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مسئولیکهاموالخودرااعالمنکندمرتکبجرممیشود
رئیس کمیس��یون قضایی مجلس گفت: طبق قانون اموال مس��ئوالن به صورت 

محرمانه در سامانه مربوطه ثبت می شود.
اهلل یار ملکش��اهی با اشاره به راه اندازی س��امانه ثبت اموال و دارایی مسئوالن 
افزود: ثبت اموال مسئوالن از نظر روانی اثر مثبتی در جامعه دارد چرا که باعث 

ش��فافیت شده و مردم در جریان اموال و دارایی مسئوالن پیش و پس از خدمت 
ق��رار می گیرند. رئیس کمیس��یون قضایی مجلس با بیان اینک��ه طبق این قانون اگر 

مس��ئولی اموال  و دارایی خود را اعالم نکند مرتکب جرم ش��ده اس��ت، اضافه کرد:اگر 
مس��ئولی دارایی خود را کم تر از آنچه که است در سامانه مربوطه ثبت کند در صورتی 
که بعداً کشف شود، این هم جرم است و مسئول متخلف طبق قانون مجازات می شود.

ملکش��اهی گفت: مشابه چنین سامانه هایی در اکثر کشور ها واقعاً تجربه و اثر مثبتی در 
راستای اعتماد سازی در آن جوامع داشته است.تسنیم منبع 

موافقتاییدصالحیتافراددارایسوابقسوءنیستم
وزیر کش��ور گفت: بنده هم موافق نیس��تم کس��ی که به نظام اعتقاد ندارد و یا 
س��وابق اقتصادی یا اخالقی اش به گونه ای است که در تراز انقالب نیست، تایید 
ش��ود. عبدالرضا رحمانی فضلی طی س��خنانی در همایش سراسری هیئت های 
نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بیان اینکه به 

برکت انقالب اس��المی مردم در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت دارند، گفت: 
تا مشروطیت مفهوم ملت در قاموس ادبیات سیاسی ایران نبود و اوج افتخار این ملت 

در کالم قدرتمن��دان کلمه رعیت بود، اما بعد از مش��روطیت فرصتی پیش آمد تا مردم 
هرچند به صورت ظاهری در سرنوشت خود مشارکت کنند.

وی ادام��ه داد: تجربه ای که ما در حوزه انتخابات ب��ه صورت واقعی داریم بعد از انقالب 
است. پس از انقالب به برکت حضور مردم و امام شاهد حضور واقعی مردم در عرصه های 

قدرت و تعیین سرنوشت هستیم.وزارت کشور منبع

دولتدرعملَهّموغمکافیدربارهافزایشجمعیتندارد
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: دول��ت در عمل َهّم و غم کافی درباره 
افزای��ش جمعیت ن��دارد؛ برخی از کارشناس��ان دولتی حتی اعتق��اد ندارند که 

می توانیم دچار پیرجمعیتی شویم و این مسئله را خطرناک نمی دانند.
جمش��ید جعفرپور با اشاره به آخرین وضعیت طرح »تعالی جمعیت و خانواده« 

در مجلس گفت: بررس��ی این طرح در کمیس��یون فرهنگی به پایان رسیده و در 
نوبت صحن مجلس قرار دارد.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا این طرح می تواند دغدغه های موجود در حوزه 
افزای��ش جمعیت را برط��رف کند،گفت: حتما این طرح کفایت نمی کند آن هم به دلیل 
اینکه برای بخشی از این دغدغه ها نیاز به منابع داریم. دولت از ابتدا به دلیل برآورد غلط 
از منابع مالی خود با این طرح مخالف بود لذا ما ناچار شدیم برای اینکه یک حرکتی در 

کشور آغاز شود این طرح را آماده کنیم.میزان  منبع 

آیت اهلل رئیسی در همایش فرصت های تحول در سازمان قضایی 
نیرو های مس��لح گفت: س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح ضمن 
صیانت از نیروهای مس��لح و اس��رار، اقتدار، عظمت و کارآمدی 
ای��ن نیروها در عین حال توجه به این دارد که حق مردم حفظ، 

پاسداری و صیانت شود.
آی��ت اهلل رئیس��ی در همای��ش »فرصت های تحول در س��ازمان 
قضایی نیروهای مس��لح« که در استان قم برگزار شد، با تبریک 
می��الد پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( اظهار امیدواری 
کرد که این همایش منش��اء بحث و بررس��ی و تصمیم سازی و 
تصمیم گیری های ارزشمند برای تحقق تحول در سازمان قضایی 
نیروهای مسلح باشد. وی با بیان اینکه معنای تحول این نیست 
ک��ه همه چی��ز را در همه جا ط��ور دیگری نگاه ک��رد و به نحو 
دیگری دید، افزود: تحول در تعریف مقام معظم رهبری در دیدار 
قضات و مسئولین قضایی به معنای شناخت وضع موجود و تالش 
برای رفع مش��کالت و کاس��تی ها با یک نگاه انقالبی و جهادی و 
مردمداری است. رئیس��ی با اشاره به این مطلب که حقوق عامه 
و حقوق هرکس��ی باید محترم شمرده شود، به طرح این سئوال 
پرداخت که چه باید کرد که در عین حفظ اقتدار، عظمت، عزت، 
بازدارندگ��ی و جایگاه رفیع نیروهای مس��لح حقوق مردم و حق 
الناس حفظ شود؟  وی خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیروهای 
مسلح ضمن صیانت از نیروهای مسلح و اسرار، اقتدار، عظمت و 
کارآمدی این نیروها در عین حال توجه به این دارد که حق مردم 

حفظ، پاسداری و صیانت شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این موضوع ظرافتی دارد که باید 
مورد توجه قضات و دس��ت اندرکاران امر قضایی باشد ادامه داد: 
س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح یک نهاد برخاسته از انقالب و 

مولود انقالب اسالمی است.
رئیس��ی با اش��اره به این مطل��ب که نگاه ها در س��ازمان قضایی 

نیروهای مس��لح باید انقالبی و متناسب با حرکت نهادی در این 
سازمان باشد، گفت: توجه به نظم و ترتیب و مردمداری و توجه به 
مردم از ویژگی های این سازمان است ونظم و انضباط در نیروهای 

مسلح یک مسئله محوری است.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات بس��یج و نیرو های مس��لح 
در عرص��ه س��ازندگی و آبادانی کش��ور افزود: هم��ان نیرو هایی 
ک��ه درعرصه حفظ کش��ور و حفظ منطقه از آس��یب ها خوش 
می درخشند، در عرصه سازندگی و گره گشایی از مسائل اقتصادی 
کشور، نیز حضور بسیار خوبی دارند، اما طبیعتا این حضور اقتضا 
می کند با انضباط مالی و اقتصادی و در روحیه انقالبی و کارآمد 
همراه باش��د. رئیس قوه قضاییه با اش��اره به اینکه نگاه سازمان 
قضایی نیرو های مس��لح به این مجموعه باید به گونه ای باشد که 
کشور را از آسیب های نظامی، توطئه ها و نفوذ حفظ کند، گفت: 

این مجموعه باید همچنان کارآمد بماند و برکارآمدی آن افزوده 
شود.  وی تاکید کرد: این مجموعه باید منضبط، انقالبی و اثرگذار 
باش��د و الزمه این تحول آن اس��ت که از هر گونه آسیب مصون 

باشد.
نه سرعت فدای دقت و نه دقت فدای سرعت شود

رئیس��ی در ادامه درباره اهمیت بررس��ی پرونده های مهم گفت: 
بای��د این نکته مورد توجه عزیزان در س��ازمان قضایی نیرو های 
مسلح باشد که رسیدگی پرونده های حائز اهمیت باید دقیق باشد 
ب��ه گونه ای که نه س��رعت فدای دقت و نه دقت فدای س��رعت 
شود. رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای عدالت بیان کرد: احساس 
مردم باید این باش��د که عدالت اجرا شده، در این بین اگر برخی 
از خواص خوش��حال نباشند مهم نیست، بلکه مهم آن است که 
عموم مردم در پرتو رضایت الهی خوشحال باشند و احساس کنند 

عدالت و مبارزه با فساد اجرا می شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مطلقا نباید اجازه داد فس��اد در 
جای��ی النه کند، گفت: ای��ن نگاه و باور برای مردم مهم اس��ت، 
حاال ممکن اس��ت اش��خاصی از این روند ناراضی باشند که این 
موض��وع امر مهمی نیس��ت. البته تمام تالش آن اس��ت که کار 
دقی��ق و عادالنه برای مردم و جامعه تبیین ش��ود. وی با تاکید 
بر اطالع رس��انی اقدامات انجام ش��ده به افکار عمومی افزود: من 
همیشه گفته ام برای مردم اقدامات انجام شده را بگویید و ابایی از 
بیان آن نداریم. افکار عمومی، افرادی که دنبال حقیقت هستند، 
و منصف��ان جامعه باید در جریان امور قرار گیرند. وی بیان کرد: 
پیش��گیری از وقوع جرم در س��ازمان قضایی نیرو های مسلح امر 
مبارکی اس��ت و الگوی خوبی برای دیگر بخش ها در قوه قضاییه 
و دیگر بخش ها در کش��ور اس��ت و باید دنبال ش��ود، زیرا در هر 

زمینه ای می تواند به کاهش وقوع جرم کمک کند.
 مرکز رسانه قوه قضاییه

وزی��ر اطالع��ات گف��ت: وقت��ی اح��راز اهلیت و 
صالحیت انجام شد، امکان شرکت فرد در رقابتی 
که دسترسی به نمایندگی مجلس برای او فراهم 
می شود، وجود دارد لذا احراز صالحیت باید باشد 
چون بحث ح��ق ۸۰ و اندی میلیون نفر از مردم 

ایران است. حجت االسالم سید محمود علوی وزیر 
اطالعات طی س��خنانی در همایش هیئت های نظارت 

سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن تبریک 
ایام والدت رس��ول گرامی اس��الم )ص( و ام��ام صادق )ع( 
از تالش ه��ای دکتر کدخدایی و ش��ورای نگهبان در جهت 

برگزاری پرشور انتخابات قدردانی کرد.
وی ب��ا اش��اره به برگ��زاری انتخابات پی��ش رو، گفت: باید 
انتخاباتی در ش��أن نظام مقدس جمهوری اس��المی برگزار 
ش��ود که مهمتری��ن مولفه ای��ن انتخابات باید مش��ارکت 

حداکثری مردم باشد.
وزی��ر اطالعات با بیان اینکه دس��تگاه های امنیتی از جمله 
واج��ا باید ش��رایطی را فراهم کنند که فض��ای امنی برای 
برگ��زاری انتخابات فراهم باش��د، اظهار داش��ت: همه باید 
دس��ت به دس��ت هم بدهند که انتخابات ب��ه صورت کامال 

سالم برگزار شود.
حجت االس��الم عل��وی ادامه داد: انتخابات بای��د در اجرا و 
نظارت، طبق قانون انجام ش��ود و الزمه این امر این اس��ت 
ک��ه همه دس��تگاه ها نهاد های درگیر در اج��را و نظارت بر 
انتخابات و حتی دستگاه های تامین کننده امنیت و دستگاه 
قضایی، باید دس��ت به دست هم بدهند تا انتخابات به نحو 

مطلوب و در شأن نظام در چارچوب قانون برگزار شود.

وی خاطرنش��ان کرد: وزات اطالع��ات اراده اش بر 
این اس��ت که همکاری تنگاتنگی با تمام متولیان 

انتخابات از جمله شورای نگهبان داشته باشد.
وزی��ر اطالعات با بیان اینک��ه برگزاری انتخابات 
بسیار مهم است و باید در امنیت و سالمت کامل 
برگزار ش��ود، تاکید کرد: انتخابات باید به گونه ای 

برگزار شود که اعتماد مردم را در پی داشته باشد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش با اش��اره به بررس��ی 
صالحیت کاندیدا ها گفت: مس��ئله بررسی صالحیت ها یک 
شمشیر دو لبه است، چون از یک سو حق عامه مردم مطرح 
اس��ت و از سوی دیگر، آبروی افراد در میان است؛ هر دوی 
این حقوق، حق الناس است و باید دقت الزم در تحقق این 

حقوق، صورت گیرد. 
حجت االس��الم علوی همچنین اظهار داش��ت: وقتی احراز 
اهلیت و صالحیت انجام ش��د، امکان شرکت فرد در رقابتی 
که دسترس��ی به نمایندگی مجلس برای او فراهم می شود، 
وجود دارد لذا احراز صالحیت باید باش��د، چون بحث حق 
۸۰ و اندی میلیون نفر از مردم ایران اس��ت. روایات متعدد 
نی��ز می فرماین��د که اگر کس��ی امانت را به ف��رد غیرامین 
بس��پارد، خداوند متعال ضامن او نیست چرا که قبال توسط 
خ��دا این امر نهی ش��ده ب��ود؛ این حق الناس اس��ت. وزیر 
اطالعات اضافه کرد: درب��اره انتخابات هم رهبری فرمودند 
ک��ه "مر قانون" باید اجرا ش��ود و این راهبردی اس��ت که، 
ولی فقیه تعیین کرده و همه ی ما تابع آن هس��تیم؛ وظیفه 

ماست که در چارچوب قانون عمل کنیم.
 پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان

رئیس قوه قضاییه:

احراز صالحیت شورای نگهبان باید باشد
حجت االسالم علوی: 

نارضایتی برخی از مبارزه با فساد اهمیتی ندارد


