اطالعیه سازمان اطالعات سپاه :مؤسسه کلوزآپ صهیونیستی و همکاری با آن ممنوع است

سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای اعالم کرد؛ هرگونه همکاری با مؤسسه کلوزآپ (گرین هاوس) ،ممنوع است.
متــن ایــن اطالعیــه بــه ایــن شــرح اســت :بــه اطــاع عمــوم هنرمنــدان باألخــص مستندســازان محتــرم میرســاند کــه مؤسســه آموزشــی کلــوزآپ ،فعــال در حــوزه
مســتند ،یــک مؤسســه صهیونیســتی بــوده کــه بــا حمایتهــای مــادی و معنــوی رژیــم اشــغالگر اســرائیل در حــال فعالیــت اســت .ایــن مجموعــه کــه پیــش از ایــن با
عنــوان گریــن هــاوس فعالیــت داشــته ،بهدلیــل افشــای ماهیــت حامیــان پشـتپرده و بــرای جلوگیــری از ایجــاد حساســیت در کشــورهای مســلمان ،موقعیــت ثبتــی
خــود را از تلآویــو بــه بروکســل منتقــل کــرده اســت ،از ایــن رو هرگونــه ارتبــاط و همــکاری اتبــاع ایرانــی بــا ایــن مؤسســه صهیونیســتی ممنــوع و طبــق قوانیــن
جمهــوری اســامی ایــران قابــل پیگیــری از طریــق مراجــع قضائــی خواهــد بــود.

اخذ  ۱۷۰هزار نمونه از

مجرمین در بانک ژنتیک

رییــس ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور تاکیــد
کــرد کــه متولــی بانــک ژنتیــک ،ســازمان پزشــکی
قانونــی اســت.
دکتــر عبــاس مســجدی ضمــن تبریــک روز
خبرنــگار گفــت :بــه زعــم بنــده در شــرایط فعلــی،
خبرنــگاران ســربازان حــوزه جنــگ نــرم محســوب
مــی شــوند.
وی افــزود :جــزو خــط و مشــی خبرگــزاری ایســنا،
هویــت دانشــجویی اســت و نشــاط جوانانــه ای کــه
واقعیــت هــا را تــوام بــا خالقیــت و نــوآوری بیــان
مــی کنــد و ایــن موضــوع از سیاســت هــای ایــن
خبرگــزاری خــوب اســت و پــل ارتباطــی بســیار
خوبــی بیــن مســوولین و نخبــگان و مــردم بــرای
بیــان واقعیــت هــا هســتید .بــه نظــر مــی رســد
شــما عزیــزان دو وظیفــه جــدی را در کشــور
دنبــال مــی کنیــد و بــه نوعــی هنرمندانــی
هســتید کــه ارزش و پیشــرفت هــا و مشــکالت
کشــور را بــرای مــردم بــه تصویــر مــی کشــید و
بــرای فــردا و فرداهــای کشــور حافظــه ســازی مــی
کنید.ایــن بهتریــن امتیــازی اســت کــه مــی شــود
بــرای یــک خبرنــگار قائــل بــود .کســی بــاور نمــی
کــرد کــه فــردی ماننــد شــهید باقــری بــه عنــوان
عــکاس یــک روزی در ســن  ۱۸ســالگی در جبهــه
حضــور پیــدا کنــد و از ایــن مســیر تبدیــل بــه
فرمانــده خــوش فکــر دوران دفــاع مقــدس شــود
یــا شــهید صارمــی و شــهید آوینــی و امثالهــم
کــه افتخــار امــروز جامعــه خبرنــگاری و رســانه ای
کشــور ماســت و پرچمدارانــی مثــل ایــن عزیــزان
ایــن بــار را قبــا بــه دوش کشــیدند و ایــن وظیفــه
امــروز بــر دوش شماســت.
وی ادامــه داد :بــه دلیــل اینکــه در ایــام محــرم
هســتیم ،بهتریــن جــا یــا زمانــی کــه بــه
خبرنــگار یــا خبرنــگاری هویــت داده شــده واقعــه
کربالســت .وجــود مقــدس علــی بــن الحســین(ع)
و حضــرت زینــب کبــری(س) در مســیر عاشــورا،
بهتریــن خبرنــگاران بودنــد کــه توانســتند حقایــق
و ارزش هــا و ســختی هــا را بــرای مــردم بیــان
کننــد.
*اخذ  ۱۷۰هــزار نمونه در بانک ژنتیک
مســجدی دربــاره آخریــن وضعیــت بانــک اطالعــات
هویــت ژنتیــک ایــران و اخــذ نمونــه ژنتیــک از
مجرمــان گفــت :براســاس برنامــه توســعه پنجــم،
وظیفــه ای بــر عهــده ســازمان پزشــکی قانونــی
نهــاده شــده و آن هــم موضــوع بانــک ژنتیــک
اســت .امــروز ژنتیــک در مــرز دانــش حرکــت مــی
کنــد و دنیــا بهــره هــای زیــادی را از ایــن علــم
مــی بــرد .ایــن بانــک بــا ژن هــر فــرد ارتبــاط دارد
و بهتریــن ذخیــره بــرای کشــور اســت.
وی افــزود :مــا در طــی چنــد ســال گذشــته علــی
رغــم همــه تحریــم هایــی کــه وجــود داشــته
توانســتیم در ایــن زمینــه بــه خودکفایــی برســیم.
اگــر چــه نــرم افــزاری کــه در بانــک ژنتیــک
اســتفاده مــی شــود ،نــرم افــزار بومــی اســت و
توســط دانشــمندان کشــور تهیــه شــده ولــی
خوشــبختانه مــا در ســال گذشــته هــم در حــوزه
کیــت بــه خودکفایــی رســیدیم و بــه عنــوان
پنجمیــن کشــور دنیــا هســتیم کــه توانســتیم
ایــن کیــت را در مرکــز تحقیقــات ســازمان تولیــد
کنیــم .علــی رغــم همــه تحریــم هــا امــروز مــا در
مجموعــه بانــک ژنتیــک  ۱۷۰هــزار نمونــه داریــم
و پروفایــل بیــش از  ۳۵هــزار از ایــن نمونــه هــا
اســتخراج شــده اســت و امــروز در نظــام قضایــی
در حــال ارایــه خدمــت اســت.
مســجدی تصریــح کــرد :اگرچــه از برنامــه
عقــب نیســتیم ولــی مطلــوب مــا ایــن نیســت
و همــکاران مــن در حــال تــاش هســتند کــه
بتوانیــم دامنــه نمونــه هایــی کــه بایــد در بانــک
قــرار بگیــرد را توســعه دهیــم و هــم در اســتخراج
پروفایــل هــا ونیــز ارایــه خدماتــی کــه مــی توانیــم
بــه دســتگاه قضایــی و انتظامــی و ســایر دســتگاه
هایــی کــه بــه پاســخ بانــک ژنتیــک نیازمندنــد،
کمــک بیشــتری را داشــته باشــیم.
*متولــی بانــک ژنتیــک ،ســازمان پزشــکی قانونــی
اســت
وی دربــاره اینکــه از آنجــا کــه تشــخیص
هویــت پلیــس اگاهــی معتقــد اســت کــه متولــی
بانــک اطالعــات مجرمیــن اســت و از طرفــی
هــم پزشــکی قانونــی ایــن کار را شــروع کــرده
اســت ،متولــی تهیــه بانــک ژنتیــک کــدام ارگان
اســت؟ گفــت :فصــل الخطــاب مــا قانــون اســت
و در برنامــه توســعه پنجــم ایــن وظیفــه شــفاف
و مشــخصا برعهــده پزشــکی قانونــی قــرار داده
شــده و مشــخص اســت کــه وظیفــه کیســت و
چــه مجموعــه و ســازمانی بایــد متولــی گــری
ایــن کار را داشــته باشــد و براســاس قانــون،
متولــی آن ســازمان پزشــکی قانونــی اســت؛ البتــه
مــا مذاکراتــی بــا پلیــس و فراجــا انجــام دادیــم
و توافقــات خوبــی هــم انجــام شــد و جلســات
خوبــی نیــز در داســتانی کل کشــور تشــکیل
شــده و اکنــون هــم افزایــی را انجــام مــی دهیــم
و دیتاهایــی کــه مــا داریــم در اختیــار عزیــزان
اســت و آنهــا هــم دیتاهایــی را کــه دارنــد در
اختیــار ماســت و براســاس رده بنــدی ،ظرفیــت
هایمــان را اولویــت بنــدی کردیــم.
وی گفــت :عمــده جمعیتــی کــه االن در بانــک
وجــود دارد ،زندانیــان هســتند و بــه همیــن
جهــت ســازمان زنــدان هــا بــا مــا همــکاری
خوبــی بــرای مجرمیــن اعــم از مجرمینــی کــه
دچــار جرایــم مکــرر مــی شــوند ،دارد؛ البتــه
بــا توجــه بــه اینکــه ســاخت کیــت در داخــل
کشــور در دســتور کار هســت درصــدد هســتیم
تــا بتوانیــم جمعیــت هــای دیگــری را ماننــد
خلبانــان و خبرنــگاران و افــرادی کــه ممکــن
اســت در معــرض خطــر بیشــتری باشــند در
بانــک قــرار دهیــم.
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تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای کامل قوانین مرتبط با خانوادههای شهدا
رئیــس قــوه قضائیــه بــر اجــرای کامــل قوانیــن
و مقــررات مرتبــط بــا خانوادههــای معظــم
شــهدا ،ایثارگــران و آزادگان تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از مرکــز رســانه قــوه
قضائیــه ،حجتاالســام والمســلمین محســنی
اژهای ،طــی ســخنانی در آییــن تجلیــل از
خانــواده معظــم شــهدای مدافــع حــرم و
آزادگان ســرافراز دســتگاه قضایــی ،ضمــن
گرامیداشــت بیســت و ششــم مــرداد ســالروز
بازگشــت آزادگان ســرافراز بــه میهــن اســامی،
اظهــار کــرد :امســال ســالروز بازگشــت آزادگان
مصــادف بــا ســالروز بــه اســارت درآمــدن آلاهلل
شــده اســت؛ شــما خانوادههــای معظــم شــهدا و
ایثارگــران و آزادگان بویــژه مــادران و همســران
و خواهــران شــهدا ،بــه خوبــی شــرایط و
مصائبــی و رنجهایــی کــه بــر آ لاهلل تحمیــل
شــد را درک میکنیــد.
رئیــس دســتگاه قضــا تصریــح کــرد :آزادگان
مــا از یــک ســو در اســارتگاههای دژخمیــان
بعثــی شــکنجه میشــدند و ســختترین
عذا بهــا و آزارهــا را تحمــل میکردنــد و از
ســویی دیگــر خانوادههــای ایــن عزیــزان نیــز
در داخــل کشــور رنــج و زجــر اســارت آنــان را
احســاس میکردنــد و از ایــن حیــث آزرده و
رنجــور میشــدند.
رئیــس قــوه قضائیــه در ادامــه بــا تشــریح و
تبییــن وجــوه مختلــف ارز شهایــی اســامی
و انســانی نظیــر «ایثــار و ازخودگذشــتگی»،
«شــجاعت و شــهامت»« ،غیــرت»« ،فطانــت»
و «ایمــان بــه هــدف مقــدس و جهــاد در راه
آن» کــه بــه صــورت اعلــی و آشــکار در وجــود
شــهدا و ایثارگــران و آزادگان مــا متجلــی و
متبلــور بــود ،گفــت :اســتقامت بــه معنــای
اســتمرار حرکــت در مســیر صــواب و درســت
اســت؛ اســتقامت یعنــی آن ارزشهــا و صفــات
اســامی و انســانی در وجــود فــرد واجــد آن
صفــات پســندیده ،حفــظ شــود و ایــن امــری
اســت کــه آزادگان و ایثارگــران مــا بایــد بــه آن
توجــه داشــته باشــند و روحیــه آزادگــی را در
خــود حفــظ کننــد.
رئیــس قــوه قضائیــه آزادگان ایــران اســامی
را دانشآموختــگان مکتــب و نهضــت
حســینی دانســت و گفــت :آزادگان مــا در
اســارتگاههای رژیــم بعثــی علیرغــم همــه
شــکنجهها و ســختیها ،همچنــان ایثارگــری
و ازخودگذشــتگی میکردنــد و عــزت و حریّــت
را در آن اســارتگاهها معنــا کردنــد و حتــی
بــه مأمــوران صلیــب ســرخ جهانــی نیــز درس
آزادگــی و شــرافت میدادنــد.
وی تصریــح کــرد :آزادگان مــا در آن فضــای
خفقــان و شــکنجه و آزار و محدودیــت

اســارتگاههای رژیــم بعــث ،راه تبلیــغ و
انســانپروری و مجاهــدت را پیــدا کــرده بودنــد
و در اســارتگاه نیــز بــا کالم و عمــل خــود،
ارز شهــای الهــی را تبلیــغ میکردنــد و آن
اســارتگاهها را بــه دانشــگاه تبدیــل کــرده
بودنــد.
محســنی اژهای بــا اشــاره بــه ارزش واالی
مجاهد تهــای شــهدا ،جانبــازان ،ایثارگــران و
آزادگان و خانوادههــای معــزز آنهــا ،گفــت :مــن
بــه عنــوان رئیــس قــوه قضائیــه و بــه طــور کلــی
همــه مســئوالن در بخشهــای مختلــف در قبــال
خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران و آزادگان،
وظیفــه و تکلیفــی خطیــر و مهــم داریــم.
وی تصریــح کــرد :بــه مســئوالن قضایــی در
بخشهــای مختلــف بویــژه مســئوالن معاونــت
انســانی قــوه قضائیــه دســتور دادهام کــه صرفــاً
بــه رفــع آن دســته از مشــکالتی کــه از ناحیــه
خانوادههــای معظــم شــهدا و آزادگان و
ایثارگــران مطــرح میشــود ،اهتمــام نداشــته
باشــند بلکــه خودشــان شــخصاً نســبت بــه
شناســایی و رفــع مشــکالت و معضــات ایــن
بزرگــواران تــا حــد ممکــن اقــدام کننــد.
رئیــس قــوه قضائیــه بــر اجــرای تمــام و کمــال
قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا خانوادههــای
معظــم شــهدا و ایثارگــران و آزادگان تاکیــد کــرد
و خطــاب بــه معــاون منابــع انســانی دســتگاه
قضــا گفــت :در مــوارد و مســائلی نیــز کــه
مرتبــط بــا خانوادههــای معــزز شــهدا و آزادگان
و ایثارگــران اســت و پیرامــون آنهــا قوانیــن و
مقرراتــی وجــود نــدارد ،ورود کــرده و تمهیــدات
الزم را بــرای رفــع آن مســائل اتخــاذ کنیــد.
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــا اشــاره بــه
اصــل مهــم خودنظارتــی و اهتمــام نســبت

بــه انجــام وظایــف و تکالیــف خــود در وهلــه
نخســت ،بیــان داشــت :همــه شــاغلین در مراکــز
و مراجــع قضایــی از جملــه برخــی از شــما
آزادگان ســرافراز کــه از همــکاران قضایــی مــا
هســتید ،بایــد در وهلــه نخســت بررســی کنیــد
کــه آیــا وظایــف و تکالیــف محولــه بــه خــود را
درســت ،دقیــق و بــه موقــع انجــام میدهیــد
و رفتــار مناســبی بــا اربــاب رجــوع داریــد یــا
خیــر؟ در وهلــه بعــد در مقــام تذکــر و امــر بــه
معــروف بایــد بــه همــکاران و باالدســتیها و
زیرمجموعــه خــود ،اهتمــام بــه انجــام درســت
مأموریــت و تکریــم اربــاب رجــوع را یــادآوری
کنیــد و متذکــر شــوید.
وی تصریــح کــرد :بایــد نظــارت و توجــه بــه
ارز شهــا را از خودمــان شــروع کنیــم؛ بایــد
بررســی کنیــم کــه آیــا در گفتــار و کــردار خــود،
صــادق هســتیم؟ اگــر صــادق هســتیم ،آیــا ایــن
صداقــت در خلــوت و َجلــوت و مقابــل دوربیــن و
پشــت دوربیــن یکســان اســت؟
رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه اهمیــت مقولــه
رضایتمنــدی مــردم و مراجعــان بــه دســتگاه
قضایــی ،گفــت :آیــا در شــرایط فعلــی ،مــردم از
مــا رضایــت دارنــد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال حتمــا
مثبــت نیســت لــذا همــه مــا در قــوه قضائیــه،
هــر کــدام در بخشهــا و مســئولیتهای
مرتبــط بــا خــود بایــد درصــدد غلبــه بــر مســائل
و مشــکالت برآییــم و رفــع کاســتیها را از
خودمــان شــروع کنیــم و در مرحلــه بعــدی،
بــا ادبیــات و رفتــار اســامی بــه همــکاران و
زیردســتیها و باالدســتیهای خــود نیــز رفــع
کاســتیها را گوشــزد کنیــم.
رئیــس قــوه قضائیــه در ادامــه بــا اشــاره بــه
موضــوع انتصابــات در دســتگاه قضایــی کــه در

ســخنان یکــی از حاضریــن در جلســه مطــرح
شــد ،گفــت :بــا مــن صریــح و بدونلکنــت
حــرف بزنیــد و بدانیــد کــه اهتمــام و توجــه مــن،
مســئولیت ســپردن بــه افــراد متعهــد ،کاردان و
دلســوز اســت؛ امــا بایــد توجــه کنیــد کــه دایــره
شــناخت مــن از افــراد ،آنگونــه وســیع و گســترده
نیســت کــه نســبت بــه تــک تــک شــاغلین در
دســتگاه قضایــی شــناخت داشــته باشــم ،لــذا
شــما میتوانیــد افــراد شایســتهتر و الیقتــر
را بــه مــن معرفــی کنیــد و مــن از ایــن امــر
اســتقبال میکنــم.
وی تصریــح کــرد :از ســویی دیگــر ممکــن اســت،
شــاخصهها و معیارهایــی کــه مدنظــر مــن اســت
و آن را بــه کمیســیون انتصابــات ارائــه دادهام بــا
شــاخصهها معیارهــای شــما بزرگــواران تفاوتهــا
و تمایزاتــی داشــته باشــد؛ علیایحــال مــن از
مســاعدت و پیشــنهادات شــما ایثارگــران و آزادگان
ســرافراز در قضیــه انتصابــات در دســتگاه قضایــی
اســتقبال میکنــم.
*پیــش از ســخنان رئیــس قــوه قضائیــه،
«محمدباقــر الفــت» معــاون منابــع انســانی و
امــور فرهنگــی قــوه قضائیــه بــه ارائــه آمــار و
توضیحاتــی در خصــوص وضعیــت ایثارگــران،
آزادگان و مدافعــان حــرم دســتگاه قضایــی
پرداخــت و گفــت :مجمــوع آزادگان شــاغل و
بازنشســته دســتگاه قضایــی  ۲۱۴نفــر اســت و
 ۲۷نفــر از فرزنــدان آزادگان نیــز در قــوه قضاییــه
مشــغول ارائــه خدمــات قضایــی و اداری بــه مــردم
هســتند.
الفــت بــا بیــان اینکــه  ۱۷نفــر از مدافعــان حــرم
آلاهلل در دادگســتریهای سراســر کشــور و ســتاد
قــوه قضاییــه از قبــل در عدلیــه حضــور دارنــد،
گفــت :دســتگاه قضایــی مفتخــر بــه داشــتن یــک
شــهید و یــک جانبــاز مدافــع حــرم نیــز میباشــد.
همچنیــن در ایــن نشســت صمیمــی« ،یحیــی
کمالیپــور» و «حمیدرضــا امیرپــور» از
آزادگان هشــت ســال دفــاع مقــدس« ،حســین
براتــی» از رزمنــدگان مدافــع حــرم« ،مریــم
عظیمــی» همســر شــهید مدافــع حــرم مهــدی
نــوروزی و خانــم «راغــب املشــی» همســر آزاده
امیــر صادقــی دشــتی ،بــه بیــان دیدگاههــا و
نقطهنظــرات خــود پرداختنــد و پیشــنهاداتی را
در راســتای بهرهگیــری مطلوبتــر از ظرفیــت
ایثارگــران و آزادگان در دســتگاه قضایــی ارائــه
کردنــد.
معاونــت منابــع انســانی و امــور فرهنگــی قــوه
قضائیــه عــاوه بــر مراســم امــروز آییــن تجلیــل از
خانــواده معظــم شــهدای مدافــع حــرم و آزادگان
ســرافراز دســتگاه قضایــی کــه بــا حضــور رئیــس
عدلیــه برگــزار شــد ،ایــن مراســم را در ســایر
اســتانهای کشــور نیــز ترتیــب داده اســت.

مشاور فرمانده نیروی قدس :حرم آلاهلل برای ما خط قرمز است
مشــاور فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه گفــت:
مکتــب ســردار ســلیمانی نیــز ادامــه دارد چراکــه
مکتــب شــهید ســلیمانی یــک مدرســه اســت و
آن مکتــب ،ادامــه دهنــده مکتــب ســرور و ســاالر
شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل حســین(ع) اســت.
ایــرج مســجدی ســفیر ســابق ایــران در بغــداد
در مراســم یادبــود ســرداران و شــهدای مدافــع
حــرم در کاشــان ضمــن اشــاره بــه تقدیــم بیــش
از یــک هــزار و 800شــهید دفــاع مقــدس در
کاشــان اظهــار داشــت :افتخــار ،آرمــان و هــدف
شــهدا چــه شــهدای دفــاع مقــدس و چــه
شــهدای مدافــع حــرم زنــده نگــه داشــتن یــاد
و خاطــره شهداســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز ســردار شــهید
ســلیمانی و شــهید ابومهــدی المهنــدس در
یــک هــدف بــه شــهادت رســیدند ،افــزود:
شــهدا بــرای دفــاع از حــرم و زنــده نگــه داشــتن
یــاد و خاطــره ســرور و ســاالر شــهیدان قــدم
برمیدارنــد و هیــچ فرقــی میــان شــهدای
ایرانــی و شــهدای تیــپ فاطمیــون و دیگــر
شــهدا نیســت.
مشــاور فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا بیــان
اینکــه مــا افتخــار میکنیــم و خــدا را شــاکر
هســتیم کــه در ایــن مســیر و ایــن مکتــب
فرزنــدان و جوانــان ،همســر ،بــردار و بســتگان
مــا جــان خــود را بــرای آرمانهــای انقــاب
و شــهدا نثــار کردنــد ،ابــراز داشــت در پیــش
قــدم ایــن شــهدا ســرداران شــهید هســتند و

ایــن فرماندهــان در عــراق و ســوریه و مناطــق
مختلــف رزمنــدگان جبهــه مقاومــت را تنهــا
نگذاشــتند.
وی بــا بیــان فاطمیــون جبهــه بزرگــی در مقابــل
توطئــه جنایتــکاران ایجــاد کردنــد ،گفــت :در
زمــان دفــاع مقــدس و جنــگ رزمنــدگان و
شــهدا مــا بــه دنبــال از بیــن بــردن ا ِشــغالگران
و کســانی بودنــد کــه بــه ســرزمین مــا حملــه
کردنــد و اجــازه ندادنــد یــک وجــب از خــاک
ایــران اســامی در اختیــار دشــمن قــرار بگیــرد
و در مقابــل دشــمن مقاومــت کردنــد و پیــروز
شــدند و بــه شــهادت رســیدند.
مســجدی بــا بیــان اینکــه دفــاع از خیمــه
انقــاب و ســرزمین مقــدس ایــران از جملــه
اهــداف بــود ،تصریــح کــرد :هــدف رزمنــدگان
یــک هــدف اعتقــادی بــود و امــروز دفــاع از
حرمهــای شــریف یــک نکتــه را در بــر دارد
و آن ایــن اســت کــه حــرم آ لاهلل بــرای مــا
خــط قرمــز اســت در حالــی کــه هــدف دشــمن
اشــغال ســوریه و عــراق و حاکمیــت داعــش بــود.
مشــاور فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا بیــان
اینکــه حشدالشــعبی در مبــارزه بــا داعــش 9
هــزار شــهید تقدیــم شــد ،افــزود :آن شــخصیتی
کــه ایــن جبهــه را متحــد کــرد و قــدرت بخشــید
و ایجــاد توانمنــدی کــرد ،ســرداران مــا بــه ویــژه
ســردار شــهید ســلیمانی بودنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــرای آنکــه پــای داعــش
در جمهــوری اســامی بــاز نشــود در ایــن

مناطــق حضــور پیــدا کردیــم ،تصریــح کــرد:
جنــگ و مبــارزه زخمــی ،جهــارت ،جانبــازان و
شــهید دارد بــه نحــوی کــه بیــش از  200هــزار
نفــر در دفــاع مقــدس جــان خــود را تقدیــم
کردنــد و امــروز در یــک محیــط امــن دانشــجویان
و دانشآمــوزان بــه مدرســه میرونــد و خــون
شــهدا اســت کــه ایــن امنیــت را ایجــاد کــرده
اســت.
مشــاور فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه
بــا بیــان اینکــه خانــواده شــهید چشــم
و خانــواده مجاهــد فاطمــی چــراغ
ملــت ایــران اســت ،تاکیــد کــرد :در
دورانهــای مختلــف مشــکالت وجــود
داشــته اســت امــا بایــد بدانیــم کــه
بــا دفــاع امنیــت یــک ملــت را ایجــاد
کردیــم.
وی ضمــن اشــاره بــه
رهبــر
فرمایشــات
معظــم انقــاب در
مــورد ســردار شــهید
ســلیمانی افــزود:
امــام حســین(ع)
مکتــب
یــک
ا نسا ن ســا ز
و
اســت
مکتبــی
ا ســت
کــه

عبودیــت و معنویــت خداونــد از آن سرچشــمه
میگیــرد و مکتــب ایثــار و فــداکاری و دفــاع از
هــدف و آرما نهــای خــود را ترویــج میدهــد.
مســجدی بــا بیــان اینکــه ایــن مســیر ادامــه
دارد ،ابــراز داشــت :مکتــب ســردار ســلیمانی
نیــز ادامــه دارد چراکــه مکتــب شــهید ســلیمانی
یــک مدرســه اســت و آن مکتــب،
ادامــه دهنــده مکتــب ســرور
و ســاالر شــهیدان حضــرت
اباعبــداهلل حســین(ع) اســت
و امیدواریــم مکتــب شــهدا را
بتوانیــم بــه جوانــان و عمــوم
مــردم بشناســانیم.

روند توافق در حال انجام است و مذاکرات تمام شده
نایبرئیــس کمیســیون امنیــت ملــی گفــت :رونــد
توافــق در حــال انجــام اســت و مذاکــرات تمــام
شــده ،تصمیــم سیاســی ایــران گرفتــه شــده اســت
و آمریــکا بایــد تصمیــم سیاســی خــود را بگیــرد
کــه آیــا بنــا دارد منافــع ملــت ایــران را بهطــور
کامــل بپذیــرد یــا اینکــه ماننــد قبــل میخواهــد
پیمانشــکنی کنــد.
عبــاس مقتدایــی نایبرئیــس کمیســیون امنیــت
ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی،
ضمــن تشــریح نشســت
غیرعلنــی مجلــس
کــه بــا حضــور علــی
شــمخانی ،حســین
ا میر عبد ا للهیــا ن ،
علــی باقــری و محمــد
اســامی بــا موضــوع
مذاکــرات بــرای رفــع
تحریمهــا

برگــزار شــد ،در جمــع خبرنــگاران گفــت :در ایــن
جلســه دیدگاههایــی کــه نماینــدگان داشــتند
منتقــل شــد در عیــن حــال توضیحــات الزم از
ســوی مقامــات حاضــر و دس ـتاندرکاران مذاکــرات
ارائــه شــد.
وی افــزود :حقیقتــاً بایــد بــه یــک تفاهــم و
همفکــری در باالتریــن ســطح برســیم کــه در
جلســه امــروز تــا حــدودی حاصــل شــد ،البتــه
جلســه دیگــری هــم دیــروز در محــل دبیرخانــه
شــورایعالی امنیــت ملــی تشــکیل شــده بــود
کــه در آن جلســه اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی
بهاتفــاق دس ـتاندرکارانی کــه ذکــر کــردم حضــور
داشــتند ،در آن جلســه هــم مفــاد نامههایــی کــه
رد و بــدل شــده و هــم موضوعاتــی کــه مدنظــر
ایــران اســت مطــرح شــد.
نایبرئیــس کمیســیون امنیــت ملــی خاطرنشــان
کــرد :نکتــه مهــم در جلســاتی کــه دیــروز و امــروز
برگــزار شــد و در روزهــای آینــده نیــز براســاس
برنامهریزیهــای انجامشــده برگــزار
خواهــد شــد ایــن اســت کــه مــا منافــع
ملــت ایــران را در باالتریــن ســطح
تأمیــن کنیــم و قانــون اقــدام راهبــری
مجلــس کــه تصویــب شــده اســت در
باالتریــن ســطح بایــد رعایــت شــود.
مقتدایــی گفــت :آنچــه اآلن توضیــح
داده شــده ایــن اســت کــه رونــد
توافــق در حــال انجــام اســت و

مذاکــرات تمــام شــده ،تصمیــم سیاســی ایــران
گرفتــه شــده اســت و ایــن آمریــکا اســت کــه بایــد
تصمیــم سیاســی خــود را بگیــرد کــه آیــا بنــا دارد
منافــع ملــت ایــران را بهطــور کامــل بپذیــرد یــا
اینکــه ماننــد قبــل میخواهــد پیمانشــکنی کنــد.
وی اضافــه کــرد :اکنــون پیامهایــی کــه بیــن مــا
و آمریکاییهــا بهواســطه اروپاییهــا رد و بــدل
شــده در همیــن فضاســت اگــر آنهــا ایــن تصمیــم
سیاســی را بگیرنــد کــه منافــع ملــت ایــران را در نظر
بگیرنــد توافــق در دســترس اســت امــا اگــر بخواهند
در بیــان یــک چیــز بگوینــد و در عمــل بــه آن پایبند
نباشــند همــه مســئولیتها بهعهــده طــرف مقابــل
اســت.
نائبرئیــس کمیســیون امنیــت ملــی ،خاطرنشــان
کــرد :در جلســه روز گذشــته بــا حضــور اعضــای
کمیســیون امنیــت ملــی ،مفــادی کــه موردنظــر
نماینــدگان بــود تــا بــه آن دسترســی داشــته باشــند
در اختیــار نماینــدگان قــرار گرفــت و کمیســیون
امنیــت ملــی در جریــان امــور اســت ،امــروز هــم
در مجلــس مباحثــی مطــرح شــد کــه یکــی از آنهــا
انتقــادات دربــاره دسترســی نماینــدگان بــه متــن
بــود کــه اکنــون در دســترس نماینــدگان قــرار
گرفتــه اســت ،حتــی مفــاد متــن نیــز در جلســه
امــروز مجلــس مــورد بحــث و نقــد قــرار گرفــت.
وی عنــوان کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه مجلــس
در ایــن حــوزه ســختگیرانه عمــل میکنــد تــا یقیــن
حاصــل شــود کــه منافــع ملــت ایــران در باالتریــن

ســطح تأمیــن میشــود دلیــل آن نیــز ایــن اســت
کــه طــرف مقابــل مــا قبــ ً
ا همیــن رونــد را طــی
کــرده و بدعهــدی داشــته اســت ،امــروز بایــد
جلــوی تکــرار ایــن موضــوع را بگیریــم ،هــم موضــوع
راســتیآزمایی و هــم بحــث رفــع تحریمهــا و
هــم موضوعــات مرتبــط دیگــر در جلســه بهشــکل
شــفاف مطــرح شــد و تــا زمانــی کــه یقیــن نکنیــم
منافــع ملــت ایــران تأمیــن میشــود مجلــس
پافشــاری الزم را خواهــد داشــت و کامــ ً
ا شــفاف
ایــن موضــوع را بیــان کردیــم ،همــکاران مــا در
مجلــس بــر ایــن موضــع هســتند و دوســتان مــا در
دولــت نیــز تأکیدشــان بــر ایــن اســت کــه قانــون
مجلــس بــرای تأمیــن منافــع ایــران و صیانــت از
حقــوق ملــت ایــران بهنحــو شایســته اجرایــی شــود.
مقتدایــی گفــت :مــا در کوتاهتریــن زمــان
پاســخی را کــه بایــد ،بــه طرفهــای مقابــل
دادهایــم و اکنــون طــرف مقابــل مــا بایــد نشــان
دهــد کــه حداقــل در ایــن بخــش جدیــت الزم را
دارد بنابرایــن پاســخ طــرف مقابــل خیلــی زمــان
نخواهــد بــرد و آنهــا بایــد یــک موضــوع اساســی
و کلیــدی را تعییــن کننــد و آن ایــن اســت کــه
آنچــه مدنظــر ایــران اســت بــرای لحــاظ منافــع
ملــت ایــران بپذیرنــد .موضــع مــا امــروز ایــن
اســت ،اروپاییهــا نیــز اگــر اقــدام نکننــد و
همچنــان رونــد فرسایشــی شــدن را دنبــال کننــد
کمکــم ماههــای ســرد اروپــا خواهــد رســید و
شــاید آنهــا بیشــتر از همــه متضــرر شــوند.

سیاسی

۱۱میلیون تومان به حساب
معلمان واریز میشود

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت :ســعی
داریــم ایــن مــاه مبلــغ ۱۱میلیــون تومــان را
بــرای  ۱۱مــاه گذشــته بــه معلمــان بهصــورت
علیالحســاب پرداخــت کنیــم تــا احــکام
رتبهبنــدی آمــاده شــود.
«ســید مســعود میرکاظمــی» رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجهدربــاره پرداخــت مبلــغ حداقلــی
و علیالحســاب بــه معلمــان در راســتای اجــرای
رتبهبنــدی معلمــان و جزئیــات آن اظهــار داشــت:
رتبهبنــدی بــر اســاس شایســتگی اســت و وزارت
آمــوزش و پــرورش بایــد اقداماتــی را انجــام دهــد
تــا میــزان شایســتگی یــک معلــم مشــخص شــود و
بعــد پرداختهــا طبــق آن صــورت گیــرد.
وی افــزود :چــون ایــن رونــد هنــوز آمــاده نشــده
اســت و مقــداری طوالنــی شــده ،بــا وزیــر آمــوزش
و پــرورش توافــق کردیــم ایــن مــاه مبلغــی را بــه
عنــوان علیالحســاب پرداخــت کنیــم و زمانــی
کــه احــکام بــه ســرانجام رســید نیــز مابهالتفــاوت
پرداخــت شــود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه تصریح کــرد :این
مبلــغ علیالحســاب ســرانه حــدود یــک میلیــون
تومــان بــه ازای هــر مــاه اســت؛ شــش ماه از ســال
قبــل بــوده و پنــج مــاه هــم در ســال جــاری اســت
کــه مجموع ـاً  11مــاه میشــود .ایــن مــاه حــدود
 11میلیــون تومــان علیالحســاب واریــز میشــود
تــا زمانــی کــه احــکام آمــاده شــد ،مــا بالفاصلــه
کارســازی میکنیــم کــه هــم مطالبــات گذشــته
پرداخــت شــود و هــم ماهانــه طبــق ســقف بودجــه
در نظــر گرفتــه شــده ،پرداختهــا انجــام گیــرد و
ســعی داریــم ایــن مــاه انشــاءاهلل ایــن پرداخــت
را انجــام دهیــم.
بــه گــزارش تســنیم ،بهــادری جهرمــی ســخنگوی
دولــت روز گذشــته در پاســخ بــه تســنیم در ایــن
بــاره گفتــه بــود کــه ســازمان برنامــه و بودجــه
مبلغــی را بــرای علیالحســاب در اختیــار قــرار
داده اســت تــا پیــش از اجــرای نهایــی رتبهبنــدی،
مبالغــی بــرای معلمــان بــه صــورت علیالحســاب
فعــ ً
ا در پایینتریــن ســطح رتبهبنــدی پرداخــت
شــود تــا مبالــغ قطعــی نیــز اجرایــی شــود.

رئیسی :استانهایی که در

شاخصهای جمعیت در معرض خطر
قرار دارند ،مورد توجه ویژه باشند

ئیــس جمهــور هماهنگــی همــه دســتگاههای
مســئول در حــوزه جمعیــت را پیشنیــاز تحقــق
اهــداف کشــور در ایــن حــوزه خوانــد و بــر ضــرورت
برنامهریــزی بــرای ارتقــای شــاخصهای جمعیتــی
در همــه اســتانهای کشــور تاکیــد کــرد.
آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی رئیسجمهــور در
دومیــن جلســه ســتاد ملــی جمعیــت کــه ظهــر
امــروز چهارشــنبه برگــزار شــد ،جمعیــت را یکــی
از مؤلفههــای مهــم قــدرت کشــور عنــوان کــرد و
گفــت :ضــروری اســت نگرانیهــای ایجــاد شــده در
پایــش جمعیــت ،منجــر بــه اقدامــات ســریع ،جامــع
و هماهنــگ در اجــرای قانــون «حمایــت از خانــواده و
جوانــی جمعیــت» شــود.
وی ضــرورت همافزایــی دســتگاهها در تحقــق
مصوبــات ســتاد ملــی جمعیــت را مــورد تأکیــد قــرار
داد و افــزود :نتیجــه برگــزاری چنیــن جلســاتی بایــد
اجــرای کامــل و دقیــق مصوبــات در حــوزه حمایــت
از خانــواده جمعیــت باشــد .دســتگاههایی کــه در
قانــون مســئولیتی بــه آنــان تکلیــف شــده ،بایــد
تــاش کننــد وظایــف محولــه را بــا جدیــت و کامــل
انجــام دهنــد.
رئیسجمهــور توجــه ویــژه ســتاد ملــی جمعیــت بــه
اســتانهایی را کــه از نظــر شــاخصهای مربــوط بــه
جمعیــت ،وضــع مناســبی ندارنــد ضــروری برشــمرد
و خاطرنشــان کــرد :دســتگاههای مســئول موظــف
هســتند بــه اســتانهایی کــه در شــاخصهایی
همچــون نــرخ بــاروری ،آمــار طــاق و پیــری
جمعیــت در معــرض خطــر قــرار دارنــد ،توجــه ویــژه
داشــته باشــد.
رئیســی هماهنگــی همــه دســتگاههای مســئول در
حــوزه جمعیــت را پیشنیــاز تحقــق اهــداف کشــور
در ایــن حــوزه خوانــد و بــر ضــرورت برنامهریــزی
بــرای ارتقــای شــاخصهای جمعیتــی در همــه
اســتانهای کشــور تاکیــد کــرد.
وی تصریــح کــرد :ضــروری اســت ســامانه پایــش
تســهیالت دولتــی بــه زوجهــای جــوان ،در راســتای
تحقــق قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت
از ســوی ســتاد ملــی جمعیــت تشــکیل شــود.
رئیسجمهــور ضمــن تاکیــد بــر اینکــه اشــکاالت
احتمالــی قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی نبایــد
مانــع اجــرای آن شــود ،از دســتگاههای مســئول
خواســت کــه ایــن قانــون را بــا جدیــت و قــوت اجــرا
کننــد.
رئیســی همچنیــن بــه دبیرخانــه ســتاد ملــی
جمعیــت ماموریــت داد تــا در حیــن اجــرای قانــون
حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت ،ابهامــات و
کاســتیهای احتمالــی آن را احصــا نمــوده و ضمــن
ارائــه گــزارش بــه ســتاد ملــی جمعیــت ،از راههــای
ن مــوارد مــورد نظــر
مقتضــی بــرای برطــرف شــد 
کوشــش کنــد.

