــه در ثــواب ختــم سراســری قــرآن
کریــم ســهیم باشــند میتواننــد عــدد  1را بــه ســامانه
 660005پیامــک کننــد.

سیاسی

معــاون تعلیــم و تربیــت ســازمان بســیج مســتضعفین
افــزود :از دیگــر برنامههــای مــا در ایــن هفتــه ،اعــزام
گروههــای جهــادی قرآنــی بــه مناطــق محــروم و
کمبرخــوردار اســت تــا بــا حضــور در کنــار مــردم
عزیزمــان در سراســر کشــور ،بــه فعالیتهای آموزشــی،
تبلیغــی و ترویجــی قرآنکریــم بپردازنــد.

شــفافیت آرا مانــع
بــروز زدوبندهــا و
ال بیگر یهــا
میشــو د
نما ینــد ه
ســاوه در
مجلــس
بــا تاکیــد
بــر لــزوم
یــب
تصو
طــرح شــفافیت
آرا در مجلــس گفــت :شــفافیت آرا بــا
ایجــاد نوعــی خودکنترلــی در مجلــس
مانــع بــروز زدوبندهــا و البیگر یهــا
می شــو د .
حجتاالســام محمــد ســبزی نماینــده ســاوه در
مجلــس دربــاره لــزوم تصویــب طــرح شــفافیت
آرای نماینــدگان در مجلــس گفــت :یکــی از دالیلــی
کــه از ابتــدای مجلــس یازدهــم اکثریــت نمایندگان
بــه دنبــال شــفافیت آرا هســتند ایــن اســت کــه
معقدنــد مجلــس بــرای نشــان دادن حســن نیــت
خــود بــه مــردم بایــد شــفافیت را از خــودش
شــروع کنــد تــا ایــن رویــه بــه دیگــر دســتگاههای
اجرایــی نیــز تســری پیــدا کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بدیهــی اســت مقولــه شــفافیت
نیــز بــه دلیــل آثــار و پیامدهــای منفــی شــفافیت
مطلــق ،بایــد حــد و مــرزی داشــته باشــد،
خاطرنشــان کــرد :اگــر در رونــد بررســی و تصویــب
ایــن طــرح در مجلــس تاخیــر بــه وجــود آمــده
علــت اصلــی آن اختــاف نظراتــی اســت کــه دربــاره
حــد و مــرز شــفافیت در بیــن نماینــدگان وجــود
دارد .بــه هــر حــال برخــی از نماینــدگان معتقدنــد
کــه شــفافیت بیــش از حــد منجــر بــه بــر هــم زدن
نظــم و آرامــش کشــور میشــود.
نماینــده ســاوه در مجلــس گفــت :همانطــور کــه در
آییــن نامــه داخلــی مجلــس نیــز مــورد تاکیــد قــرار
گرفتــه ،امــکان شــفاف کــردن تمامــی مســائلی
کــه در مجلــس مــورد بررســی قــرار میگیــرد،
بــه صــاح کشــور نیســت .البتــه بنــده معتقــدم
در مســائلی کــه نیــاز اســت موکلیــن نماینــدگان
در جریــان مســائل باشــند بایــد شــفافیت وجــود
داشــته باشــد چــرا کــه ایــن شــفافیت آرا بــا
ایجــاد نوعــی خودکنترلــی در مجلــس مانــع بــروز
زدوبندهــا و البیگریهــا میشــود .عــاوه بــر
ایــن موجــب میشــود تــا مــردم نیــز بــه راحتــی
بتواننــد از مواضــع نماینــده حــوزه انتخابیــه خــود
مطلــع شــوند.
ســبزی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا جایــی کــه مصالــح
کشــور بــه خطــر نیفتــد ،بایــد شــفافیت در آرا و
در دیگــر حوزههــای فعالیــت مجلــس اعمــال
شــود ،گفــت :ایــن طــرح هــم اکنــون در دســتور
کار جلســات علنــی مجلــس اســت و بــه محــض
بررســی طرحهــای فوریــتدار ،طــرح مذکــور نیــز
در صحــن مجلــس مــورد بررســی قــرار خواهــد
گرفــت.

