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 تکذیب توصیه رهبری
به ضرغامی و رحیم پور ازغدی

خب��ر توصیه رهب��ر انقالب به رحیم پ��ور ازغدی 
و ضرغام��ی مبن��ی ب��ر ش��رکت نکردن در جلس��ات 

شورای عالی انقالب فرهنگی تکذیب شد.
خبرگزاری ایرنا خبر اولی��ه خود مبنی بر توصیه 
رهب��ر انقالب ب��ه رحیم پور ازغ��دی و ضرغامی مبنی 
بر ش��رکت نکردن در جلس��ات ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگی را تکذیب کرد.
خبرگ��زاری جمهوری اس��المی )ایرنا( با انتش��ار 
گزارش��ی مبن��ی ب��ر اختالف��ات بوجود آم��ده میان 
رئیس جمه��ور و حس��ن رحیم پور ازغ��دی و عزت اهلل 
ضرغامی در جلس��ات س��ال گذشته ش��وراهای عالی 
انق��الب فرهنگی و فضای مجازی، ب��ه نقل از "برخی 
در فضای مجازی" خب��ر داد که "رهبر معظم انقالب 
در توصیه ای دس��توری، از عزت اهلل ضرغامی و حسن 
رحیم پور ازغدی خواسته اند تا اطالع ثانوی در جلسات 
ش��ورا حاضر نش��وند". در عین حال، این خبرگزاری 
روز گذش��ته خب��ر قبلی خود را اص��الح و اعالم کرد: 
»پیگیری های خبرنگار ایرنا حاکی است که خبر مزبور 
صحت ندارد و رهبر انقالب توصیه ای در این خصوص 

نداشته اند«.  مهر

ماجرای عدم حضور ضرغامی و رحیم پور 
در شورای عالی انقالب فرهنگی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
ش��نیده ام که دولت عامل عدم دع��وت از ضرغامی و 
رحیم پورازغدی به جلسات شورایعالی انقالب فرهنگی 

است.
حجت االسالم علیرضا س��لیمی در خصوص عدم 
دعوت حس��ن رحیم پور ازغدی و عزت اهلل ضرغامی از 
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی به جلسه این شورا 
گفت: از شنیدن این خبر بسیار تعجب کردم، چرا که 
آقایانی ک��ه می گفتند دهان منتقدین را نبندید، گویا 
با فشار وارده به شورای عالی انقالب فرهنگی، باالتر از 
این کار را انجام داده و افراد منتقدشان را از حضور در 

این نشست حذف کردند. 
وی افزود: حذف و طرد گویا از سیاست های دولتی 
فعلی اس��ت و اگر بناست که یک نفر حرف بزند، پس 

واژگان جمهوری و دموکراسی کجا رفته است؟
عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیق��ات مجلس 
تصریح کرد: اگر بناس��ت یک نفر سخن بگوید و سؤال 
کردن از او ممنوع باش��د، این تفک��ر، تفکری جامد و 
اش��عری گری اس��ت و امیدوارم کسانی که دم از شعار 
آزادی و زنده ب��اد مخالف من می زنند، به این ش��عار و 

حرف خود پایبند باشند. 
حجت االسالم س��لیمی اظهار داشت: وقتی فردی 
مخالفی��ن خود را به جهنم حواله می دهد، انتظاری از 
او نیس��ت.  وی خاطرنشان کرد: با بستن دهان ها، در 
کشور دیکتاتوری ایجاد می شود، لذا امیدوارم که دولت 
تصمیمات خود را اصالح کرده و توضیح قانع کننده ای 
برای عدم دعوت از آقایان ازغدی و ضرغامی به جلسه 

شورای عالی انقالب فرهنگی داشته باشد.  فارس

 جلسه اعضای کمیسیون قضائی مجلس
با رئیس قوه قضائیه

س��خنگوی کمیس��یون قضائی و حقوقی مجلس 
با بیان اینکه جلس��ه اعضای این کمیس��یون با رئیس 
دستگاه قضا بسیار مفید و امید بخش بود، گفت: آقای 
رئیس��ی از تغییر و تحول در راس��تای حل مشکالت 
قضائی، رس��یدگی به پرونده ها در حداقل زمان ممکن 

و خدمت رسانی بهتر به مردم خبر داد.
حجت االس��الم و المسلمین حس��نعلی نوروزی 
با اش��اره به اولین جلس��ه اعضای کمیسیون قضائی و 
حقوقی مجلس با حجت االس��الم و المسلمین رئیسی 
رئیس جدید ق��وه قضائیه گفت:  تع��دادی از اعضای 
کمیس��یون در این دیدار حدود س��ه ساعته، نظرات و 

دیدگاههای خود را مطرح کردند.
وی ضرورت تغییر و تحول در قوه قضائیه، حضور 
رئیس و مس��ئوالن ارش��د ق��وه قضائی��ه در مجلس، 
تعامل بهتر و بیش��تر مجلس و دس��تگاه قضا، حضور 
مسئوالن قضائی در بین مردم، تحول در انتخاب وکال 
در دادگس��تریها، رس��یدگی س��ریعتر به پرونده های 
قضائی و جلوگیری از اطاله دادرسی، استخدام قضات، 
حسابرس��ي اموال مسئولین، شفافیت آرا، علني شدن 
دادگاه ه��ا، توجه به برنامه شش��م توس��عه، تحول در 
وضعیت شوراي حل اختالف، تغییر مکان زندان ها بر 
اساس برنامه ششم توسعه را از جمله موضوعاتی ذکر 

کرد که از سوی نمایندگان مطرح شد.
ن��وروزی با بیان اینکه رئی��س قوه قضائیه با دقت 
و س��عه صدر به تمام اظه��ارات نمایندگان گوش داد، 
گفت: آقای رئیس��ی بر وجود مش��کالت در دس��تگاه 
قضا اش��اره داش��ت و تاکید کرد که تغییر و تحول در 
ق��وه قضائیه از جمله انتخاب وکال، اس��تخدام قضات، 
بهبود وضعیت شوراهای حل اختالف در راستای حل 

مشکالت موجود خواهد بود.
س��خنگوی کمیس��یون قضائی و حقوقی مجلس 
گفت: قرار شد تا دیدار نمایندگان و اعضای کمیسیون 
با رئیس و مسئوالن ارشد قوه قضائیه هر دو یا سه ماه 

یکبار برگزار شود.  الف

اخبار

دستور رئیس جمهور برای رویارویی با موج جدید بارندگی ها
رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی جداگانه با اس��تانداران خراسان جنوبی، 
سیس��تان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، لرستان و خوزستان، 
بر بسیج و هم افزایی همه دستگاه ها و نهاد ها و اتخاذ تمهیدات الزم و ضروری 

و آمادگی کامل در رویارویی با موج جدید بارندگی ها تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از تالش های ستاد مدیریت بحران و همه 
دس��تگاه ها و نهاد های دولتی، عمومی و نظامی، بر لزوم هوشیاری همگانی نسبت به 
آغ��از موج دوم بارندگی ها تاکید کرد. روحانی از اس��تانداران مذکور خواس��ت با تقویت 
هماهنگی و هم افزایی امکانات و تجهیزات همه دستگاه ها و نهاد های مرتبط، نسبت به 

مواجهه با حوادث احتمالی کامال آمادگی داشته باشند.
در این تماس های تلفنی استانداران مذکور گزارشی از وضعیت منطقه و تدابیر اتخاذ 

شده برای رویارویی با افزایش احتمالی بارندگی ها و مدیریت مناسب اوضاع ارایه کردند.

خیابان پاستور
خدمت رسانی ۲۳۵۰ گروه جهادی در مناطق سیل زده

رییس س��ازمان بسیج سازندگی گفت: ۲۳۵۰ گروه جهادی به استعداد ۴۶ 
هزار نفر برای خدمت رس��انی درمناطق س��یل زده در ۲۵ روز گذشته با جدیت 

کامل فعالیت داشته اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگی، سرهنگ محمد زهرایی رییس 
س��ازمان بسیج س��ازندگی گفت: ۲۳۵۰ گروه جهادی به استعداد ۴۶ هزار نفر برای 
خدمت رسانی درمناطق سیل زده در ۲۵ روز گذشته با جدیت کامل فعالیت داشته اند. 
رییس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: این گروه ها از استانهای مختلف کشور و به منظور 
خدمت رسانی به سیل زدگان از اولین ساعت حادثه در مناطق آسیب دیده حضور یافته و 
با تخصص های مختلف مانند عمرانی، پزشکی در حال مجاهدت هستند. زهرایی افزود: با 
تالش شبانه روزی جهادگران در استانهای گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان تابحال 

1۴۵۰۰منزل و11۰۰کوچه وخیابان را با کمک مردم از گل والی پاکسازی کرده اند.

بسیجی ها
استقرار ۲۰۰ تکاور نداجا در خوزستان

فرمانده تکاوران نیروی دریایی ارتش گفت: بیش از ۲۰۰ تکاور دریایی نداجا با ۳۰ 
فروند قایق تندرو در حال امدادرسانی به سیل زدگان در استان خوزستان هستند.

امیر دریادار دوم س��ید مرتضی درخوران افزود: نی��روی دریایی از لحظات 
ابتدایی س��یل در استان های شمالی و سپس لرس��تان و خوزستان برای کمک 
به س��یل زدگان وارد عمل ش��د و در س��ه مرحله نیرو، تجهیزات و امکانات برای 

امدادرسانی و کمک به این مناطق ارسال کرد.
وی افزود: در مرحله اول و در استان های شمالی کشور نیروهای ما وارد عمل شدند و با 
تمام توان و سرعت به امدادرسانی پرداختند، در حال حاضر نیز در استان خوزستان بیش از 
۲۰۰ تکاور دریایی نداجا با ۳۰ فروند قایق تندرو در حال امدادرسانی به سیل زدگان هستند 
همچنین تیم های ترکیبی تکاوران دریایی نداجا به امداد رس��انی به مردم و ایجاد سیل بند 
می پردازند تا با کمک مردم و سایر سازمان ها بتوان از پیشروی سیل جلوگیری کرد.  مهر

ارتش اسالم

رئیس دستگاه قضا:
صرف اعالم خبر وقوع فساد برای مردم اعتماد ساز نیست

رئیس قوه قضایی��ه با بیان اینکه صرف اعالم خبر وقوع  ن ا فس��اد برای مردم اعتمادساز نیس��ت، "اصالح روند ها و میـــــز
بس��تر های فسادزا" و "اعالم خبر برخورد با مفسدان" را دو مؤلفه اصلی برای 
ایجاد اطمینان در مردم نس��بت به مقابله نظام جمهوری اس��المی با مفاسد 

دانست.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی در جلسه مس��ئوالن عالی قضایی با تقدیر 
از خدمت رس��انی همه گروه های مردمی و دولتی در سیل اخیر اعم از هالل 
احمر، بسیج، ارتش، سپاه و نهاد های انقالب اسالمی، تصریح کرد: در آستانه 
روز ارتش جمهوری اسالمی و در روز هایی که سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است، امروز در مناطق سیل زده شاهد اجرای 
مانور خدمت و خدمت رسانی نیرو های مسلح کشورمان هستیم و حقیقتا در 
ای��ن مانور خدمت، جلوه های زیبایی از اخ��الص، ایثار، دلدادگی، مردمداری 
و والیتم��داری به چش��م می خورد. باید از این نیرو ه��ا و مردمان عزیزی که 
مخلصانه خدمت کردند و همچنان نیز در کنار هموطنان آسیب دیده هستند 

تا بخشی از آالم آنان را کاهش دهند صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.
رئیس قوه قضاییه، پیشاپیش فرا رسیدن سالروز میالد با سعادت حضرت 
حجت ابن الحس��ن امام زمان )عج( تبریک گفت و افزود: این روز را به همه 
مردم عزیز بویژه سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات، سازمان 
اطالعات س��پاه و همه کس��انی که کوچکترین دغدغه ای برای حفظ امنیت 

ایران اسالمی دارند، تبریک می گویم.
وی ادامه داد: در خصوص مقابله با فس��اد باید به یاد داش��ته باشیم که 
صرف اعالم خبر وقوع مفاس��د، نه تنها اعتمادساز نیست بلکه اعتمادزداست. 
آنچه سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد می شود، اوال شناسایی 

و رفع بستر های فساد و ثانیا برخورد قانونی و عبرت آموز با مفسدان است.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به فرمان هش��ت ماده ای مقام معظم رهبری 
در خصوص مبارزه با مفاس��د اقتصادی اظهار کرد: در این پیام، س��ه دستگاه 
نظارتی از س��ه قوه یعنی وزارت اطالعات در قوه مجریه، سازمان بازرسی کل 
کش��ور در قوه قضاییه و دیوان محاس��بات در قوه مقننه، مورد خطاب رهبر 
معظم انق��الب قرار گرفتند. معتقدم همچنان این فرمان، یک منش��ور زنده 
و الزم االجرا برای همه دستگاه هاس��ت که به هی��چ عنوان از اجرای مفاد آن 

نباید غفلت کنند.

فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش  اسـام گفت: ب��ا توجه به انتقال داعش ارتش 
توسط آمریکا به افغانستان ستاد کل نیروهای مسلح 
تصمیم گرفت که ارتش در مرزهای شرق هم باشد.

امیر کیوم��رث حیدری فرمان��ده نیروی زمینی 
ارتش در نشست خبری که به مناسبت ۲۹ فروردین 
روز ارتش در ستاد فرماندهی نزاجا برگزار شد، اظهار 
داشت: مشخصه اصلی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
والیت مداری و والیت محوری اس��ت و امام راحل با 
انتخ��اب ۲۹ فروردین به عن��وان روز ارتش موجبات 

تشکیل ارتش والیی را ایجاد کرد.
وی اف��زود: ارت��ش در مقاطع مختل��ف انقالب 
توانس��ت نقش مه��م خود را به خوب��ی ایفا کند، در 
مرحل��ه اول در ابتدای انق��الب بود که به فرمان امام 
خمین��ی )ره( به مقابله ب��ا گروهک های ضد انقالب 

پرداخت و توانست طومار آنها را در هم بپیچد.
حی��دری مرحله دوم درخش��ش ارتش را دوران 
دفاع مقدس دانس��ت و گفت: حض��ور نیروی زمینی 
ارتش در مرزها و مقابله با دشمن متجاوز که حمایت 
استکبار جهانی را داشت توانست آنها را متوقف کند 
و بعد از آن توانست با همراهی سپاه و بسیج، دشمن 

را از خاک ایران اسالمی بیرون کند.
فرمانده نی��روی زمینی ارتش ادام��ه داد: امروز 
ارتش در مرزهای غرب، جنوب غربی و ش��رق حضور 
دارد و ب��ا توجه ب��ه انتقال داعش توس��ط آمریکا به 
افغانستان س��تاد کل نیروهای مسلح تصمیم گرفت 
که ارتش در مرزهای ش��رق هم باش��د. وی با اشاره 
به خدمات ارتش در امداد رسانی به مردم در بالیای 
طبیعی مانند زلزله و س��یل گفت: در زلزله کرمانشاه 
مردم عزیز کشورمان به خوبی خدمات ارتش در امداد 
رس��انی به مردم را دیدند، در سیل اخیر نیز ارتش با 

س��رعت در گلستان، لرستان و خوزستان وارد میدان 
شد و ۲1 یگان عمده و سه قرارگاه مرکزی و لشکری 

ارتش در حال امداد رسانی به مردم هستند.
وی اف��زود: بی��ش از ۷۰۰ دس��تگاه و تجهیزات 
مکانیزه ارتش در حال امداد رس��انی به مردم و ایجاد 
پل و جاده هس��تند، همچنین بالگردهای هوانیروز با 
۷۷۳ سورتی پرواز در لرستان توانستند بیش از ۳ هزار 
نفر مردم را که در س��یل گیر شده بودند، نجات دهند 
و از طرف دیگر با اس��تفاده از نفربرهای دو زیس��ت و 

تجهیزات سنگین به امداد رسانی به مردم پرداختند.
امیر حیدری با اش��اره ب��ه تالش نیروهای ارتش 
برای پاکس��ازی خانه های م��ردم و محله ها، گفت: ۸ 
هزار ۶۰۰ س��رباز در حال امدادرس��انی هستند، در 
س��یل اخیر نیروی دریایی، هوای��ی و پدافند هوایی 
خات��م االنبیا و نیروی زمینی ارت��ش در کنار هم به 

خدمت رسانی به مردم پرداختند.
وی افزود: امسال در روز ۲۹ فروردین روز ارتش 
رژه ب��ه صورت معمول در اس��تان های درگیر س��یل 
برگزار نمی ش��ود و یگان های امدادرسان رژه خواهند 
رفت و به مناطق س��یل زده اعزام می ش��وند، اما در 
س��ایر شهرها با قدرت مراس��م رژه برگزار می شود و 

نیروهای ارتش آمادگی خود را نشان خواهند داد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: خبر خوش��ی 
برای س��ربازانی که اهل مناطق س��یل زده هستند و 
سربازانی که برای امداد رسانی به مردم به مناطق سیل 

زده رفته اند داریم که ۲۹ فروردین اعالم می شود.
وی با اشاره به اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: همانگونه که خداوند متعال در 
قرآن کریم فرمودند دش��منان ما از احمق ها هستند 
و آنه��ا با این اقدام موج��ب وحدت و همدلی ملت و 
حمایت همه جانبه از س��پاه شدند و ملت ایران این 

تهدید را تبدیل به فرصت کرد.
امیر حیدری تصریح کرد: رهاورد دیگر این اقدام 
آمریکا این بود که نش��ان داد مس��یری که فرزندان 
انقالب اس��المی تاکنون طی کرده اند درست بوده و 
کارد را به اس��تخوان اس��تکبار جهانی رسانده است، 
هم��ه باید بدانند که ارتش و س��پاه یک ارتش الهی 
هس��تند که تنها لباس آنها متفاوت اس��ت. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش گفت: دس��ت ارتش در دس��ت 
س��پاه و ولی امر مس��لمین جهان اس��ت و با وحدت 
و همدلی این مس��یر را ادام��ه خواهند داد تا نابودی 
اسرائیل و شکست استکبار جهانی را مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: در روز ۲۹ فروردین از دستاوردهای 
جدی��د نی��روی زمین��ی رونمای��ی خواهیم ک��رد. ما 
نهضت قطعه س��ازی را در نی��روی زمینی ارتش پیاده 
کردیم و امروز در ۲۳ رس��ته نیروی زمینی تجهیزات 
بومی بکارگیری می ش��ود. م��ا در فناوری های زرهی، 
ضدزره��ی، توپخانه و بالگرد به خودکفایی رس��یدیم. 
بیش��تر دس��تاوردهای امس��ال در حوزه های زرهی، 
ضدزره، پهپاد، کوادکوپتر، انواع جمرها در فرکانس های 

مختلف و بهینه سازی تانک ها خواهد بود.
فرمانده نزاج��ا همچنین گفت: نیروی هوایی در 
رژه ۲۹ فروردین امس��ال تنها ب��ا هواپیماهای بومی 
آذرخ��ش، رعد و کوث��ر رژه برگ��زار می کند؛ ضمن 
اینکه سوخت گیری هوایی نیز از دیگر بخش های رژه 

امسال نیروی هوایی در روز ارتش خواهد بود.
امی��ر حیدری اف��زود: پدافن��د هوایی ب��ا نمایش 
اس۳۰۰، صیاد دو و س��ه و رادارهای ارتفاع بلند و کوتاه 
و سیستم های جنگ الکترونیک در رژه روز ارتش امسال 
حض��ور خواهد داش��ت. وی در ادامه با بی��ان اینکه ما 
امسال قرارداد خرید تانک »کرار« را با وزارت دفاع امضا 
می کنیم، گفت: این تانک در تراز پیشرفته ترین تانک های 
دنیاست و حتی ویژگی های بیشتری از آنها دارد. امسال 
به صورت تولید انبوه این تانک را وارد سامانه تجهیزات 

نیروی زمینی ارتش خواهیم کرد.  مهر

ای،  خامنه  آی��ت اهلل  حضرت  والیـت کمک ه��ای بـــا  و  امدادرس��انی 
مردمی به مناطق س��یل زده گلس��تان، مازندران، 
ایالم، لرستان و خوزستان را شبیه حرکت جوانان 
در دوران دف��اع مق��دس خواندن��د و افزودند: این 
حرک��ت عجی��ب مردمی که ای��ن روزها ش��اهد 
هس��تیم، همانند روحیه فداکاری و ش��وق و ذوق 

جوانان در دهه ۶۰ است.
مراسم پایانی س��ی و ششمین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن کریم روز )دوش��نبه( با ش��رکت 
اساتید برجس��ته و قاریان بین المللی و همچنین 
قرآن پژوه��ان و میهمانان ش��رکت کننده در این 
مس��ابقات، در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی 

برگزار شد.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم، فهم قرآن 
و عمل به آن را تأمین کننده سعادت بشر در دنیا 
و آخرت دانس��تند و با تأکید بر اینکه بس��یاری از 
مشکالت و گرفتاری های امت اسالمی و بشریت به 
علت عمل نکردن به معارف قرآنی اس��ت، گفتند: 
ام��روز به لطف الهی در جمهوری اس��المی، اقبال 
مردم بویژه جوانان به معارف قرآنی و تمس��ک به 
این معارف روز به روز در حال گس��ترش اس��ت و 
همین تمس��ک به قرآن مایه سعادت، قوت و عزت 

نظام اسالمی خواهد بود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا قدردانی از 
دست اندرکاران برگزاری مسابقات بین المللی قرآن، 
تالوت قرآن و ان��س با آن را مقدمه فهم و معرفت 
قرآن��ی و همچنین تعمیق معنویت در قلب و ذهن 
انس��ان برشمردند و افزودند: بسیاری از کج روی ها، 
بدفهمی ه��ا، ناامیدی ه��ا، خیانت ها، دش��منی ها و 
تس��لیم ش��دن در برابر طواغیت، به علت دوری از 

قرآن، و معنویت و معرفت ناشی از آن است.
ایش��ان ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه عمل ب��ه قرآن 
زمینه س��از عزت، رفاه، پیش��رفت، قدرت، انسجام، 

س��بک زندگ��ی ش��یرین در دنی��ا و تأمین کننده 
سعادت آخرت است، خاطر نشان کردند: متاسفانه 
برخی سران کشورهای اسالمی به دستورات قرآنی 
عمل نمی کنند و به جای آنکه »اشداُء علی الکفار« 
باش��ند، نوکر و دنباله رو آمریکا و صهیونیس��ت ها 
هس��تند و به جای »رحم��اُء بَیَنُهم«، زمینه س��از 

اختالفها و جنگها همچون جنگ س��وریه، یمن و 
کشتار مردم مسلمان شده اند.

رهبر انقالب اس��المی، الزمه عمل به قرآن را 
یاد خداوند و تقوای الهی دانس��تند و با اش��اره به 
شهدا به عنوان انسان هایی که در مرتبه عالی تقوا 
قرار دارند، گفتند: شهدای ما درس های زیادی را 

به ملت ایران دادند ک��ه نمونه بارز آن، پدیده کم 
نظی��ِر حرکت عظیم مردمی برای کمک به مناطق 

سیل زده است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، امدادرس��انی و 
کمکهای مردمی به مناطق س��یل زده گلس��تان، 
مازندران، ایالم، لرس��تان و خوزس��تان را ش��بیه 

حرکت جوان��ان در دوران دفاع مقدس خواندند و 
افزودن��د: این حرکت عجیب مردمی که این روزها 
شاهد هس��تیم، همانند روحیه فداکاری و شوق و 

ذوق جوانان در دهه شصت است.
ایشان، این روحیه را نتیجه آموزه ها و درسهای 
قرآنی برشمردند و با اشاره به دشمنی ها با جمهوری 
اس��المی ایران، تأکید کردند: اگر چه دشمنی ها و 
حجم و شدت آن بیشتر از گذشته به نظر می رسد 
اما این اقدامات و توطئه ها، نََفس های آخر دشمنِی 

دشمنان با جمهوری اسالمی است.
ایشان در پایان تأکید کردند: هرچه آنها نسبت 
به ملت ایران ش��دت عمل بیشتری به خرج دهند 
و س��خت تر بگیرند و هرچه از پایبندی ملت ایران 
به مع��ارف قرانی عصبانی ش��وند، اما این ملت در 
مقابل، قوی تر و قدرتمندتر خواهد ش��د و تمسک 

خود را به قرآن بیشتر خواهد کرد.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المی، 
حجت االس��الم خاموش��ی نماین��ده ول��ی فقیه و 
رئی��س س��ازمان اوق��اف و ام��ور خیریه ب��ا بیان 
گزارش��ی، گفت: سی و شش��مین دوره مسابقات 
بین الملل��ی قرآن کریم با ش��عار »یک کتاب، یک 
امت« و با هدف ایجاد فضای انس میان مسلمانان، 
زمینه س��ازی جهت ایجاد هویت اسالمی واحد در 
سایه آموزه های قرآن و ایجاد فضای وحدت بخش 
میان ملت های مس��لمان در شهرهای تهران و قم 

برگزار شد.
وی با اش��اره به فعالیت های انجام شده در این 
دوره از مس��ابقات، اف��زود: در رویداد بزرگ قرآنی 
امس��ال ۳۲۹ نفر از اهالی قرآن از ۶۷ کشور جهان 
شامل مس��ابقه دهندگان، داوران، مهمانان ویژه و 

جمعی از اساتید و فعاالن قرآنی حضور داشتند.
در ابت��دای این دی��دار تعدادی از اس��اتید و 
برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن کریم، آیاتی 

از کالم اهلل مجید را تالوت کردند.

رهبر انقاب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات قرآن: 

حرکت عظیم مردمی در امداد به سیل زدگان از آموزه های قرآن و شهداست

تعیی��ن ش��رایط کاندیداهای  انتخاب��ات، تعیی��ن ترکی��ب بهارستـــان
هی��ات اجرایی مرک��زی انتخاب��ات مجلس، تاکید 
مجل��س بر ل��زوم بی طرف��ی مس��ئوالن در زمان 
برگزاری انتخابات، تعیین زم��ان فعالیت تبلیغات 
انتخابات��ی کاندیداهاو ...از جمل��ه مهمترین اخبار 

جلسه علنی روز گذشته مجلس بود. 
نمایندگان به ادامه بررس��ی م��واد باقی مانده 
از ط��رح اصالح موادی از قان��ون انتخابات مجلس 

شورای اسالمی پرداختند.
دراین جلس��ه نمایندگان ضمن تعیین شرایط 
عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی، بند مربوط به سابقه نمایندگی 
به عنوان معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت 

در انتخاب��ات را حذف کردند. همچنین نمایندگان 
مجل��س در مصوب��ه ای تاکید کردند ک��ه باید هر 
ی��ک از داوطلبان نمایندگ��ی مجلس از یک حوزه 

انتخابیه فرعی ثبت نام کنند.
مجل��س ماده ۳۷ طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس را به تصویب رس��اند که براساس 
آن مقرر شد،د درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای 

انتخاباتی مجلس از سوی رسانه ها ممنوع باشد.
در ادامه جلس��ه نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی ش��رایط معتمدان هیأت ه��ای اجرایی، 
اعضای هیأت های نظارت و ناظران شورای نگهبان 
در انتخاب��ات مجل��س و در مصوب��ه ای دیگر نیز 

ش��رایط انتخاب معتم��دان هی��ات اجرایی فرعی 
انتهابات مجلس را تعیین کردند.

نماین��دگان همچنین م��اده 1۵ طرح اصالح 
م��وادی از قان��ون انتخابات مجل��س را به تصویب 
رس��اندند و براس��اس آن ترکی��ب هی��ات اجرایی 

مرکزی انتخابات مجلس را تعیین کردند.
در مصوب��ه ای دیگ��ر نیز ترکیب کمیس��یون 
بررس��ی تبلیغات مرکزی و کمیس��یون بررس��ی 
تبلیغات استان در انتخابات مجلس را تعیین شد.

در جری��ان اصالح موادی از قان��ون انتخابات 
مجل��س، نماین��دگان مهل��ت فعالی��ت تبلیغ��ات 
انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس و رسیدگی 

به تخلفات تبلیغات انتخاباتی را مشخص کردند.
همچنی��ن مجلس تاکید کرد که رؤس��ای قوه 
مجریه و قضائیه و دس��ت اندرکاران امر انتخابات و 
سایر مسئوالن موظف به رعایت بی طرفی در جریان 
انتخابات هستند. در ادامه بررسی طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان شرایط معرفی 
نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در انتخابات مجلس در 

شعب اخذ رای به هیات نظارت را تعیین کردند.
نمایندگان مجل��س در مصوبه ای دیگر نحوه 
تامین منابع مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی 

و هزینه کرد آن ها را مشخص کردند.
یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس شورای اسالمی از تشکیل کمیته ای 
در این کمیسیون برای جمع بندی پیرامون طرح 

دو فوریتی اقدام متقابل ایران در برابر تروریس��تی 
خواندن س��پاه توس��ط آمریکا خبر داد و افزود: در 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
کلی��ات و دو ماده از طرح دو فوریتی اقدام متقابل 
ایران در برابر آمریکا با توجه به تروریستی خواندن 
سپاه پاس��داران تصویب و مقرر شد که کمیته ای 
درباره این طرح به جمع بندی رسیده تا در جلسه 

امروز این طرح نهایی شود.
در همین رابطه س��ید حسین نقوی حسینی 
نیز گفت: امروز این کمیته در جلس��ه ای با حضور 
نمایندگان دس��تگاه های مربوطه و نمایندگانی از 
فراکس��یون های مختلف به بررس��ی مواد 1۰ گانه 
طرح مقابله به مثل با اقدام آمریکا پرداخت و مواد 

آن را به تصویب رساند.  ایسنا

بررسی طرح اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس

امیر حیدری در نشست خبری:
استقرار ارتش در مرزهای شرقی به دلیل تحرکات داعش در افغانستان است

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست مجوز رئیس جمهور 
برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تأمین بخشی از هزینه های 
ناشی از خسارات سیلهای اخیر، جدیت دستگاههای مسئول در پیگیری و 
جبران خسارتهای مالی سنگین سیل بویژه خسارتهای وارده بر کشاورزان 
قانونی  محلهای  از  استفاده  با  که  خواستند  دولت  از  و  دانستند  را الزم 
جمع بندی  از  ادامه پس  در  و  کند  آغاز  را  الزم  اقدامات  موجود، سریعاً 
تأیید  از صندوق توسعه ملی مورد  برداشت  نیاز،  وضعیت و در صورت 

خواهد بود.
متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و تحیت،
 ۱۳۹۸/۱/۱۸ مورخ  ۹۸/م   –  ۶۳۶ شماره  مرقوم  به  پاسخ  در 

آن جناب اشعار میدارد:
خسارت های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار 
سنگین و مصیبت بار است و الزم است به طور جّدی از سوی دستگاههای 
انقالبی  نهادهای  البته کمک های مردم و  مسئول پیگیری و جبران شود. 
و دستگاههای متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب 
سپاس و قدردانی است ولی این کمک ها نمی تواند خسارت های وارده به 
آحاد مردم بویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل زده را جبران کند 
و ورود دولت الزم است. مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً 
در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود که 

دولت سریعاً از محل هائی همچون:
برای جبران خسارت  بودجه ی عمومی کشور  در  مقرر  پنج درصد   

حوادث غیرمترقبه
 جابجایی در ردیف های بودجه های عمرانی

 بیمه ها و تسهیالت بانکی
اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی وضعیت، در 
صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این جانب خواهد بود. 

الزم می دانم توصیه های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم:
انسجام،  هماهنگی،  یکپارچه،  مدیریت  برای  واحد  فرماندهی   -۱
آمادگی،  پیشگیری،  اقدامات  به  نسبت  پاسخگویی  و  نظارت  پیگیری، 

مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
۲- پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر حقیقی و حقوقی 
متأثر از سیالب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه 

خدمات و کمک های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
و  تهیه  مشخص  زمان بندی  و  اولویت بندی  با  اقدامات  برنامه   -۳
تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقالبی و مردمی 

با تعیین مسئولیت ها تهیه و به اجرا گذاشته شود.
۴- اقدامات الزم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد 
متأثر از سیالب خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن 

صورت پذیرد.
۵- به منظور رونق کسب وکار در مناطق سیل زده حداکثر استفاده از 
ظرفیت های مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر 
الزم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب دیده 

مسکونی و تجاری و تولیدی به اجراء گذاشته شود.
توفیقات همه ی دست اندرکاران را مسألت می نمایم.
سیّد علی خامنه ای - ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

نمای نزدیک

رهبر معظم انقاب اسامی در پاسخ به درخواست مجوز رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی:
یعا آغاز کنید اقدامات الزم برای جبران خسارات از محلهای موجود را سر


