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جواد امام:

»

جلوگیری از
تعارضمنافع
برای مقابله با
فساد موثر است

»

خبر

سیاست

2

جواد امام ،دبیرکل حزب مجمع ایثارگران انقالب اسالمی ،با بیان اینکه وضع قانون برای جلوگیری از تعارض منافع
حتما برای مقابله با فساد و رانت موثر اســت ،اظهار کرد :ما از جمله کشورهایی هستیم که در این زمینه کاستی داشته و
معطل کرده ایم و نتیجه در شاهد بروز فساد در دســتگاه اداری هستیم .به گزارش ایسنا ،جواد امام گفت :مهمتر از وضع
قانون ،اجرای دقیق آن است .ما پیش از این ،قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی هم داشته ایم ،اما این قوانین
به درستی اجرا نشده اند .اگر این قوانین و از جمله مدیریت تعارض منافع به درستی اجرا شوند ،بسیاری از فسادها ،رانت ها
و اصطکاک منافع عمومی و شخصی از بین می روند ،زیرا در این زمینه تاکنون آسیب زیادی دیده ایم .این فعال سیاسی
اصالحطلب با بیان اینکه باید بین تصمیم گیران ،مجریان و بهره برداران مرز مشخصی وجود داشته باشد ،تاکید کرد :نباید
اینسهضلعبایکدیگرمنافعمشخصیداشتهباشند،زیرااگرمنافعمشترکداشتهباشند،زمینهفسادشکلخواهدگرفت.

موسیغضنفرآبادی:

»

فعالیتهایدولت
امیدوارکنندهاست

موسی غضنفر آبادی نماینده اصولگرای مجلس گفت :رئیســی دولت را در شرایط سختی به دست گرفت ،اما
دولت تمام توان خود را بکار گرفت و اکنون از لحاظ بودجهای ،سیاسی و بین المللی روند امیدوار کنندهای را شاهد
هستیم .سیر روند فعالیت های دولت خیلی امیدوار کننده است .به گزارش برنا ،موسی غضنفر آبادی گفت :حضور
رئیس جمهور و اعضای دولت در بین مردم ،شهرستان ها و اســتان ها امید و اعتماد مردم را بازسازی کرده و مردم
دلخوش شده اند که دولت واقف به مشکالت و گرفتاری های آنها است .انشااهلل خداوند کمک کند تا تالش های دولت
در بحث حل مشکالت اقتصادی و درآمدی به نتیجه بنشیند .وی افزود :طبق سیاست دولت سیزدهم ،رشد توسعه
اقتصادی خود را نباید به خارج گره بزنیم ،فعالیت های درونی کشور ظرفیت های باالیی دارد ،باید این ظرفیت ها را
تقویت کنیم؛ میبایست سرمایه گذاران خودمان را تقویت کنیم و تسهیالت در اختیار آنها قرار بدهیم.

گزارش «روزان» از اولین واکنش کرباسچی به تغییر دبیرکل «کارگزاران»:

محمدباقرقالیباف:

مشکالتاقتصادیمردمراازمطالعه
و کتاب خواندن دور کرده است

رئیس مجلس شــورای اســامی با تبریک هفتــه کتاب و
کتابخوانی گفت :فعاالن حوز نشر در تمامی مراحل تولید ،توزیع
و فروش کتاب ،نقش بسیار مهمی در رشد و توسعۀ شاخصهای
انسانیدرکشوردارند.
به گزارش ایســنا ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای
اسالمیباانتشارپستیدرصفحهاینستاگرامخودنوشت:
«بسیاری از مشغلهها و به خصوص مشکالت اقتصادی مردم
را از مطالعه و کتاب خواندن دور کرده اســت؛ هر چند که وظیفۀ
حاکمیتی نیز حکم میکند تا در راستای گسترش آگاهی عمومی
و فراهم کردن زمینۀ دسترسی مردم به دانش و اطالعات ،نهادهای
ذیربط برای رونق صنعت نشر تمام تالش خود را به کار ببندند و
زمینههای دسترسی عموم مردم به خصوص جوانان را به کتاب
تسهیلکنند.
در زمان شهرداری یکی از مهمترین اولویتهای ما در عرصۀ
فرهنگ ،اقدامــات عملیاتی در زمینه ترویــج کتابخوانی بود؛ از
احداث پروژه باغ کتاب که امروز به یکی از پاتوقهای اصلی جوانان
و نوجوانان تهرانی تبدیل شده اســت تا برگزاری نمایشگاههای
کتاب یاد یار مهربان و توزیع گسترده کتاب در مدارس و همچنین
حمایت از ناشــران و مولفان و تجهیــز کتابخانههای عمومی و
بســیاری اقدامات دیگر که نیازمند ادامه یافتن و توســعه پیدا
کردن است .تجربه به ما نشان داد که اگر مسئوالن در زمینههای
فرهنگی یک قدم بردارند ،مردم 10قدم خواهند برداشت و خود به
آناقداماتفرهنگی،ضریبفزایندهمیبخشند.
فعاالن حوزۀ نشــر در تمامی مراحل تولیــد ،توزیع و فروش
کتاب ،نقش بسیار مهمی در رشد و توسعۀ شاخصهای انسانی
در کشور دارند و هر گونه فعالیتی در راستای پرورش افرادی آگاه
و عالقهمند به پژوهش و مطالعه ،اقدامی ارزشمند در خدمت به
آیندۀکشوروتربیتنسلآیندهاست.
هفتۀ کتــاب و کتابخوانی را بــه تمام مردم خــوب ایران به
خصوص به عالقهمندان به کتاب و تمام نویسندگان ،پژوهشگران،
مترجمان ،ویراســتاران ،کتابداران ،فروشندگان کتاب و تمامی
فعاالنحوزۀنشرتبریکمیگویم».

طبقدستورالعملمعاوناولرئیسجمهور؛

انتصابدردستگاههایاجراییمنوط
بهتاییدمعاونتحقوقیشد

طبق دستورالعمل معاون اول رئیسجمهور ،انتصاب باالترین
مســئول حقوقی دســتگاههای اجرایی پس از تایید صالحیت
تخصصیوتاییدمعاونتحقوقیریاستجمهوریانجاممیگیرد.
به گزارش ایلنا ،بر اســاس دستور العمل محمد مخبر معاون
اول رئیس جمهور درباره انتصاب مسئولین حقوقی دستگاه های
اجرایی ،انتصاب باالترین مســئول حقوقی دستگاه های اجرایی
پس از تایید صالحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست
جمهوریانجاممیگیرد.
متندستورالعملمعاوناولرئیسجمهوربهشرحذیلاست:
«کلیه وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتهای دولتی ،موسسات
عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون و
مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاههای
اجراییذیلقوهمجریه
در اجرای ابالغیه ها و مصوبات الزم االجرا و در راستای ایجاد
انســجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیــز ارزیابی موثر
و مســتمر عملکرد معاونتها و ادارات کل حقوقی دستگاهها و
نظارت بر مناقصات و مزایدهها قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی
و بهمنظور تدقیق حقوقی در تدویــن لوایح قانونی آیین نامه ها و
دستورالعملهایذیربط،انتصابباالترینمسئولحقوقیهریک
از دستگاههای اجرایی از بین قوه مجریه موضوع ماده ( )۵قانون
مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه
اقتصادیواجتماعیو فرهنگی،پساز تایید صالحیت تخصصیو
تاییدمعاونتحقوقیریاستجمهوریانجامگیرد.

ازحاشاکردندلخوریتاانگشتگذاشتنبراصلاختالف

گروه سیاســی -چندی پیــش دبیرکلی
حزب کارگزاران ســازندگی بعد از ســالها زعامت
غالمحسینکرباسچیبهحسینمرعشیرسید.این
جابهجایی گرچه بسیار آرام بود اما تنشهایی داشت.
حاال اما کرباســچی اصرار دارد که با تغییر مشکلی
ندارد اما در عین حال ،بر ریشــه اختالفات انگشت
میگذارد.
تغییردر«کارگزاران»
سهشــنبه هجدهم آبان ماه ،در اولین جلســه
شورای مرکزی دور جدید حزب کارگزاران سازندگی
بر سر هیئت رئیسه و دبیرکلی به روال اساسنامه این
حزب رأیگیری مجدد صورت گرفت و این بار ،این
حسین مرعشــی بود که بعد از سالهای سال جای
غالمحسینکرباسچیراگرفت.
این جابهجایــی نتیجــه اختالفاتــی بود که
مدتهایی «کارگزاران» را درگیر خود کرده بود .در
دو انتخابات اخیر حزب «کارگزاران» بر خالف نظر
اکثریت در شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
(انتخابات مجلس یازدهم) و جبهه اصالحات ایران
(انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم) وارد این
انتخابات شــد و در هر دو مورد شکســت سنگینی
متحمل شــد .این در حالی بود که اکثریت احزاب و
چهرههای شاخص اصالحطلب در این دو انتخابات
لیســت یا کاندیدای مورد حمایت نداشــتند .آنها
بر این تأکید داشــتند که امکان رقابت مؤثر در این
دو انتخابــات برای اصالحطلبان فراهم نیســت در
نتیجه آنها در انتخابات مشارکت فعال نمیکنند .اما
«کارگزاران» خالف این استدالل و این مسیر را رفت
والبتهشکستهمخورد.
در نتیجه ،ایــن رویکرد حزبــی باعث اعتراض
برخی اعضای این حزب شــد .اعتراضاتی که حتی
منجربهاستعفایکسانیچونفرزانهترکانگردید.
در سوی دیگر ،حزب «کارگزاران» در سالهای
ابتدایی ریاست جمهوری حســن روحانی و تحت
تأثیر فضای امیدوارانه آن سالها توانست نیروهای
جوانی را از درون فعاالن سیاسیای که سبقه فعالیت
دانشجویی داشــتند ،جذب خود کند .این نیروی
جوان در این مدت اخیــر از جمله نیروهای منتقد و
خواهانتغییردرونحزبیبودند.
در هــر حال ،تغییــر درون حزبی اتفــاق افتاد
و کرباســچی که از نمادهای جریــان محافظهکار
کارگزاران اســت ،جای خود را به مرعشی داد .این
تغییر گرچــه آرام اتفاق افتاد امــا اخباری مبنی بر
دلخوری کرباســچی وجود داشت .این اخبار را عدم
حضور او در جلســه شــورای مرکزی و عدم انتشار
روزنامه «سازندگی» ارگان رسمی این حزب پس از
برکناریکرباسچیتأییدکرد.
حاال که حــدود ده روز از آن تغییــر میگذرد،
غالمحسینکرباسچیاولینموضعگیریعلنیخود
را جمعه پیش ( 28آبان) انجام داد.
روایــت کرباســچی از تغییــر در
«کارگزاران»
کرباسچی در این مصاحبه از تغییر درون حزبی
اســتقبال کرد اما به تلویح انتخابات دبیرکلی را زیر

سیاسی:
زهره توحیدی

Political@Roozannews.ir

»

کرباســچی دارد میگوید کــه آن جوانها به دنبال این هســتند

کــه حــزب را در نقطه چپتــری قرار دهنــد .به عبــارت دیگر،
او دقیقــ ًا دارد اختــاف را روی نقطــه اصلــیاش میگــذارد.

»
کرباسچی برای آن است که نشان دهد که به پست
دبیرکلی بی میل بوده و البته از همین مســیر هم
میخواهد ایرادی راکه به انتخابــات دبیرکلی وارد
میکندغیرشخصینشانندهد.
کرباسچی گفته اســت« :من از حدود سه دوره
قبل این تأکید را داشتم و تنها حرف امروز نیست .در
هر دورهای دوستان در جلسه عمومی اصرار و تأکید
میکردند من دبیرکل باقی بمانم و چون انتخابات
حضوری بود در رودربایستی قرار میگرفتم .معموالً
کسی هم در مقابل من کاندیدا نمیشد اما دفعه قبل
آقایان در جلســه قول دادند در مرتبه بعدی دیگر از
مننخواهندکهبهعنواندبیرکلحزبباقیبمانم».

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

نمیخواهیم یارانهها به جیب ثروتمندان برود

بررسیمشکالتآبچهارمحالو
بختیاری،اصفهان،یزدوخوزستاندر
حضورمخبر

جلسه بررسی مسائل مربوط به مشــکالت آب استانهای
چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،یزد و خوزستان به ریاست معاون
اولرییسجمهوریبرگزارشد.
به گــزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی معــاون اول رییس
جمهوری ،جلسه بررسی مسایل مربوط به مشکالت آب استان
های چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،یزد و خوزستان ظهر امروز -
شنبه  -به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری برگزار
شد.
در جلسه امروز وزرای جهاد کشاورزی ،نیرو ،کشور ،صنعت،
معدن و تجارت ،رییس ســازمان حفاظت محیط زیست ،رییس
شورای اطالع رسانی دولت ،رییس مرکز بررسی های استراتژیک
ریاست جمهوری و استانداران چهارمحال و بختیاری ،اصفهان،
یزدوخوزستانحضورداشتند.
معاون اول رییسجمهوری روز گذشته هم در یک دستور ویژه
به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی فوری به حل
مشــکل آبریز زایندهرود در هر سه استان چهارمحالو بختیاری،
اصفهانویزدشد.

سؤال برد .او اظهار کرد« :کمیسیون ماده  ۱۰احزاب
از پیــش از انتخابات تا امروز ظاهرا ً جلســات فعال
نداشــته و انتخابات کنگره حزب و اعضای جدید و
کسانی که مجددا انتخاب شدهاند ،هنوز تأیید نشده
است .باید بعد از تأیید کمیســیون ماده  ۱۰احزاب،
انتخابــات داخلی صــورت میگرفــت ،اما مدتی
کمیسیون ماده  ۱۰تعطیل بود و در حزب هم بعضی
اعضا عقیده داشــتند باید زودتر تصمیم بگیرند .بر
همین اساس انتخابات برگزار شد .بنا بر قانون احزاب
باید تمام ارکان احزاب مورد تایید کمیســیون ماده
 ۱۰واقع شــوند ،از این رو دوستان باید هم انتخابات
داخلی و هم انتخابات شورا را به تأیید کمیسیون ماده
۱۰برسانند».
کرباسچی در ادامه بر این تأکید کرده که او سه
دوره است با اصرار دبیرکل شــده است .این تأکید

معاون پارلمانی رئیس جمهــور گفت :به دنبال
این هستیم تا فاصله طبقاتی کم شود .نمیخواهیم
یارانهها به جیب کســانی برود که وضعشان خوب
اســت و روزبهروز ثروتمندتر میشــوند؛ باید اقشار
ضعیفجامعهرامدنظربگیریم.
به گزارش برنا ،محمد حسینی معاون پارلمانی
رئیس جمهور ،با اشــاره به سفرهای استانی رئیس
جمهور گفت :سفرهای استانی برای رفع مشکالت
خیلی موثر است همچنین موجبات آشنایی وزرا را
با مناطق مختلف کشــور فراهم میکند .ایران فقط
تهران نیست باید همه شهرستانها را در نظر بگیریم
و امکانات مناسب در همه استانها توزیع شود .باید
اولویت هر اســتان مشخص شــود .هماهنگیها و
گفتوگوها با نمایندگان و مســئولین محلی سبب
میشــود تصمیمگیریها آثار و نتایج خیلی خوبی
در زندگی مردم داشته باشد .حسینی در خصوص
تبعات حــذف ارز  4200تومانــی و افزایش قیمت

همانگونه که گفته شد ،این اظهارات کرباسچی
مقدمهای برای حمله بود .او چنین ادامه داد« :من با
تغییر صددرصدی موافقــم ،ولی باید به قانون عمل
میشد .بهطور طبیعی در حزب برای دبیرکلی فقط
مرعشی مطرح بود .البته که این کار میتوانست بعد
از تأیید کمیسیون ماده  ۱۰باشد که شبههای روی
مسئله نباشد .مشابه این وضعیت برای حزب اعتماد
ملی پیش آمد و آنها انتخابی کردند ،اما کمیسیون
ماده ۱۰به آن اشکال گرفت و در نهایت بگومگوهایی
ایجاد شد .امیدواریم روال قانونی پیش برود و قانوناً
انتخاباتاخیرتأییدوتصویبشود».
همانگونه که گفته شــد ،تعطیلــی روزنامه
ســازندگی گواهی برای عدم رضایت کرباسچی به
این تغییر انگاشته میشود .کرباسچی اما در بخش
دیگری از این مصاحبه تالش کرد که آن تعطیلی را

در کاالهای اساســی گفت :درخصوص این الیحه
جلسات گســتردهای برگزار شد و همه سعی دولت
بر این اســت که مردم به ویژه اقشــار آسیب پذیر
برای تامین کاالهای اساســی و به لحاظ اقتصادی
دچار مشکل نشــوند .انشــاءاهلل یک هماهنگی و
وفاق بین مجلس و دولت به وجود خواهد آمد تا در
تامین کاالهای اساسی مشــکلی نداشته باشیم و
تبعات منفی برای اقشار متوسط جامعه بویژه قشر
ضعیف جامعه بوجود نیاید و الیحــه به خوبی اجرا
شــود .به دنبال این هســتیم تا فاصله طبقاتی کم
شود .نمیخواهیم یارانهها به جیب کسانی برود که
وضعشان خوب است و روز بروز ثروتمندتر میشوند؛
بایداقشارضعیفجامعهرامدنظر بگیریم.
او افزود :ماهانه متوســط دوازده هــزار میلیارد
بدهیهای دولت قبــل را پرداخــت میکنیم و در
کنار آن  50هزار میلیارد تومان هم هزینههای جاری
دولت است که رقم سنگینی اســت .دولت همواره
تالش دارد استقراضی صورت نگیرد و تورم را کنترل
کند .اما متاسفانه تا مدتها آثار و تبعات تصمیمات
دولت گذشته ادامه دارد .از دولت توقع نداشته باشیم
در کوتاه مدت مشکالت را حل کند.
معان پارلمانی رئیس جمهور گفت :بسیاری از
مطالبی که در فضای مجازی در خصوص انتصابات
فامیلی در دولت بیان میشود صحت ندارد ،همانطور
که آقای رئیس جمهور اعالم کردنــد اگر انتصابی
صرفا بخاطر وابســتگی فامیلی صورت گرفته و فرد
شایستگیالزمرانداشتهحتمااعالمکنند.

بی ارتباط با کنار گذاشته شدن او از دبیرکلی نشان
دهد.
کرباسچی گفت« :در مورد روزنامه مدت زیادی
بود که بحث عدم انتشار به دالیل مختلف مطرح بود.
کار روزنامه حزبی به این شکل بسیار سخت است و
بهخصوص هزینه گزاف کاغذ کار را با مشکل مواجه
کردهبود».
او سپس توضیح میدهد که سردبیر روزنامه از
قبل استعفا داده بوده و همین امر یکی دیگر از دالیل
عدم انتشــار «ســازندگی» بوده که ربطی هم به او
ندارد.
کرباســچی گفت« :در مقطع تغییرات جدید از

نظر سردبیری هم مشکل داشــتیم ،چون سردبیر
روزنامه ،مدتی بــود که به دلیــل کارهای متفرقه
و شــخصی اســتعفا کرده بــود و وارد کار روزنامه
نمیشد».
او همچنین در این خصــوص این توضیح را هم
داده است که «مصلحت این بود که راجع به مسئله
روزنامه بعد از تغییرات جدید تصمیم گرفته شــود.
این روزنامه اگر بخواهد روزنامه حزب باشد طبعا همه
افراد باید در آن سهیم باشند و همه حزب باید کمک
کنند و در این کار سهیم باشــند ،چون این روزنامه
متعلق به اشخاص و افراد نیســت .از طرفی با وجود
اینکه روزنامه ما کیفیتی بود و نام حزب روی آن بود
از نظر بازرگانی و جذب آگهی و تیراژ و  ...کمی تحت
فشاربود».
اصل اختالف
اما کنایههای کرباسچی به انتخابات و حواشی آن
فقط محدود به آن دو بخش نمیشود بلکه او کنایهای
هم به جوانان حزب میزند که میتوان فهمید روی
سخنشبههماننیروهایجوانمذکوراست.
کرباسچی با بیان اینکه «شخصا پیش قدم شده
تا جوانترها وارد حزب کارگزاران شــوند» ،تصریح
کرد« :من شخصاً افرادی کم سن و سالتر را به حزب
آوردهام ،اما متأسفانه برخی افراد حاشیهسازیهایی
کردند که خوب نیســت و اینکــه بگوییم جوانها
بیایند ،نباید بــه معنی عــدول از مرامنامه و اصول
بنیادیحزبباشد».
بر این اســاس میشــود فهمید که کرباسچی
همان نیروهای جوان جذب شده در «کارگزاران» را
مقصر این اتفاق میداند و دارد آنها را متهم به «عدول
از مرامنامه» حــزب میکند .ایــن را که محتوای
این عدول از مرامنامه چیســت  ،میشــود در ادامه
حرفهایشیافت.
او گفته اســت« :حزب کارگزاران در دهههای
گذشــته از هیچ انتخاباتی کنارهگیری نکرده از این
جهت فاصله قابــل توجهی با جمعــی از نیروهای
چپ داشــته و اصوالً تشــکیل حزب در شرایطی
بود که جناح چپ به بهانه عملکرد شورای نگهبان
از انتخابات کنار کشــیده بود (در سال  ٧٤و مجلس
پنجم) .این موارد باید لحاظ شود و دوستان جوان و
هر کسی که بر سر کار میآید باید این سنت حزب را
حفظ کند .شاید برخی از نیروهای جوان تحت تأثیر
فضاهاییکهبعدازانتخاباتایجادشدوباتحلیلهای
داخلی ،خارجی ،افراطــی و ...بگویند کار خوب بود
یا بد که انجام شــد و ما چقدر رأی آوردیم؟! که این
تحلیلها جامع نیست و حزب باید روال خود را ادامه
بدهد .یک روز پیروز انتخابات هستیم و زمانی ممکن
است شکست بخوریم .نه باید در پیروزی مست شد و
فکر کنیم همه کاره کشور هستیم و نه در شکست
باید تصور کنیم همه چیز از دست رفته است .باید با
پختگیبامسائلبرخوردکرد».
در واقع ،کرباسچی دارد میگوید که آن جوانها
به دنبال این هستند که حزب را در نقطه چپتری
قرار دهند .به عبارت دیگــر ،او دقیقاً دارد اختالف را
روینقطهاصلیاشمیگذارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

سازمانبازرسیبایدبههمهبانکهایاطالعاتیدسترسیداشتهباشد

رئیس سازمان بازرسی کل کشــور با تاکید بر
نظارت الکترونیک گفت :در قانون تصریح شده که
سازمان بازرسی کل کشــور باید به همه بانکهای
اطالعاتی کشــور دسترسی داشته باشــد و در این
زمینه باید اقدامات الزم انجام شود.
به گزارش سازمان بازرســی کل کشور ،ذبیح
اهلل خداییان در نخستین شورای سراسری سازمان
بازرسی کل کشور که با حضور مدیران ،بازرسان کل
و روسای مناطق این سازمان برگزار شد ،با تأکید بر
حفظ شأن و جایگاه سازمان بازرسی افزود :خبرگان
قانون اساسی جایگاه بلندی برای سازمان بازرسی
کل کشور ترســیم کرده و یک اصل از اصول قانون
اساسی به ســازمان بازرســی اختصاص داده شده
و این به خاطر آن اســت که بتوانــد به وظیفه خود
بهخوبی عمل کرده و تحت تأثیر جریانات سیاسی
و تغییر دولتها قرار نگیــرد .وی درباره حمایت از
بازرسان سازمان بازرســی کل کشور اظهار داشت:
در حمایت از بازرســان و همکاران سازمان در برابر
ب وزور قاطع هستیم و اجازه نمیدهیم
صاحبان ضر 
که امنیت بازرســان ما در بازرسی و نظارت از سوی
صاحبان قدرت تهدید شود .خداییان ادامه داد :تابع
محض والیت هستیم و باید پشت سر مقام معظم
رهبــری و در چارچوب منویــات معظمله حرکت
کنیم .چراغ راه ما تأکیدهای رهبری است و اگر این
مشی را انتخاب کنیم از مسیر منحرف نمیشویم اما
اگر غیر از این اقدام شود بطور قطع در ادامه راه دچار
مشکلخواهیمشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشــور با تأکید بر
رویکرد مسئله محوری در بازرســیها افزود :باید
مســائل مهم هر حوزه شناســایی و در دستور کار
قرار گیرد .اگر یک مسئله و مشکل عمده را برطرف
کنیم بسیاری از مسائل جامعه برطرف میشود اما
اگر مسائل جزئی را بررسی کنیم مانند زدن شاخه
و برگ درختی اســت که از ریشه دچار خرابی شده
است و هیچ تأثیری در سالمت آن ندارد.
وی با اشــاره به مأموریت رئیس قوه قضاییه به
سازمان بازرسی کل کشور در مورد بررسی انبارهای
گمرک و ســازمان اموال تملیکی کشور افزود :باید
بخشهای مرتبط با این موضوع توجه داشته باشند
که یک گزارش جامع و دقیق در این خصوص تهیه
شود و همانطور که ریاســت محترم قوه قضاییه
اعــام کردهاند بــدون مالحظه ،قصــور و تقصیر
دستگاههای اجرایی مشخص و به مراجع ذیصالح
منعکسشود.

گزارش

»

در دیدار جمعی از استعدادهای برتر با رهبر
معظم انقالب؛

نخبگان و دانشمندان کشور و ضرورت
احساس «مسئولیت ملی»

چهارشــنبه هفته گذشــته ( ۲۶آبان) بعد از یک سال وقفه
کرونایی ،جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور با رهبر معظم
انقالب دیدار کردند؛ موارد مطرح شده در این دیدار و گفتوگوی
دو طرفــه ،از رهنمودهای جامعی که رهبری ارائــه دادند تا نکات
هوشمندانهای که  ۶نفر از نمایندگان نخبگان کشور مطرح کردند،
همگی حاوی مسائل مهمی بود که هر کدام از آنها در شرایط دشوار
کنونینیازمندبررسیمجزاییاست.
به گزارش ایرناپالس ،رهبر معظم انقالب در این دیدار ،جوانان
را «صاحب فکر و نگاه ژرف» خواندند؛ سربلندی آنان را «سربلندی
نظام و مردم» تعبیر کردند؛ پیشرفت کشور را در «گرو نگاه انقالبی
نخبگان» دانستند؛ رابطه بین «غفلت» و «غارت» ملتها را تبیین
کردند؛ نکاتی را درباره مهاجرت برخی استعدادهای برتر کشور بیان
کردند و  ...؛ در این میان یک نکته اساسی درباره مسئولیت متقابل
نخبگان و «دســتگاههای حاکمیتی» مورد نظر این نوشتار است
که لزوم پرداختن به آن در شرایط کنونی کشــور به طور ویژهای
اهمیت دارد .رهبر معظم انقالب ضمن آنکه «قدرشناسی و شکر
عملی نعمت نخبگی جوان» را «وظیفه پدر و مادر ،معلم و استاد و
دستگاه های حاکمیتی» عنوان کردند ،از جوانان مستعد و مغزهای
متفکر کشور خواستند درباره مسائل کشور «احساس مسئولیت»
کنند و فرمودند« :هم مسئوالن باید به وظایف خود درباره نخبگان
عمل کنند ،هم جوان نخبه باید در قبال مســائل کشور احساس
مسئولیت کند و ضمن مبارزه با موانع و پذیرش برخی سختیهای
گاه اجتنابناپذیر ،اجازه ندهد نامهربانیهایی که در برخی دستگاه
ها به نخبگان میشود ،او را از ادامه راه و تالش و احساس مسئولیت
باز دارد» .از طرفی همه میدانیم که کشورمان مدتی است در چند
صحنه مختلف مشــغول مبارزه و یا به تعبیری نبرد با تهدیدهای
سخت و نرم است؛ در صحنه داخلی مدتهاست ویروس کرونا بر
همه شئون فردی و اجتماعی کشور سایه افکنده است و مشکالتی
بســیار در حوزههای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به بار آورده
است.
اگرچه مدتی است از موج سهمگین پنجم کرونا عبور کردهایم
اما تا اطالع بعدی باید همچنان محتاط بوده و در نظر داشته باشیم
که هنوز تا بازگشت شرایط کشور به اوضاع عادی پیش از اسفند،۹۸
فاصله داریم و اگر موجهای جدید دیگری در کمین نباشد ،ماهها
طول میکشد که برخی خسارتها جبران و مشاغل تعطیلشده،
به حالت عادلی برگردند .همه میدانیم که در صحنه نبرد اقتصادی،
چندسالیاستکهتحتشدیدترینتحریمهاهستیمواینشرایط
ممکن است ادامهدار باشد .همچنین مجموعهای از عوامل خارجی
(و دشمنانه) و نیز عوامل داخلی (و بیتدبیریهای گذشته) شرایط
دشوار اقتصادی را موجب شده اســت و در پیوند با مصائب کرونا،
اوضاع آشفتهای را در صحنه اقتصاد ،تورم ،گرانی و معیشت مردم
پدیدآوردهاست.
میدانیم که اوضاع شاخصهای اجتماعی و روانی مردم خوب
نیست؛ در کنار رشد طالق ،فقر ،حاشیهنشــینی و تکدی گری و
کودکان کار و دیگر آسیبهای اجتماعی ،وضعیت بهداشت روان
جامعه به مرز هشدار رسیده و این حالت نه تنها در میان مردم عادی،
بلکه میان کادرهای درمانی و پرستاری کشور نیز جاری است و همه
متخصصان به لزوم مقابله با موج اختاللهای روانشــناختی در
جامعههشداردادهاند.
در این اوضاع ،الزم است نخبگان و دانشمندان کشور قدری از
قدرناشناسیها را تحمل کنند؛ بدقولیها و بیتوجهیها را تاب
آورند و با عبور صبورانه از داالنهای تنگ و تاریک اداری ،به عرضه
شجاعانه راهکارها و ابتکارهای خود پرداخته و دین خود را به این
مردم ادا کنند؛ در این مسیر میتوانند از ظرفیت عظیم رسانههای
رسمی و و غیر رسمی استفاده کنند تا صدایشان به گوش مدیران
برسد.میدانیم که شاخصهای زیستمحیطی کشور در وضعیتی
خطرناک قرار دارنــد و از آبوخاک ،هوا ،منابع زیرزمینی ،جنگل،
مرتع ،رودخانه ،جلگه و ســاحل دریا ،همگی نیازمند یک برنامه
فوریتی جامع بوده و الزم اســت پیش از آنکه دیر شــود و حیات
سرزمینیایرانناممکنشود،چارهایاساسیبیندیشیم.
میدانیم که مدتی است خشکسالی بیســابقهای بر کشور
حاکم اســت و آثار آن در آب شرب ،ســدها ،آب زیرزمینی ،تولید
برق ،محصول کشاورزی ،وضعیت تاالبها و رودها ،باروری خاک
و  ...قابل مشاهده است .از ســویی به تصریح رهبر معظم انقالب،
اعتماد مردم بــه دولت تاحدی آســیب دیده اســت و مجموعه
اتفاقهای چهارسال گذشــته از دیماه  ۹۶تا امروز که آبان ۱۴۰۰
رو به پایان است ،باعث خدشه در «سرمایه اجتماعی» کشور شده
و نیازمند عزمی «واقعا ملی» و برنامــهای «واقعا علمی» و «واقعا
عملی» هستیم تا کشور از این گردنه دشوار عبور کند .در این میان
نقش نخبگان کشور در همه رشتهها و صحنهها ،از نخبگان علمی،
فناوری،علومانسانی،پزشکی،زیستی،اجتماعی،فرهنگی،هنریو
ورزشی تا مغزهای گمنامی که در هر گوشه این خاک حضور دارند
به اندازهای حیاتی است که شاید در هیچ برههای از تاریخ ما نظیر
نداشتهباشد.
نگاهی به تاریخ  ۱۲۰ســال گذشته ایران نشــان میدهد از
مبارزههای انقالب مشروطه تا ملی شــدن صنعت نفت و انقالب
بهمن  ۵۷و پس از آن صحنههای نبرد و شهادت در دفاع مقدس،
بخشــی از بار بزرگ نبردهای فکری-عملیاتی ،همــواره بر دوش
نخبگان و مغزهای متفکری بوده اســت که اگر نبود فکر و ابتکار و
رشادت آنها ،چه بسا مسیر استقالل کشور به سمت دیگری رفته
بود و اثری از تمدن سرزمینی و فکری ما باقی نمانده بود.
آنچه از مجاهــدتهــای «ســتارخان»ها و «باقرخان»ها،
«فاطمی»ها« ،مطهری»ها« ،چمران »ها« ،باکری»ها و «فخری
زاده»ها و صدها نخبه جان برکف دیگر به دست ما رسیده ،نیاز به
پاسداری و انتقال به نسلهای بعدی دارد.

