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سرمقاله

بحران های ایران در پساهاشمی!
ادامه از صفحه یک

در آن میان هاشمی بود که قدم جلو گذاشت 
و مقدمات اقناع امام برای پذیرش قطعنامه را 
فراهم آورد. جالب است مطابق خاطره نقل شده 
توسط محسن هاشمی، پذیرش قطعنامه آنچنان 
سخت و خالف شعارهای مطروحه بود که امام 
ابتدا به شرط استعفا از جایگاه رهبری پذیرش 
قطعنامه را قبول کردند. اما با مخالفت هاشمی 
و اعالم آمادگی برای قبول مسئولیت آن اتفاق 
مهم رخ داد. آن روزها فضا برای چنین تصمیمی 
سیاسی-راهبردی  تصمیم  اما  نبود.  مهیا  اصالً 
اساساً برای شکستن چنین بن بست هایی است. 
با تغییر زمین بازی - با نقش آفرینی هاشمی - 
تهدید آن روز به فرصت تبدیل شد. چند سال 
بعد شرایط عمومی کشور به علت سیاست های 
تعدیل اقتصادی بهم ریخته و تورم مشابه اکنون 
بود. روابط خارجی کشور فریز شده بود و ما در 
تنگنای سخت سیاسی و اقتصادی بودیم. همان 
زمان نیز با مهندسی هاشمی زمینه دوم خرداد 
فراهم شد و آتش آن بحران ها خاموش شد و 
فضای بین الملل به سرعت به نفع ایران تغییر 
زمانه  دلِ  از  طبیعی  طور  به  تصمیم  آن  کرد. 
برنمی آمد. برآمدن دوم خرداد به یک معنا فرزند 
طبیعی تاریخ نبود. به همین علت همه )هم طرف 
پیروز و هم طرف مقابل( از آن شگفت زده شدند. 
اساساً تصمیمات اینچنینی  و نسخه های نجات 
بخش محصول جراحی تاریخ اند. باید آن را از دل 
زمانه سزارین کرد. همین شرایط را در سال نود و 
دو شاهد بودیم. سایه وقایع پسا هشتادوهشت 
بر کشور حاکم بود. فضای سیاسی به بن بست 
شد  داده  نشان  او  ردصالحیت  از  بود.  رسیده 
که گشودگی سیاست نتیجه منطقی و طبیعی 
پس  در  نیز  او  هواداران  حتی  نبود.  روزها  آن 
ردصالحیتش ناامید از اثرگذاری شده بودند ،اما 
او روحانی را با جراحی از دل زمانه ناهمراه و تاریخِ 
ناهموار بیرون کشید. آبروی هاشمی وسط آمد و 
با تغییر زمین بازی چند سال شرایط کشور در 

سایه نشاط سیاسی و برجام بهبود یافت. 
وضع کنونی نیز جراحی می خواهد. تصمیمی 
خالف آمد روزگار می طلبد. عبور از وضع فعلی و 
دستکاری تاریخ هم تدبیر عبور می خواهد و هم 
شجاعت عبور. مهمترین قسمتش عبور از خود 
است. هاشمی اهل چنین جسارت هایی بود. او 
مدام از خود عبور می کرد و به همین سبب مرد 
عبور از بحران ها هم شده بود. در شرایط کنونی 
زمین بازی را با امتیاز به مردم می توان تغییر 

داد.
با تجربه چهل ساله هر نوع امتیاز به غرب توان 
تغییر زمین بازی را ندارد ولی امتیاز به مردم هم 
سرمایه گذاری است و هم قدرت آشتی با مردم 

را دارد.
در زمانه آشوبِ بحران ها جای خالی مردِ عبور 

بیش از همیشه حس می شود.

خبر

اخبار

صداوسیما، دولت و مجلس را تهدید 
کرد

اعالم  سیما  و  صدا  سازمان  عمومی  روابط 
دولت  توسعه  ششم  برنامه  قانون  کرد:»مطابق 
مکلف است حداقل هفت دهم درصد از بودجه 
عمومی  کشور را به عنوان بودجه صداو سیما در 
با سایر  در مقایسه  نظر بگیرد، رقمی  که اساساً 
نیز  و  آنها  تأثیرگذاری  و سطح  بخش های کشور 
شبکه های رقیب بسیار ناکافی است. با این حال 

همین مبلغ نیز عمالً هیچ گاه محقق نشده است.
در سال ۱۴۰۲ بودجه عمومی دولت ۲۱۶۴ همت 
می شود  محاسبه ساده مشخص  یک  با  و  است 
باید حداقل ۱۵ همت به عنوان بودجه صداوسیما 
در بودجه امسال تخصیص داده شود. امسال با 
انتقال اعتبار مصوب صدا و سیما در تبصره ۱۴ به 
ردیف اصلی عمالً این ردیف نسبت به سال ۱۴۰۱ 
تنها حدود ۱۵ درصد رشد داشته و این نسبت حتی 
کمتر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت 

در الیحه پیشنهادی است.
بنابراین و با توجه به فاصله تقریباً ۴ برابری نرخ 
های تولید در بخش خصوصی و نمایش خانگی 
با نرخ های صداوسیما و عدم رشد مناسب بودجه 
تولید سازمان در سالهای متوالی و نیز در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ عمال آنتن صداوسیما با افت جدّی 
کمیت و کیفیت مواجه خواهد شد و پاسخگوی نیاز 
برحق مخاطبان و تولید و پخش آثار فاخر نمایشی 

و غیرنمایشی برای عموم مخاطبان نخواهد بود.
آمده  اطالعیه  این  ادامه  در  به گزارش جماران 
است: از سوی دیگر بودجه جداگانه ای نیز برای دو 
مجموعه تاریخی الف ویژه فاخر و در دست ساخت 
حضرت موسی)ع( و حضرت سلمان درنظر گرفته 
نشده است لذا انتظار می رود روند تولید این دو 

مجموعه نیز متوقف یا به شدت کند شود.
و  معاند  رسانه های  بنفش  جیغ های  دلیل 
معلوم  ملی  رسانه  بودجه  خصوص  در  دروغ گو 
است. صداوسیمای قوی و پرمخاطب باطل السحر 
نقشه های شوم دشمنان ایران اسالمی است پس 
دستور کار روشن است: “حمله به بودجه صداو 
در  ملت  وکالی  برای  هزینه زایی  هدف  با  سیما 
هم نوایی  اما  مقابله  این  در  ملی”  رسانه  تقویت 

برخی رسانه های داخلی موجب تعجب است.
انتظار رهبر معظم انقالب از دولت و مجلس 
در تقویت رسانه ملی در سیاست های کلی برنامه 
با  امیدواریم  است.  شده  بیان  روشنی  به  هفتم 
دولت  همراهی  و  انقالبی  مجلس  قاطع  تصمیم 
مردمی پاسخ محکمی به طراحی رسانه ای دشمنان 
قسم خورده ملت ایران داده شود و شرایط جهت 
تحقق تحول کمی و کیفی در تولید آثار هنرمندانه 
مهیا  عدالت گستر  و  و جریان ساز هویت محور 

گردد.«  

شایعه برکناری شمخانی تکذیب شد

ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  جابجایی  خبر 
تکذیب شد.  نورنیوز اعالم کرد که طی چند روز 
گذشته برخی اخبار مجعول از سوی کانال های 
قریب  جابجایی  خصوص  در  رسمی  غیر  خبری 
الوقوع دریابان علی شمخانی از مسئولیت دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی منتشر و افرادی نیز به 
عنوان جایگزین وی مطرح شدند. اخبار رسیده به 
نورنیوز حاکی است؛ شایعات مطرح شده در مورد 
پایان فعالیت دریابان شمخانی در دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی تماما کذب بوده و هیچ تصمیمی 
عالی  شورای  دبیرخانه  مدیریت  در  تغییر  برای 

امنیت ملی اتخاد نشده است.

روند خشکسالی در کشور آغاز شده 
است

به  نباید  گفت:  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
انجام  نباید  صورت روزمره مدیریت آب کشور را 
دهیم بلکه به صورت جامع و در قالب یک طرح 

کلی باید این اتفاق بیفتد. 
ایلنا،  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  سالجقه  علی 
درباره بحث کمبود ذخایر سدها در کشور و احتمال 
خشکسالی گفت: در مورد بحث خشکسالی باید 
است  داده  مرکز  که  کشور  هواشناسی  سازمان 
اطالعات شخصی  به  توجه  با  اما  باشد  پاسخگو 
وضعیت این گونه نیست. رئیس سازمان محیط 
خشکسالی  روند  ما  کرد:  خاطرنشان  زیست 
آن  برای  تمهیداتی  یک  باید  که  داریم  در کشور 
اندیشیده شود علم، تکنولوژی و فناوری به جای 

رسیده که می تواند خیلی از مسائل را حل کند.
وی افزود: بحث مدیریت منابع آب کشور باید 
به صورت جامع انجام شود، یعنی نباید به صورت 
روزمره مدیریت آب کشور را انجام دهیم بلکه به 
صورت جامع و در قالب یک طرح کلی باید این 

اتفاق بیفتد.

تقاضای تمدید برنامه ششم در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت که دولت در یک بندی از الیحه بودجه 
قانون  تصویب  زمان  تا  که  است  آورده   ۱۴۰۲
برنامه هفتم، قانون برنامه ششم تمدید می شود. 
با  گفت وگو  در  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
ایسنا، اظهار کرد: دولت سه حکم در بند »و« 
اول  تبصره ۲۰ الیحه بودجه ۱۴۰۲ آورده است 
اینکه »احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت ۳ تا زمانی که توسط قوانین 

دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است«.  
وی توضیح داد پیش از این دو قانون مقررات 
مالی دولت ۱ و ۲ در مجلس تصویب شده بود. 
در اینجا درباره قانون مقررات مالی دولت ۳ به 
احکامی اشاره شده که به عنوان چهارچوب منابع 
و مصارف می آید و دیگر نیاز به تکرار آن در هر 
سال در بودجه نیست. بلکه با این بند به صورت 
کمیسیون  عضو  این  می شود.  تصویب  دائمی 
تلفیق بودجه ۱۴۰۲ همچنین گفت: یکی دیگر از 
احکام بند »و« تبصره ۲۰ در این باره است که 
»اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص 
احکام یک ساله مربوط به سال ۱۴۰۲ است«؛ 
این حکم درباره احکام یک ساله است. چون یک 
سری احکام بیشتر از یک سال الزم نیست که 

مصوب شود و باقی بماند.
حاجی دلیگانی افزود: حکم دیگری که در این 
بند آمده ناظر به این است که »قانون پنج ساله 
ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم 
توسعه و حداکثر شش ماه پس از الزم االجرا 
شدن این قانون تمدید می شود« این حکم هم 
بدان معناست که تا زمان تصویب برنامه هفتم، 

برنامه ششم به قوت خود باقی است.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار، محبت و 
ارادت به حضرت صدیقه کبری را در امور شخصی و 
عمومی بسیار مؤثر دانستند و در بیان نکاتی خطاب 
به مداحان گفتند: مداحی، میراث شیعه و یک هنر 
مرکّب است که از ترکیب صدای خوش، شعر خوب، 
آهنگ مناسب و محتوای فاخر ایجاد می شود و باید 
همچون سایر متون ارزشمند دینی همه ارکان آن زیبا 

باشد.
ایشان با اشاره به اهمیت آهنگ مناسب در انتقال 
با  متناسب  که  آهنگ ها  برخی  گفتند:  مفاهیم، 
ترانه های گناه آلود است برای مداحی مناسب نیست 

و مداحی نباید با آنها مخلوط شود.
فکری  رشد  بردن  باال  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
جامعه را از جمله مأموریت های مداحی برشمردند و 
گفتند: در مداحی عالوه بر معرفت آموزی، برانگیختن 
احساسات نیز وجود دارد. البته احساس بدون تعقل 
سودمند نیست اما ویژگی بی بدیل معرفت آموزی در 
متون شیعی این است که عالوه بر احساسات، عمق 

معرفتی مخاطب را نیز افزایش می دهد.
ایشان با اشاره به نقش آفرینی برجسته مداحان در 
معرکه های حساس کشور از جمله دفاع مقدس و 
ترغیب جوانان به حضور در جبهه ها و فداکاری برای 
کشور و همچنین در قضایای گوناگون مانند فتنه ۸۸  
و ۹ دی، تأکید کردند: بدانید که به عنوان مداح در 
کجا ایستاده اید و با پدیده بزرگ و جذاب مداحی در 
خدمت انقالب یعنی تحول روزآمد کشور و گسترش 
فضای »مبارزه با طاغوت و ظالم و استکبار و فساد« 

نقش آفرینی کنید.
دیگر  مهم  کار  را  فرهنگ سازی  انقالب،  رهبر 
برابر  در  »استقامت  گفتند:  و  دانستند  مداحان 
دشمن یا هجوم در مقابل آن«، »پیشرفت علمی«، 
»خانواده و فرزندآوری«، »بصیرت و امیددهی« و 
»ایستادن در مقابل شگردهای یأس آفرین دشمن در 
ذهن جوانان« جزو مفاهیمِ نیازمند به فرهنگ سازی 

و هدایت فکری و عملی مخاطبان است.
این  ایفای  برای  الزم  شروط  برشمردن  با  ایشان 
نقش آفرینی ها، شرط اول را داشتن دغدغه هدایت 
مردم و پرهیز از غلبه دادن پول و شهرت و جایگاه 
اجتماعی در کار مداحی، خواندند و افزودند: شرط 
معرفت اندوزی  مداحان،  بهتر  نقش آفرینی  دیگر 
با مطالعه کتابهای اخالق، حدیث،  بنابراین  است 
تفسیر و آثار بزرگانی همچون شهید مطهری، مبانی 

معرفتی خود را مستحکم کنید.
حضرت آیت الله خامنه ای، به روز بودن در قبال 
مؤثر  مداحی  دیگر  شرط  را  جهانی  مهم  حوادث 
دانستند و گفتند: دنیا در حال تغییرات اساسی اما 
تدریجی است و ما با یک پیچ تاریخی مهم مواجه 
و یا در درون آن هستیم که باید با مطالعه، از این 

تغییرات مهم در دنیا و کشور آگاه باشید.
و  نقشه  تبیین  به  سپس  اسالمی  انقالب  رهبر 
محاسبه دشمن در حوادث اخیر پرداختند و گفتند: 
در این قضایا، نقشه دشمن، جامع اما محاسبه آن 

غلط بود.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمن همه عوامل الزم 
برای اخالل و تخریب در یک کشور را به کار انداخت، 
در برشمردن این عوامل گفتند: عامل اقتصادی وجود 

داشت چرا که وضعیت اقتصادی کشور خوب نبود 
و نیست بنابراین مشکل معیشتی مردم زمینه ای بود 

که از آن استفاده کنند.
عامل  همچنین  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
امنیتی، نفوذ تیم های جاسوسی، غوغای ایران هراسی 
تبلیغاتی  شیوه های  و  روشها  به  دنیا  در  استکبار 
با  داخلی  عناصر  بعضی  کردن  همراه  مختلف، 
مذهبی،  قومی،  انگیزه های  تحریک  خودشان، 
سیاسی و شخصی، و تبلیغات فراگیر، از دیگر عوامل 

اخالل بود که از ماهها قبل آنها را فعال کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: من 
به عنوان یک ناظر، در دل خود به مهندسی خوب 
دشمن »آفرین« گفتم چرا که همه چیز را در جای 
خود و به اندازه فراهم کرده بود اما با وجود این نقشه 
که در کشورهایی نیز اثرگذار است، موفق نشدند زیرا 

محاسبه آنها غلط بود.
از محاسبه غلط  برشمردن مصادیقی  در  ایشان 
ملت  می کردند  خیال  کردند:  خاطرنشان  دشمن 
ایران به علت مشکالت اقتصادی با نقشه براندازی 
خیال  کرد.  خواهد  همراهی  آنها  تجزیه طلبی  و 
می کردند با فحاشی و بددهنی و اهانت های گوناگون 
می توانند مسئوالن کشور را منفعل و از میدان خارج 
کنند. خیال می کردند با وسوسه و هیاهو می توانند 

اختالف نظر  دچار  را  کشور  باالی  سطح  مسئوالن 
کنند. خیال می کردند با دالرهای نفتی فالن کشور 
را  اسالمی  جمهوری  اراده  می توانند  آمریکا  مزدور 
تحت تأثیر قرار دهند. خیال می کردند با تشویق چند 
عنصر خودفروخته به پناهندگی به کشوری دیگر و 
لجن پراکنی علیه ایران، جوانان ما ناامید می شوند، در 

حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد.
اشتباه  آنها  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
کردند چرا که اراده و عزم جمهوری اسالمی از همه 
حضرت  بود.  راسخ تر  و  قوی تر  آنها  قدرت  عوامل 
آیت الله خامنه ای افزودند: ۴۰ سال است که از هر 
طریقی علیه جمهوری اسالمی تالش می کنند اما 
چون محاسباتشان غلط بوده و است تا کنون شکست 

خورده و در آینده نیز شکست خواهند خورد.
ایشان با تأکید بر اینکه محاسبات غلط دشمن نباید 
موجب غفلت ما شود، گفتند: ما هم باید حواسمان 
باشد. اینگونه نباشد که دچار غفلت و غرور شویم و 
بگوییم قضایا تمام شد. باید در میدان بمانیم و بدانیم 

عامل حفظ ملت، امید و وحدت ملی است.
کردند: سالیق  اسالمی خاطرنشان  انقالب  رهبر 
اما درباره  و نظرات مختلفی در کشور وجود دارد 
نظر  وحدت  مردم  بین  انقالب  و  نظام  اسالم، 
است. بنابراین نگذاریم این وحدت از بین برود و به 

اختالفات قومی، مذهبی و تحریک احساسات یک 
گروه علیه گروه دیگر کمک نکنیم.

ایشان با تأکید بر اینکه هر کس به اتحاد ملت 
خدشه وارد کند، برای دشمن و در زمین و نقشه 
آن کار کرده است، گفتند: همگان از جمله عناصرِ 
منبری، مداح، دانشگاهی، نویسنده و شاعر باید به 
این مسئله توجه کنند و دشمن را دست کم نگیرند.

عامل  را  شدن  قوی  خامنه ای،  آیت الله  حضرت 
اصلی در مأیوس کردن دشمن دانستند و افزودند: 
هر گاه آنچنان قوی شویم که دشمن مأیوس شود، 
می توان به آسودگی و آسایش خاطر دست یافت و 
علت تأکیدهای مکرر بر قوی شدن ایران نیز همین 

مسئله است.
ایشان با تحسینِ آمیختن سرود با مداحی برای 
انتقال مفاهیم مهم، گفتند: رشحات انقالب در خارج 
از مرزهای کشور هم روز به روز بیشتر بروز پیدا 
می کند که نمونه آن گسترش سرود سالم فرمانده 
در کشورهای دیگر و اجرای آن به زبان های مختلف 
حتی به زبان فارسی بود که این عوامل می تواند به 

اقتدار کشور کمک کند.
و  مداحان  از  تن  هشت  دیدار،  این  ابتدای  در 
شاعران به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت 

فاطمه زهرا سالم الله علیها پرداختند.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان در سفر استان به 
یزد روز پنچشنبه در مراسم جشن احیای ۷۶ واحد راکد صنعتی که 
در شهرک صنعتی یزد برگزار شد، تصریح کرد: متأسفانه در سنوات 
گذشته به ناحق و ناروا بسیاری از واحدهای صنعتی دچار رکود یا 
تعطیلی شده است که می شد از همان ابتدا موانع و مشکالت آنها 
را رفع کرد. وقتی اعالم می شود بیش از ۳ هزار واحد صنعتی در 
این دوره مجدداً به چرخه تولید بازگشته اند، نشان می دهد امکان 
راه اندازی این صنایع در سنوات قبل نیز وجود داشته، اما دچار 

بی توجهی و اهمال کاری برخی مدیران شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: بسیاری از این واحدها گاهاً تا ۷ سال 
دچار رکود یا تعطیلی شده بودند، در حالی که این امکان وجود 
داشت که با تولید کاالی باکیفیت و قابل رقابت در منطقه موجب 
رونق تولید و اشتغال آفرینی در کشور باشند. رئیس جمهور در ادامه 
ضرورت توجه به رونق بخشیدن به تولید را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: اگر نقدینگی به طرف تولید سرازیر شود، نگرانی نداریم، اما 
اگر به طرف داللی و کسب و کارهای غیرمولد برود، باید نگران شد. 
اگر تولید رونق گرفت، رشد اقتصادی و کاهش آسیب های اجتماعی 

حتمی است.
رئیسی همچنین روز گذشته در دومین روز سفر استانی به یزد 
در شهرستان خاتم گفت:  دشمن تصور می کرد با فشار حداکثری 
می تواند ملت ما را متوقف کند اما دید که مردم متدین، مصمم و 

استوار ایران اسالمی متوقف نشده و هرگز متوقف نخواهند شد.
رئیسی در ادامه افزود: دشمنان این ملت دیدند که مردم ایران 
مصمم اند ظرفیت های بزرگ کشور را احیا کنند و به پیشرفت های 
بزرگی نیز برسند که این مسیر با قدرت و قوت ادامه خواهد داشت.

از  به اهمال کاری در استفاده  با اشاره  ادامه  رئیس جمهور در 
ذخایر  و  کارآمد  جوان  نیروی  همچون  کشور  بزرگ  ظرفیت های 
به  افزود: هر جا  برای حل مشکالت مردم،  و منابع بسیار غنی 
رهنمودهای رهبری عمل کرده ایم، حوزه موفقیت ما بوده و هر جا 
نگاه مان به دستان بیگانه برای حل مشکالت کشور بوده است، 

متوقف شده ایم.
رئیسی اظهار کرد: کشورهای غربی در کجای دنیا مشکل کشوری را 
حل کرده اند که کشور ما دومین آن باشد؟ آنها هر جا که حضور پیدا 
کرده اند برای منافع خود و غارت منابع کشورها همچون کشورهای 
آبادانی  آزادی و  ادعای  با  بوده است. شاید در گذشته  آفریقایی 
رو شده  امروز که دست شان  اما  استعمار می کردند،  را  کشورها 
است، دیگر رسما می گویند که ما برای منافع خود در دیگر کشورها 
و مناطق دنیا حضور پیدا می کنیم و کار را به جایی رسانده اند که 

روسای جمهور آمریکا رسما به دیگر ملت ها توهین می کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه درخواست کشاورزان خسارت دیده 
از سرمازدگی برای استمهال بازپرداخت تسهیالت حتما مورد توجه 
قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: همکاران ما در این سفر حتما 

همه درخواست ها و مطالبات مردم را پیگیری خواهند کرد.
رئیسی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت با مشکالت بزرگی مواجه 
بودیم که برخی می گفتند چگونه می خواهید کشور را اداره کنید، 
گفت: همواره معتقد بوده ام که این کشور با توجه به ظرفیت های 
عظیم، برخورداری از مردم صبور و رهبری حکیم هیچگاه با بن بست 
مواجه نخواهد شد و لذا کار را با وجود مشکالت فراوان آغاز کردیم و 
به رغم موانع داخلی و فشارهای خارجی تاکنون دستاوردهای بسیار 
خوبی نیز داشته ایم که اجرای نظام رتبه بندی معلمان، تعرفه گذاری 

اقدامات  و  بازنشستگان  حقوق  یکسان سازی  پرستاری،  خدمات 
بیشمار دیگر بخشی از این دستاوردها است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت رفع مشکالت معیشتی، کاهش 
نرخ تورم و رونق اقتصادی را با اتکا به دستان توانای مردم کشور و 
نه دستان بیگانه برنامه اصلی کاری خود می داند، افزود: یکی از 
انتظارات به حق مردم از دولت، ایجاد نظام اداری سالم، بدون فساد 
و روابط ناسالم اداری است؛ مردم ممکن است مشکالت را تحمل 

کنند، اما تبعیض به هیچ وجه برای مردم قابل تحمل نیست.
رئیسی با اشاره به روز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( گفت 
که همه تالش و فداکاری حضرت فاطمه برای اجرای عدالت بود و 
اظهار داشت: ما نیز به پیروی از دخت گرامی نبی مکرم اسالم، این 
کسوت خدمتگزاری را بهانه ای برای تالش در مسیر اجرای عدالت 
می دانیم و تاکید می کنم که هیچ گونه فساد و رابطه ناسالم اداری در 

این دولت قابل پذیرش نیست.
رئیس جمهور تصریح کرد:  مردم اگر هر گونه رابطه ناسالم اداری، 
فساد و تبعیضی در ادارات مشاهده کردند، به هیچ وجه آن را تحمل 
نکرده و موضوع را به طور جدی پیگیری کنند؛ امروز انتظار مردم از 

ما مبارزه با فساد و نظام اداری عادالنه است.
رئیسی خاطرنشان کرد: چنانچه از هر بخشی خبری از فساد و 
یا زمینه بروز روابط ناسالم اداری به اطالع بنده برسد، یقین بدانید 
با همه توان با آن برخورد خواهم کرد؛ به طور طبیعی ممکن است 
که در اثر برخورد با فساد جیغ عده ای که خود را خواص می پندارند 
بلند شود، اما این مسئله به هیچ وجه برای ما اهمیت ندارد، چرا که 
هم برای ما منافع عموم مردم است و نه عده ای که خود را خواص 

می پندارند.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت : 

نقشه  دشمن نقص نداشت اما محاسبه آنها غلط بود
در آستانه خجسته سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها، رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت، مداحی را هنری 
ترکیبی برای انتقال معارف و احساسات و نقش آفرینی در معرکه های حساس کشور دانستند و علت به ثمر نرسیدن نقشه جامع و برنامه ریزی شده دشمن 
در قضایای اخیر را محاسبات غلط آنها از واکنش مردم، جوانان و مسئوالن خواندند و تأکید کردند: راه مأیوس کردن بدخواهان از دشمنی، قوی شدن ایران 

است.

در برخورد با فساد به اعتراض  خواص اهمیت نمی دهیمرئیسی در سفر استانی به یزد

حضرت آیت اهلل 
خامنه ای 

خاطرنشان 
کردند: من 

به عنوان 
یک ناظر، در 

دل خود به 
مهندسی خوب 

رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی 
که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند 

اقدامات مقتضی را انجام دهد. 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان بخشی 
جامع به اطالعات مالی و فعاالن اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه 
قضاییه و سرپرست مرکز اطالعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل 
این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکالت موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه 
با پولشویی اعالم کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم 
که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می رود 
در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویه های غلط اصالح شوند، هم فساد در دستگاه های 

اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده ها در مراجع قضایی کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی 
دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل 
نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله 
را به دولت منتقل کند. قاضی القضات همچنین از مرکز اطالعات مالی کشور نیز خواست 
که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه های متولی از جمله قوه قضاییه اجرا نشده اند را به 
همراه دالیل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع آوری شده را طی یک نامه 
رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند. حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره 
به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطالعات مالی کشور آسیب شناسی 

مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطالع سازمان امور مالیاتی از فعاالن 
اقتصادی که تاکنون مالیات نمی دادند چه بوده است و اکنون که این فعاالن شناسایی 
شده اند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟ رئیس قوه قضاییه در 
ادامه از سرپرست مرکز اطالعات مالی کشور این سوال را مطرح کرد که چه تعداد از 
دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت الزم بودند، 
تکالیف خود را در این زمینه انجام نداده اند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارت های بازرگانی که در مواردی به یک مشکل 
برای فعالیت های سالم اقتصادی تبدیل می شود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام 
مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت های بازرگانی اقدامات الزم را مبذول دارد؟ بعضا 
مشاهده می شود به افرادی کارت های بازرگانی داده اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگانی 

و تجاری نیست و از صالحیت های الزم برخوردار نیستند.
روایت رئیس قوه قضاییه از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی

زمینه  این  در  است  ضروری  کرد:  بیان  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
آسیب شناسی ها و پیشگیری های الزم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف 
مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راه های بروز چنین جرایمی از جمله 
سوءاستفاده از کارت های بازرگانی و حساب های اجاره ای و امثال ان توسط مسئولین 
زیربط جلوگیری شود. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی رویه ها در بازارهایی 
نظیر بازار ارز گفت: از باب نمونه اعالم می شود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز 
پرداخت می شود، در ادامه عده ای با پرداخت مبالغی به جمع آوری کارت های ملی دیگران 
اقدام می کنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق می کنند؛ بنابراین باید قیود و کنترلی 

در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرایمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع 
نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پرونده های قضایی از این ناحیه نباشیم.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه این سوال را مطرح کرد که معیارهای 
مرکز اطالعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پُرخطر یا پُرریسک از حیث مالی 
چیست و بر اساس چه ادّله و استدالالتی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار می گیرند؛ 
همچنین سوال دیگر آن است که آیا این معیارهای تعیین شده، به سایر دستگاه ها نیز 

ابالغ شده اند یا خیر؟
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اظهارات سرپرست 
مرکز اطالعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به 
مراجع قضایی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان 
تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پرونده های 
ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطالعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات 
الزم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پرونده ها به گونه ای اتخاذ کنند تا 

مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده ها ونتیجه نهایی چه بوده است.
قاضی القضات در همین راستا گفت: چنانچه در این پیگیری ها مشخص شد که تعداد 
قابل توجهی از پرونده های ارجاعی از ناحیه مرکز اطالعات مالی کشور، فاقد دالیل کافی 
برای اثبات جرم بوده و مختومه شده اند، الزم است ضمن انجام آسیب شناسی دقیق این 
موضوع، دالیل مختومه شدن این پرونده ها به صورت روشن اطالع شورای عالی مبارزه با 
پولشویی برسد تا از این طریق، نگاه و معیارهای این شورا و دستگاه قضایی نسبت به جرم 

پولشویی، نزدیک تر شود.

در جلسه بررسی راهکارهای سامان بخشی جامع به اطالعات فعاالن اقتصادی مطرح شد
اولتیماتوم اژه ای برای ترک فعل در مبارزه با پولشویی
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