
3 سه شنبه  12 تیر 1397  شماره 4781  رویـکرد

تعلل،موجبجعلاطالعاتمیشود
یک عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی کشور گفت: باید لیست افرادی 
که ارز دولتی دریافت کرده اند به طور شفاف به اطالع مردم رسانده شود تا مردم 
ببینند که آیا این ارز برای ورود کاالهای اولیه کارخانجات یا کاالهای اساس��ی 

بوده و یا مبنی بر روابطی به برخی از افراد تعلق گرفته است.
عبدالرض��ا هاش��م زایی بیان کرد: امروز مانند پنجاه س��ال پیش نیس��ت. در 

فضای مجازی خبرهای محرمانه و غیرمحرمانه،  راس��ت و دروغ مطرح می ش��ود لذا 
شفاف س��ازی یکی از الزاماتی اس��ت که باید انجام شود. در فضای مجازی اعالم می شود 
که عده ای ۷۰ میلیون دالر گرفتند و تنها چند میلیون دالر جنس وارد کش��ور کردند و 

مابقی را به ریال تبدیل کردند.
این نماینده مجلس در ادامه افزود:  اگر در ارائه اطالعات دقیق و صحیح تعلل کنیم 

اطالعات ساختگی و دروغ جای آنها را می گیرد. ایسنا

پارلمان
برایوحدتمقاومتبهخرجدهیم

حجت االس��الم سیدحس��ن خمینی اظهار کرد: اینکه آدمی در یک مس��یر 
تش��خیص درس��ت دهد کافی نیس��ت، بلکه باید یک گام به جلوت��ر برود و در 
تش��خیصی که می دهد مقاومت کند. وقتی جامع��ه را پاره پاره می کردند، آقای 
عسکراوالدی آستین باال زدند؛ ایشان چندین سال زودتر از دیگران متوجه شده 

بود که ش��کاف در جامعه، ممکن اس��ت به مشکالت بزرگ بیانجامد. در آن زمان 
هر دو طرف همدیگر را می زدند؛ غافل از اینکه این درخت را از پایه نابود می کنند و 

اتحاد عمومی و انسجام ملی را از بین می برند.
وی ب��ا بیان اینکه امروز هم ب��رای وحدت باید مقاومت به خرج دهیم و هزینه کنیم، 
اظهار داش��ت: مقصریابی ممکن اس��ت به نتیجه نرسد و به نزاع بیانجامد. در همین هفت 
هشت ماه گذشته ببینید دعواهای چپ و راست ما بر سر چیست؟! از این دعواها پیدا است 

که واقعا یا یک نفوذ جدی رخ داده یا اینکه کارها بچگانه شده است.  جماران

دیدگاه
بامتخلفانارزوسکهبرخوردجدیمیشود

س��خنگوی قوه قضاییه گفت: نباید اجازه داده شود که افرادی از این شرایط 
سوء استفاده کنند و به پیروی از سرویس های خارجی، دشمنان خارجی و احیانا 
دشمنان داخلی خدای نکرده بخواهند به منافع مردم لطمه وارد کنند و تخریبی 

صورت گیرد یا امنیت و آرامش جامعه را به هم بزنند.
حجت االس��الم غالمحسین محسنی اژه ای ادامه داد: ریاست قوه قضاییه دستور 

داد با هماهنگی نیروی انتظامی، سیستم اطالعاتی و وزارت اطالعات موضوع را رصد و 
افراد سوء اس��تفادچی و کسانی که مخرب امنیت مردم هستند و یا در امنیت مردم اخالل 
ایجاد می کنند تعقیب کنند. وی گفت: ریاس��ت قوه قضاییه به دادستان کل کشور و همه 
دادستان ها به ویژه دادستان تهران دستور داد با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی مسئله ارز 
و سکه را  رصد کنند و بخشی از  آن که حتما کار افراد منفعت طلب و متخلف است، شناسایی 

شود و مورد  تعقیب قرار دهند  و در این خصوص به دولت کمک کنند.  صداوسیما

سخنگو

ایجادفساد
نتیجهعملنکردنبهمعارفاسالم

معارف م��ا، درس ما، قرآن ما، س��نت ما، احادیث 
ائمه ی اطهار)علیهم الّس��الم(، اینها همه، س��رمایه های 
ماست. اگر چنانچه به این سرمایه ها توجه کنیم، از آنها 
اس��تفاده کنیم، خودمان را از آنها محروم نکنیم، پیش 
میرویم؛ »ان احسنتم احسنتم ألنفسکم«؛ اگر به دست 
خودمان خود را محروم کردیم، »و ان اس��أتم فلها«. »و 
من اوفی بما عاهد علیه اهلل«؛ اگر چنانچه به آنچه با خدا 
معاهده کردیم، عمل کردیم، »فس��یؤتیه اجرا عظیما«؛ 
اگ��ر چنانچه ن��ه، آنچه را که با خ��دای متعال معاهده 
کردیم و قرارداد گذاشتیم، شکستیم، »فمن نکث فانّما 

ینکث علی نفسه«، علیه خودمان کار کرده ایم.
چند سال قبل از این - نمیدانم حاال ده سال است یا 
بیشتر است - من توصیه های مؤکدی را راجع به مقابله ی 
با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم 
کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکی 
اخی��ر - که حاال همه ی روزنامه ها و همه ی دس��تگاه ها 
و هم��ه ی ذهنه��ا را پر ک��رده - پیش نمی آم��د. وقتی 
عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میش��ویم. اگر با فساد 
مبارزه بش��ود، دیگر این چند هزار میلیارد - یا هرچه - 
سوءاس��تفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی آید. 
وقت��ی عمل نمیکنیم، خب، پیش می آید؛ ذهن مردم را 
مشغول میکند، دل مردم را مشغول میکند، دل آدمها را 
میشکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی 
دلها ناراحت میش��ود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست 
میدهند؟ این سزاوار اس��ت؟ این به خاطر این است که 
عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه دار 
میشود، ریشه پیدا میکند، شاخ و برگ پیدا میکند، هرچه 
که بگذرد، کندنش مشکل میشود - اینها گفته شد، اینها 
تأکید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه گذار پاکدامن 
و صادق را مأیوس میکند - اگر عمل میشد، مبتال به این 

مسائل نمیشدیم. حاال مبتال شدیم.
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مخاطب شمایید

"یکتا" دربازار
کاربران ش��بکه های اجتماعی حضور   
حاج حسین یکتا در جمع بازاریان و 
گفت وگ��و با آنها را تحس��ین و خواس��تار الگو گیری 

مسئولین از آن شدند.
درپی حضور حاج حس��ین یکتا در جمع بازاریان و 
گفت وگو با آنها درباره مش��کالت اقتصادی و نوسانات 
ارزی، برخی کاربران شبکه های اجتماعی با تحسین این 
اقدام یکتا، خواس��تار الگوگیری مسئولین شدند. برخی 
نیز با انتش��ار تصاویر گفت وگوی حاج حس��ین یکتا با 
بازاریان با تأکید بر اینکه گفت وگو با مردم و ش��نیدن 
سخنانشان، می تواند مشکالت را حل کند، از مسئوالن 

خواستند رودررو با مردم گفت وگو کنند.
برخ��ی کاربران نیز پخش انتقادهای صریح مردم از 
وضعیت اقتصادی کشور از آنتن سیما را اقدامی ارزشمند 
و قابل تقدیر دانسته و از صداوسیما خواستند برای انعکاس 

صدای مردم در رسانه ملی بیش ازپیش تالش کند.

سیاست مجازی

آگهي فراخوان  مناقصه عمومى با ارزيابى كيفى 
فاظت از آب هاى زيرزمينى:نيازمند يارى تك تك ماست

 شركت سهامى آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد عمليات خط انتقال آب (لوله فوالدى) از بند انحرافى جگين به اراضى يكدار را با شرايط ذيل  از طريق مناقصه عمومي يك
 مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

 لذا از شركتهاى داراي صالحيت الزم دعوت مي شود از تاريخ درج اين آگهى در ساعت هاى ادارى و حداكثر تا مورخ 97/4/17  ضمن اعالم آمادگى كتبى ، جهت دريافت اسناد ارزيابى كيفى و 
اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكى تداركات دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

1-دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
2-مشاور: شركت مهندسين مشاور الر

3-شرح مختصر عمليات : عمليات خط انتقال آب (لوله فوالدى) از بند انحرافى جگين به اراضى يكدار
4-محل اجراي پروژه : استان هرمزگان – شهرستان جگين

5-رشته و پايه پيمانكار : پيمانكاران تاييد صالحيت شده حداقل پايه 5  رشته آب و راه صادره از سوى سازمان برنامه و بودجه كشور و داراى ظرفيت ريالى مجاز و تعداد كار مجاز.
6-مدت زمان اجراي كار: 4 ماه

7-برآورد هزينه اجرا كار : حدود 115 ميليارد  ريال  براساس فهرست بهاى پايه خطوط انتقال سال 97  
8-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 3,800,000,000 ريال است كه بايد به صورت  ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد ، همراه با ساير اسناد مناقصه در پاكت «الف» به دستگاه مناقصه گزار 
تسليم شود. مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي 

مورد قبول در اسناد مناقصه تنظيم شود.
9-تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ  35,000,000ريال به شماره حساب سيبا 2175085405003 
بانك ملى شعبه بندرعباس به نام شركت سهامى آب منطقه اى هرمزگان از طريق درگاه پرداخت الكترونيكى سامانه ياد شده از تاريخ درج اين آگهى و حداكثر تا مورخ  97/4/17   نسبت به خريد 

و دريافت اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه اقدام نمايند.
10-تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه، ضرورى است ضمن بارگزارى تصوير كليه 
مدارك در سامانه تداركات الكترونيكى دولت تا پايان وقت ادارى ساعت 13:30 روز يكشنبه  مورخ 97/4/31 ، اسناد مربوط را تكميل و در پاكت الك و مهر شده به دبيرخانه محرمانه اداره حراست 

دستگاه مناقصه گزار تحويل و رسيد دريافت دارند.
11-تاريخ بازگشايي پيشنهادات :  پيشنهادات واصله پس از ارزيابى كيفى مناقصه گران رأس ساعت 11 صبح  مورخ  97/5/3 بازگشايى خواهد شد. حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از 
پيشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه معتبر ، در جلسه افتتاح پيشنهادهاى قيمت آزاد است. ( تمامى فرآيند برگزارى مناقصه ، از قبيل افتتاح پاكات ، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت صورت مى پذيرد.)
12-محل تأمين اعتبار : اعتبارات عمراني 

www. setadiran.ir و www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir   : 13- سايت هاى منتشر كننده آگهي
14- به پيشنهاد هاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و يا فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود 

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
15-هزينه درج آگهى ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.

روابــط عمـومــي-شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

 دوم
نوبت

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

چند روزی اس��ت که اسامی  ارزبگیران دولتی منتشر شده دست بـه نقد
و وزرا در ش��فاف اع��الم کردن اس��امی ارزبگیران 
دچار اختالف نظر شده اند، اما آیا اعالم اسامی ارز 
دولتی بگی��ران برای آرامش مردم و احس��اس رفع 
تبعیض کفایت می  کند؟! در هر سمت و هر حزبی 
که فعال باش��ید پاس��خ به این س��وال قطعا »نه« 
خواه��د ب��ود. آرامش مردم زمان��ی عمیق و حس 
اعتمادشان به مسئوالنشان تقویت می شود که در 
کنار اعالم اسامی، برخوردی مناسب با متخلفان و 

رانت بگیران صورت پذیرد.
واقعیت این اس��ت ک��ه م��ردم از اینکه بدانند 
کس��ی با ارز دولتی موز وارد کرده! و یا اینکه کسی 
بخار شوی جای دارو آورده! و یا دولت برای واردات 
برنده��ای لوکس تلفن هم��راه ارز دولتی تخصیص 
داده! آرام نمی ش��وند اتفاقا ناراحتی ش��ان بیش��تر 
می ش��ود از اولویت نس��نجی  که در ای��ن حوزه رخ 
داده و یا از بی خیال بودن دس��تگاه ها برای پیگیری 
ارزی که دولتی داده ش��ده و با آن کاالی غیرضرور 
وارد ش��ده و اتفاقا کسی تا به امروز نفهمیده است! 
حتی با انتشار این اسامی می توان به مردم حق داد 

که ندیدن برخ��ی تخلفات را عمدی بدانند اما باید 
برای برگرداندن اعتماد مردم به مسئوالن اگر قصور 
صورت گرفته عمدی نبوده تالش ش��ود. در مس��ر 
تالش هر سه قوه به یک اندازه در زیر ذره بین مردم 
قرار خواهند گرفت و عملکردشان بررسی می  شود.

قوهمجریهراستیآزمایی
قوه مجریه با عملک��ردی به موقع و تخصیص 
ارز ب��ه افرادی که در لیس��ت ق��وه قضاییه پرونده 
تخلفات ارزی و واردات غیر قانونی ندارند می تواند 
عملکرد بهتری داشته باشد. اگر دولت بدون توجه 
به سابقه افراد و شرکت ها ارزی که بیت المال مردم 
اس��ت را ب��رای واردات کاالی غیرضرور در اختیار 
تج��ار بدنام قرار دهد هم باید م��ورد مواخذه قرار 
گیرد. اگ��ر دولت، چه دولت روحان��ی و چه باقی 
دولت ها در مس��یر مبارزه با ران��ت موفق نبوده و 
یا عامدانه چشمش��ان را بس��ته نیز الزم است که 
هم مورد پرسش قرار گرفته و هم مسئولیت اقدام 
و خس��ارات احتمالی را بپذیرد در این راس��تا هم 
قان��ون وجود دارد و هم قاع��ده مطالبه از مدیران 

و تا ابد می توان مدی��ری را بابت کوتاهی هایی که 
انجام داده است ماخده کرد.

اگر مدیران دولتی حس کنند که ش��اید صد 
س��ال دیگر حتی نوادگانشان مجبور هستند پاسخ 
عملکرد آنها را داده و خس��ارات احتمالی به کشور 
را جبران کنند، قطعا حتی سو مدیریت سهوی هم 

از آنها کمتر سر خواهد زد. 
پس باید باور داشت که کار دولت تنها با انتشار 
ارزبگیران تمام نمی ش��ود آنها باید پاسخگوی این 

موضوع به افکار عمومی باشند که چرا روی واردات 
کاالهای غیرضرور توسط ارزبگیران دولتی نظارتی 

نداشتند و از این حیث مسئول هستند.

قوهمقننهوبازرسیبهاجرایدرستمصوبات
قوه مقننه هم در این مسیر مسئول است این 
قوه هم ناظ��ر اتفاقات افتاده ب��وده و هم می تواند 
بازخواس��ت کن��د. اگر این قوه نه درب��اره کارهای 
دولت بازخواس��ت ک��رده و نه نظ��ارت دقیقی بر 
حس��ن اجرای امور داش��ته و نه قوانین تس��هیل 
کننده برای مبارزه با فس��اد را مصوب کرده است 

نیز مسئول است. 
اگر روزی مشخص شود مجلس بیش از اینکه 
به فکر این کارها باش��د به فکر درگیری سیاسی و 
جناحی بود هم باید پاس��خ بدهد که چرا از وظیفه 
تعریف شده اش دور بوده است. امروز مردم از همه 
مس��ئوالن در هر س��ه قوه توقع دارند و مشکالت 
موج��ود را تنه��ا از چش��م ی��ک مس��ئول خاص 
نمی بینند چون دیگر قوا نیز مس��ئول عملکرد آن 

فرد قصورکننده احتمالی باید می بودند.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در همه 
ادوار باید به مردم پاس��خ دهند که برای مبارزه با 
رانت چه کرده اند و اگر وظیفه شان را درست انجام 
دادند این افش��اگری های گاه و بی گاه چیست که 

اذهان را مشوش می کند؟!

قوهقضاییهوبرخوردیسریعوشفاف
اما بعد از س��وال از قوای مقننه و مجریه باید 
به قوه قضاییه رس��ید و از او درباره نحوه برخورد با 
رانت بگیران پرس��ید. قوه قضاییه هم به زودی باید 
برای مردم روش��نگری کند که با ش��ایعه پراکنان، 
متخلفان ارزی و افرادی که اسامی ش��ان را دولت 
معرف��ی ک��رده چه برخوردی داش��ته اس��ت. این 
برخوردها هم باید س��ریع باشد و هم شفاف سازی 

شود تا جنبه بازدارندگی الزم را داشته باشد.
قوه قضاییه هم مسئول اس��ت و این روزها زیر 
ذره بین مردم قرار گرفته تا نتیجه برخورد با اخاللگران 
را ببینند. هر چند روسای هر سه قوه و معاونینشان 
ب��ر مبارزه با رانت بگیران تاکید کرده و هر یک بنا را 
بر برخود با این افراد گذاشته اند اما تا نتیجه ای از این 
برخودها و گرفتن منافذی که باعث رد شدن رانت ها 
می شود صورت نگرفته و مردم این برخوردهایی که 
قطعا باید نتایجش در بازار حس سود را لمس نکنند 
نمی تو ان مبارزه س��ه قوه ب��ا رانت بگیران را موفق و 
موثر دانست.در واقع آنچه در ادامه این شفاف سازی 
می تواند آرامش را به مردم تزریق کند راستی آزمایی 
عملکرد مسئوالن در برخورد با متخلفان و مفسیدن 

و تکرار نشدن این تخلفات است.

سه قوه زیر ذره بین ملت؛

آرامش مردم در گرو برخورد شفاف با رانت  خواران 
راستی آزمایی کلید قطع رانت ارزی

رئی��س ق��وه قضاییه، ب��ا تاکید ب��ر الزام  ن ا دس��تگاه اجرایی و همچنی��ن همدلی با میـــــز
دول��ت برای رفع مش��کالت مردم از س��وی دس��تگاه قضایی، 
اظه��ار کرد: دادس��تان ها به هیچ عنوان ب��ا فرصت طلبانی که 
قصد سوء اس��تفاده از مطالبات برحق مردم را دارند مس��امحه 
نکنن��د و ب��ه تخریبگران ام��وال عموم��ی و خصوصی مجال 

ندهند.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن عالی 
قضایی به برخی اعتراضات درکش��ور اش��اره ک��رد و گفت: بر 
اثر برخی کاس��تی ها، مطالب��ات و اعتراضاتی پدید می آید که 
بس��یاری از آنه��ا مطالبات برحق اس��ت و همه باید تالش��ی 
حداکثری خود را معطوف به رفع این کاس��تی ها و پاس��خ به 

مطالبات در چارچوب محدودیت ها کنند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر کم��ک دس��تگاه قضایی به دس��تگاه 
اجرایی برای حل مش��کالت مردم، تصریح کرد: روس��ای کل 
دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور باید از باب حقوق 
عامه و ح��ل مطالبات مردم به برخ��ی موضوعات ورود کنند. 
گرچه ما در دستگاه قضایی وظیفه اجرایی نداریم اما می توانیم 
در برخی موارد ضمن الزام دس��تگاه ها به حل مشکالت مردم، 
همدالنه به آنها کمک کنیم که به موقع و با س��رعت بیش��تر 

کاستی ها را برطرف کنند.
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر ضرورت حضور روس��ای 
کل دادگستری ها در جلسات شورای تامین استان با محوریت 
استانداران، خاطرنشان کرد: مسئوالن قضایی سراسر کشور باید 
برطرف کردن مشکالت مردم را به صورت جدی از دستگاه های 
اجرای��ی بخواهند البته تاکید می کنم ک��ه این موضوع باید به 

صورت کاماًل همدالنه صورت گیرد تا موثر باشد.

مردمعالوهبرتامیننیازهایشان،بهیکگوششنوا
احتیاجدارند

رئی��س قوه قضاییه با بی��ان اینکه مردم ع��الوه بر تامین 
نیازهایش��ان، ب��ه یک گ��وش ش��نوا احتی��اج دارن��د و باید 

حرف هایش��ان شنیده شود، ادامه داد: در مواردی که کم کاری 
دس��تگاه های اجرایی به نوعی می تواند اقدام مجرمانه قلمداد 
ش��ود باید پرونده تش��کیل داد تا همه بدانن��د که باید وظیفه 
خود را به درس��تی انجام دهند. البته نباید فراموش کنیم که 
دس��تگاه اجرایی نیز در بودجه و اعتبارات با تنگناهایی مواجه 
است منتها شایسته است که رئیس جمهور محترم، معاون اول 
ایش��ان و سایر مسئوالن با وجود کثرت اشتغاالت تالش کنند 
که س��خن مردم به موقع ش��نیده ش��ود و گام های خوبی در 

زمینه رفع مشکالت بردارند.
وی با اشاره به درپیش بودن سفرهای تابستانی نیز یادآور 
ش��د: در این زمینه باید مسائل جاده ای و نقاط حادثه خیز به 

خوبی مورد بررسی قرار گیرد و از جان مردم حفاظت شود.

دادستانهاموظفندباتخریبکنندگاناموالبه
شدیدترینوجهبرخوردکنند

رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی اقدامات 
ش��یطنت آمیز اذن��اب داخلی معان��دان خارجی 
در جری��ان اعتراضات اش��اره ک��رد وگفت: مردم 

مطالبات برحقی دارند اما عده ای با سوء اس��تفاده 
از ای��ن فضا اقدام به تخریب اموال عمومی 

و خصوصی می کنند. به آتش کش��یدن 
بانک ی��ا تخریب اموال مردم به هیچ 

عنوان قابل هضم نیست. بر همین 
اس��اس دادس��تان ها موظفند به 

و  انتظامی  نیروه��ای  کم��ک 

امنیتی با چنین اقداماتی به اشد وجه برخوردکنند. 
آیت اهلل آملی الریجانی تاکید کرد: امروزآمریکا، اذناب آن و 
همچنین منافقین به صورت عریان و آشکار می گویند که برای 
این آش��وب ها برنامه ریزی دارند. البته ممکن است گزافه گویی 
کنن��د اما تردید نداریم که دش��من درپی بره��م زدن امنیت 
کشور اس��ت. منافقین نیز که ادعاهای ضدسلطه جهانی خود 
را فرام��وش کرده اند امروز در آغوش آمریکا افتاده اند و مترصد 
فرصتی هس��تند که خودی نشان دهند. گرچه هیچ جایگاهی 
در بین م��ردم ندارند و ملت ما این فرق��ه خبیث جنایتکار را 
که قریب 1۷ هزار نفر را به ش��هادت رس��انده است، به خوبی 
می شناس��د اما بای��د توجه کنیم که به هرحال دش��من از هر 
نقطه ای قصد نفوذ دارد و لذا دادستان ها موظفند با هرکس که 

امنیت مردم را زیر سوال می برد به شدت برخورد کنند.

کسیکهمطالبهبرحقدارد
دستبهتخریبنمیزند

رئی��س ق��وه قضاییه ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
پیش��گیری از تخریب اموال، اظهار کرد: کس��انی 
که مطالبه برحق دارند دست به تخریب نمی زنند. 
بر همین مبنا باید فرصت طلبان را ش��ناخت و هیچ 
مس��امحه ای با آنان نداش��ت. دادستان ها 
و س��ایر مس��ئوالن قضایی در کشور 
مکلفند با هرکس در هر لباس که 
اقدام به تخری��ب اموال عمومی 
و خصوصی می کن��د، برخورد 

قانونی کنند و به آنها مجال ندهند.
آی��ت اهلل آملی الریجانی خطاب به م��ردم نیز تصریح کرد: 
کش��ور طبع��اً مش��کالتی دارد و ممکن اس��ت بی توجهی ها و 
کم کاری  های��ی صورت گرفته باش��د که بای��د از راه قانونی به 
این کاس��تی ها اعتراض کرد و در جهت رفع آنها گام برداشت. 
اما نباید بس��تر را برای سلطه بیگانگان فراهم کنید. بر همین 
اس��اس صف اعتراض باید از تخریب وآش��وب جدا ش��ود که 
البت��ه مردم بصیر ما در ه��ر حادثه ای به س��رعت همین کار 

را کرده اند.

مسئوالن،آنچهراکهامکانانجامآننیست
صادقانهبامردمدرمیانبگذارند

رئی��س قوه قضاییه افزود: امروز منافقین و آمریکا گرد هم 
جمع ش��ده اند و با خباثت هرچه تمام تر می گویند که فش��ار 
اقتصادی بر مردم و جمهوری اس��المی برای تغییر نظام است. 
البت��ه همانگونه که رهبر معظم انق��الب فرمودند آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند و پس از این نیز همین طور خواهد بود. 
اتحاد مردم و مسئوالن موجب می شود که دشمنان نتوانند به 
راحتی در کش��ور رخنه کنند و از طرفی مسئوالن نیز باید به 
هوش باشند و با تواضع هرچه بیشتر، حرف مردم را بشنوند و 
با گفت وگو، آنچه را که امکان انجام آن نیست صادقانه با مردم 
در میان بگذارند. مطمئن هم باش��ند که مردم س��خن آنان را 
می پذیرند و آنچه برای مردم قابل پذیرش نیست صرفاً تبعیض 

و بی عدالتی است.
آی��ت اهلل آملی الریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با 
هوش��یاری مردم و تالش مضاعف مسئوالن، کاستی ها برطرف 
ش��ود و این مش��کالت تبدیل به بس��تری برای سوء اس��تفاده 

دشمن نشود. 
براس��اس این گ��زارش، بحث و بررس��ی پیرام��ون نحوه 
اجرای رهنمودهای مق��ام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه 
 در دس��تور کار امروز مس��ئوالن عال��ی قضایی قرار داش��ت.

 پایگاه اطالع رسانی روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه:

باید صف اعتراض از تخریب و آشوب جدا شود
دادستان ها به کسانی که از مطالبات بر حق مردم سوء استفاده می کنند مجال ندهند

اگرمدیراندولتیحسکنند
کهشایدحتینوادگانشان

مجبورهستندپاسخعملکرد
آنهارادادهوخساراتاحتمالی
بهکشورراجبرانکنند،قطعا
حتیسومدیریتسهویهم
ازآنهاکمترسرخواهدزد


