
سره از ناسره!

آنــروز یعنی 15 آبان 96 که روزنامــه کیهان تیتر زد 
»هــدف بعدی یعنــی دبی« چنان ولولــه ای در میان 
اصالح طلبان وقت و روزنامه های اجاره ای که ســوار بر 
خر مراد بودند افتاد تا متولیان امر را مجاب به تعطیل 
کردن ســه روزه این نشــریه ملی کنند که همیشــه 
پیش بینی هایش درست از آب درآمده است؛ اما زمانی 
که چندی بعد انصار از عمق یمن شــهرهای امارات را 
یک به یک نشانه رفتند هیچ کدام از آتش بیاران معرکه 
تعطیل ســه روزه کیهان در رأس قــدرت نبودند تا از 
مدیرمســئول و ســردبیر آن به خاطر خبط و خطایی 
که انجام  شــده بــود عذرخواهی کننــد و این جفا به 
رســانه ای از جنس مردم همچنان مغبون ماند! کیهان 
از آغاز انتشار تاکنون تالش داشته تا همیشه یک رسانه 
مردمی باشد و هرگز نان را به نرخ روز نخورده است که 
همانند بعضی از هم دوره ای های خود یا به محاق تعطیل 
همیشگی رفته و یا مهر ننگ را از انتشار سیاه نامه ها با 
امضاهای جعلی در بحرانی ترین روزهای شکوه انقالب 
اسالمی برای همیشه روی پیشانی خود داشته باشند. 
نامی که باالی این یادداشت به چشم می خورد و شاید 
برای بعضی ها ناشــناخته باشد متعلق به روزنامه نگاری 
است که از سال 1۳۳۷ شمسی یعنی در سن 9 سالگی 
و کالس دوم ابتدایی کار خود را با نوشــتن داستانک 
های دو یا ســه پاراگرافی انتقــادی برای مجله کیهان 
بچه ها آغاز کرده و همچنان و تا به این لحظه این مسیر 
پرافتخار را نه در کیهان بلکه در دیگر مطبوعات معتبر 
داخل کشــور ادامه داده است تا معدودی در بیرون نیز 
بازنشر شود و از سال 2014 میالدی تاکنون به شهادت 
گــوگل کاندیدای پرکارتریــن روزنامه نگار برای کتاب 
گینس است و اگرچه در نیم قرن پایانی افتخار همکاری 
با کیهان را نداشته اما یکی از مطالعه کنندگان پر و پا 
قرص آن بوده و هست تا با حساسیتی که به آن دارد در 
صورت مشاهده نقطه ضعفی هرچند ناچیز تذکر داده و 
از نقاط قوت آن احساس غرور نماید؛ بنابراین علی رغم 
مطالعــه اکثر روزنامه های مطــرح و مدعی و اجاره ای! 
از طریق »جار« در هر ســحرگاه بــه قیاس مع الفارق 
پرداخته و تا این لحظه روزنامه کیهان را همانند اســم 
جهانیش آیینه تمام نما و متعهد به جمهوری اسالمی، 
بنیان گــذار و معمــار آن یافته  چرا که مســئولیت و 
مدیریــت تحریریه آن حداقــل در دو دهه اخیر تحت 
نظر انسانی مخلص و متدین می باشد و توانسته است از 
ورود خزنده اجانب به دامن  پاک آن جلوگیری نماید و 
بازهم اگر نیازی پیش آمد دست سالح خود یعنی  قلم 
شــود و ندا دهد و افشا کند تا سره از ناسره مجزا بماند 
و تعقیب کنندگانی چون من نیز آرزومندیم که اصحاب 
رسانه جان برکف جمهوری اسالمی برای استادان خود 
در نشر حریم قائل شوند و از تریبون هایی که در اختیار 
دارند برای حمایت اســتفاده کننــد نه تأمین خوراک 
جهت رسانه های اجاره ای داخلی و برون مرزی! که دم از 
ارشاد می زنیم و تنها کشوری هستیم که وزارتخانه ای 
به این نام دارد تا رسانه های مختلف زیرمجموعه و تابع 
نظرات خیرخواهانه آن باشند و نباید همسایه نزدیک و 
دیواربه دیوار را با طوالنی ترین مرز مشترک به شیادان 
غرب بفروشیم بلکه موظف هستیم اگر خللی در آن ها 
می بینیم به ارشاد پرداخته و امربه معروف و نهی از منکر 
کنیم زیرا از هر مذهبی که باشــند مسلمان هستند و 
احکام مشــترک را می پذیرند. ضمن اینکه از یک ملت 
گرفتار فقر، گرســنگی و تروریست داعش بیش از این 
انتظار نیست که بتواند با آرامش مطلق شنونده نصایح 
دیگران باشند و باید با آن ها و گروهی از همین قبیله که 
توانســته اند بیگانگان را از خاک و سرزمین خود بیرون 
کنند مدارا و مروت کرد. آخرین یادداشتی که از مدیر و 
سردبیر کیهان خواندم »افالطون اگر بود از خنده غش 
می کرد« است تا مثل همیشــه نکاتی ریز و ارزنده ای 
در خود داشــته باشــد و یکی از آن ها بند چهارم این 
رنج نامه بود که می گوید: »هم اکنون، هزاران سایت در 
فضای مجازی و صدها کانال تلویزیونی فارسی، عربی، 
انگلیسی، فرانسوی زبان همراه با صدها نشریه مکتوب، 
به طور شبانه روزی به تبلیغات سوء، دروغ پراکنی و سیاه 
نمایی علیه ایران اسالمی مشغولند. ُخب چه خبر است؟! 
حضرت امام -رضوان اهلل تعالی علیه- خطاب به آمریکا 
می فرمودند؛ اگر می گویید اتفاقی نیفتاده، چرا این قدر 
سروصدا می کنید؟! آیا حجم انبوه توطئه ها و تبلیغات 
دشــمنان ریزودرشــت و پادوهای وطن فروش داخلی 
آن ها، نشانه اوج قدرت و بلندای قله ای نیست که امروزه 
جمهوری اســالمی ایران بر فراز آن ایستاده است؟! اگر 
اینگونه نیســت، اینهمه سروصدا و هجوم بی وقفه برای 
چیست؟! اگر آنگونه که برخی از کاسه لیس های داخلی 
ادعا می کنند، انقالب درگذر زمان رو به افول بوده است! 
چرا توطئه ها و حمالت دشمنان هرروز شتاب بیشتری 
گرفته است«؟! و یا در بند پنجم آن که می نویسد: »در 
این میان فالکت بار ترین اقدامات علیه ایران اسالمی از 
سوی ستون پنجم و پادوهای داخلی آمریکا و اسرائیل 
صورت می پذیرد. همان ها که نتانیاهو از آنان با عنوان 
بزرگ ترین ســرمایه اســرائیل در ایران یاد می کرد و 
شــیمون پرز تأکید می کرد که آن هــا به نمایندگی از 
اسرائیل علیه جمهوری اسالمی فعالیت می کنند! نگاهی 
بــه آنچه می گویند و می نویســند بیندازید! دروغ های 
خنده دار، تحلیل های آبکی، ناســزاهای چــارواداری، 
کفگیر هایی که به ته دیگ خورده اســت و چنته هایی 
که خالی مانده اســت و به عنوان مثال و فقط مشتی از 
خروارها از بی سوادی آمیخته به کینه توزی این جماعت 
می توان واکنش آن ها به مردمی شدن یارانه ها را آدرس 
داد. نوشــته اند ) احیــای کوپن به جــای احیای برجام 
دســتاورد یک ســاله دولت و مجلس انقالبی(« امروز 
دیگر زمان بشــدت برای دنیا به تنگ آمده و آن هایی 
که جوامع را زیر بار فشــارهای اهرمی گذاشــته بودند 
نیز تحت تأثیر ثمرات انقالب اســالمی ایران طی چهار 
دهه گذشــته قرار گرفته و واقعیــات را لمس کرده اند 
و آرام آرام در حال جمع کردن بســاط شعبده بازی های 
خود هستند، بنابراین وقت آن رسیده تا ماهم در داخل 
اگر خودمان را به خواب نزده ایم بیدار شــویم و سره را 
از ناسره تشخیص دهیم و الی آنگونه که نباید بیدارمان 

خواهند کرد!

یادداشت

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه هیچ خــالء قانونی درباره ورود دادســتانی به 
موضوع گزارش آتش نشــانی تهران وجود ندارد، گفت: 
وقتی دادســتانی فهمید ســاختمان یک هتلی در حال 
فروریختن اســت و عده ای کشته می شــوند، به عنوان 

مدعی العموم باید ورود کند و جلوی قضیه را بگیرد.
حســن نوروزی در گفت وگو با ایسنا با انتقاد از اظهارات 
اخیر دادســتان کل کشور درباره مسئولیت این دستگاه 
قضایی در قبال گزارش آتش نشــانی تهران در خصوص 
فعالیت 129 ســاختمان بحرانی اظهار کرد: دادســتان 
دارای سه وظیفه است؛ یکی اینکه طبق شکایت شاکی 
خصوصی باید ورود کند؛ دیگر اینکه چون مدعی العموم 
است، همانطور که وقتی فهمید فردی می خواهد خودش 
را از ساختمانی به پائین پرت کند یا اینکه فهمید جایی 
عده ای مشــغول انجام جرمی گروهی نظیر اوباش گری 
هســتند، اما شاکی خصوصی در این زمینه وجود ندارد، 
دادســتان باید ورود کند و جلــوی این مخالفت با نظم 
عمومی و ناهنجاری اجتماعی را بگیرد؛ وقتی دادستانی 
فهمید ســاختمان یک هتلی در حال فروریزش است و 

عده ای کشته می شوند، به عنوان مدعی العموم باید ورود 
کند و جلوی قضیه را بگیرد.

وی افزود: وظیفه ســوم دادستان به عنوان عضو شورای 
تامیــن و چهره حقوقی این شــورا و به عنــوان چهره 
شاخص قضایی این اســت که این گره موضوعات را در 
این شورا مطرح کند و پس از نظر این شورا، خودش به 
موضوع ورود کند و جلوی آن بزه و ناهنجاری اجتماعی 

را بگیرد.
ایــن عضو کمیســیون حقوقی مجلس گفــت: بنابراین 
پاسخی که )از سوی دادســتانی( داده شده، پاسخی از 
روی کم سوادی است و بهتر آن است که پاسخی مطالعه 
شده و مستدل و مستند در این زمینه داده شود؛ چطور 
می شود که یک بازپرس وقتی جرمی مشهود نیست ولو 
اینکه شاکی خصوصی نداشته باشد، خودش به موضوع 

ورود می کند؛ مدعی العموم باالتر از این حرف ها است.
نوروزی بــا تاکید بر اینکــه هیچ خــالء قانونی درباره 
ورود دادســتانی به موضوع گزارش آتش نشــانی تهران 
وجود ندارد،  بر ضرورت مرور وظایف دادستان در آئین 

دادرسی کیفری و عمل به آن تاکید کرد.

 انتقاد عضو کمیسیون حقوقی مجلس 
از اظهارات اخیر دادستان کل کشور

سخنگوی ارتش با اشــاره به دستاوردهای ارتش اظهار 
داشــت: موشــک حیدر 1 نیروی زمینی ارتش توسط 
پهپاد های بزرگ حمل شده و با برد 200 کیلومتر اهداف 

را از دور نشانه می گیرد.
امیر ســرتیپ دوم شــاهین تقی خانی معاون فرهنگی 
و روابط عمومی ارتش ضمن تســلیت بــه مردم آبادان 
در گفت وگــو با برنامه »رویــداد« گفت: ارتش در حوزه 
پهپــادی رشــد کمی و کیفی چشــمگیری داشــته و 
مدت هاســت خط تولیــد برخی پهپاد هــا را راه اندازی 
کرده اســت. وی طراحی و تولید و تجهیــز پهپاد ها را 
اقدامی متکی بــه دانش و فناوری خوانــد و ادامه داد: 
مــا بخش هایی از این دســتاورد ها را در پایگاه پهپادی 
راهبــردی ۳1۳ ارائــه دادیم و جدا از انــواع پهپاد های 
شناسایی، رزمی و انهدامی، گونه های متنوعی از مهمات 

جدید ایرانی در معرض دید قرار دادیم.
ســخنگوی ارتش با اشاره به وجود پهپاد های ارتقا یافته 
و پهپاد جدید ضد رادار امید خاطر نشــان کرد: موشک 
حیــدر 1 نیروی زمینی ارتش توســط پهپاد های بزرگ 
حمل شده و با برد 200 کیلومتر اهداف را از دور نشانه 

می گیرد. وی گفت: حیدر 2 نیــز یک پهپادکروز با برد 
چند صد کیلومتر است که توسط نیروی زمینی طراحی 
شــده و می تواند ماموریت های ابالغی را صد ها کیلومتر 

دورتر به انجام برساند.
امیــر ســرتیپ دوم تقی خانی با تاکید بــر ایرانی بودن 
مجموعه بمب ها، موشــک ها، راکت ها و تجهیزات نصب 
شــده بر روی پهپاد ها گفت: این دســتاوردها، محصول 
ذهــن خالق جوانان ارتش، وزارت دفاع و شــرکت های 
دانش بنیان اســت که دشــمن را از هر اقدام نابخردانه 

علیه جمهوری اسالمی بر حذر می دارد.
ســخنگوی ارتش افزود: امروز شــیوه های ترکیبی نبرد 
جایگاه ویــژه ای برای پهپاد ها ایجاد کرده اســت. وی با 
بیــان این که بالگرد، هواپیما، تانک، ناو و دیگر تجهیزات 
ســازمان های نیرو های مسلح، همچنان جایگاه ویژه خود 
را در سازمان رزم دارند، تصریح کرد: تغییر شکل و شیوه 
تهدیــدات و نیاز های امروز ایجــاب می کند از تجهیزات 
و شــیو های دیگری نیز اســتفاده کنیم کــه پهپاد ها با 
قابلیت های مختلف، ماموریت های متناسب با نیاز ها را در 

4 نیروی زمینی، پدافند، هوایی و دریایی اجرا می کنند.

 موشک »حیدر 1« اهداف را از فاصله ۲۰۰ کیلومتری 
نابود می کند

رئیس جمهور گفت: روابط بین دو کشــور متحول شد، به 
نحوی که امروز شاهد افزایش 4 برابری روابط تجاری بین 

ایران و تاجیکستان هستیم.
حجت االســالم والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور کشــورمان در نشست خبری مشــترک با رئیس 
جمهور تاجیکســتان گفــت: جمهوری اســالمی ایران و 
تاجیکســتان به دالیل مختلف مانند همســایگی، روابط 
فرهنگی و دینی، هم زبانی و هم تمدنی، ارتباطات بســیار 
خوبی با یکدیگر دارند. وی افزود: ما به ویژه پس از پیروزی 
انقالب اســالمی روابط بســیار خوبی با کشور تاجیکستان 
داشــتیم. البته اما با توجه به مشکالتی که پیش آمده بود، 
با سفری که در ابتدای کار دولت به تاجیکستان به دعوت 
رئیــس جمهور این کشــور هم برای شــرکت در اجالس 
شانگهای و هم دیدار دوجانبه داشتم، اتفاقات خوبی افتاد و 
آن سفر نقطه عطفی برای روابط بین دو کشور بود و روابط 
بین دو کشور متحول شد، به نحوی که امروز شاهد افزایش 

4 برابری روابط تجاری بین ایران و تاجیکستان هستیم.
رئیس جمهور تصریح کــرد: در حوزه های دیگر به ویژه در 
اجرای تفاهم نامه هایی که بین دو کشــور در دوشنبه امضا 

شده بود، اقدامات خوبی انجام شده است.
رئیســی ادامه داد: امروز و با امضای تفاهم نامه جدید بین 
دو کشور، بنده تردید ندارم که گام بلندی در جهت تقویت 
روابط بین دو کشور برداشته خواهد شد. این اراده و تصمیم 
بین دو کشــور جدی اســت که روابط سیاسی، اقتصادی، 
تجاری، فرهنگــی و روابط در حوزه هــای مختلف انرژی، 
گردشگری، معدن و علم و فناوری بین دو کشور به صورت 
جــدی تداوم پیدا کند، به نحوی که شــاهد روابط بهتر از 
وضعیت کنونی بین دو کشــور باشند. ما حتماً باید بتوانیم 
روابط دوجانبه را تبدیل به روابط بســیار خوب در مسائل 
جهانی و بین المللی کنیم. وی با اشــاره بــه این که ایران 
و تاجیکســتان نسبت به مسائل منطقه ای نظرات مشترکی 

دارند، تأکید کرد؛ دو کشــور نسبت به حضور بیگانگان در 
منطقه نگاه ما مشترک دارند و معتقدیم که به هیچ عنوان 
حضور بیگانگان در منطقه امنیت ســاز نبوده و امنیت ساز 
نخواهد بود. مســائل منطقه را باید بــا گفتگو، مذاکره و با 
برگزاری نشســت ها حل کنیم و الزم است بین مسئوالن و 
سران منطقه نشست هایی برای حل مشکالت منطقه برگزار 

شود و حضور بیگانگان در منطقه گره گشا نیست.
رئیــس جمهور تصریح کرد: نگاه ما این اســت که باید در 
افغانستان دولت فراگیر تشــکیل شود و امنیت افغانستان 
هم برای جمهوری اســالمی ایران و تاجیکســتان بســیار 
مهم اســت و از همه مهم تر امنیت افغانســتان برای ملت 

این کشــور مهم است. رئیســی اظهار داشت: باید امنیت، 
ثبات و آرامش برای مردم افغانســتان برقرار شود و وجود 
تروریســت ها در افغانستان بســیار نگران کننده است و ما 
نمی توانیم به هیچ عنوان مســئله حضور تروریســت ها در 
افغانســتان و منطقه را بپذیریم. ما معتقدیم که بیگانگان 
و دســت های پلید اســتکبار که گروه داعش را در منطقه 
تقویت می کند، به دنبال اهداف سیاسی و منافع خودشان 
هســتند. تاکنون حضور بیگانگان در افغانستان امنیت ساز 
نبوده و بیست سال حضور آمریکا و ناتو در افغانستان هیچ 
نتیجه ای جز جنگ و خونریزی و تخریب نداشــته است و 

آینده افغانستان باید توسط مردم این کشور رقم خورد.

وی گفت: جمهوری اسالمی ایران و تاجیکستان در مبارزه 
با مواد مخدر، تروریســت و مبارزه با جرایم سازمان یافته 
با یکدیگر هم نظر هســتند و همکاری کشورها باید در این 
زمینــه باعث ایجاد امنیت شــود. امیدوارم این ســفر گام 
مؤثری برای ارتقای روابط بین جمهوری اســالمی ایران و 

تاجیکستان شود.

 امام علی رحمان: به  دنبال راه هایی
 برای تحکیم روابط بیش تر با ایران هستیم

رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این نشست خبری گفت: 
بــه دنبال راه هایی برای تحکیم و توســعه مناســبت های 

فراگیر و تأمین گسترش آنها گام برخواهیم داشت.
امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکســتان که به دعوت 
ســید ابراهیم رئیسی به ایران سفر کرده بود اظهار داشت: 
۳0 ســالگی روابط دیپلماتیک میان دو کشــور را جشن 
گرفتیــم و طی این دوره به دنبال راه هایی برای تحکیم و 
توسعه مناســبت های فراگیر و تامین گسترش آن ها گام 

خواهیم برداشت.
وی افزود: مذاکرات را ادامه تالش های پیوســته دو جانبه 
بین دو کشــور می دانیــم و در این راه بــه دنبال منافع 
مردمانمان هستیم به این منظور در دایره برنامه ریزی این 
سفر ما در فضای حسن تفاهم، اعتماد و اکرام هر دو کشور 

گفت و شنود های مفید داشته ایم.
رئیس جمهور تاجیکســتان گفت: بر این باوریم که اسناد 
مهمی در حاشــیه این سفر به امضا رســیده است. منافع 
هر دو کشــور را در بر می گیرد و باعث ارتقای روابط بین 
دو کشور می شــود از جمله بر اجراییات توافقات گذشته 
تاکید شده و  قراردادهایی در زمینه اقتصادی و تجارتی تا 
سال 20۳0 و صنایع مختلف به امضا رسیده است. امامعلی 
رحمان تصریح کرد: گسترش همکاری های بین پارلمانی 

همچون زمینه ای مساعدی بر توسعه روابط تاکید شد.
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گزارش
رئیسی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور تاجیکستان: 

حجم مبادالت تجاری ایران و تاجیکستان ۴ برابر شده است روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهید صیادخدایی به دست َشقی ترین افراد یعنی 
صهیونیســت ها به شهادت رســیده است، اظهار داشــت: انتقام او را از دشمنان 

خواهیم گرفت.
سرلشــکر حسین ســالمی فرمانده کل ســپاه در دیدار با خانواده سردار شهید 
حســن صیادخدایی از فرماندهان مدافع حرم که هفته گذشته در تهران در یک 
حمله تروریســتی به شــهادت رسید، با اشاره به رشــادت های این شهید اظهار 
داشــت: شهدایی که به دست صهیونیست ها به شهادت می رسند، شهدای بسیار 
بلندمرتبه و با مقام بســیار واالتری هســتند، چراکه به دســت بدترین افراد به 

شهادت رسیده اند و ان شااهلل انتقام او را از دشمنان خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: این شــهادت ها به قوام و دوام اسالم کمک می کند. چراکه اسالم 
از ابتدا بر پایه شــهادت ماند و اگر شهادت حضرت امام حسین )ع( و ائمه اطهار 

نبود، اسالم هم نبود.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه امیدوارم که خداونــد به ما توفیق ادامه راه این 
شــهید را بدهد، خاطرنشان کرد: چنین افتخاری برای این خانواده مبارک و نادر 
است، چرا که این روزها به ندرت کسی توفیق شهادت پیدا می کند. بازار شهادت 
در دفاع مقدس و جنگ داغ بود و هر روز تعدادی به شــهادت می رســیدند، اما 
االن شــهادت یک توفیق ناب است. خداوند فردی را به عنوان شهید به نزد خود 

می برد، که جایگاه بسیاری دارد.
سرلشکر ســالمی با اشاره به شباهت شهادت شهید سپهبد علی صیادشیرازی و 
شهید صیادخدایی تاکید کرد: تا پیش از شهادت شهید صیادخدایی، یک شهید 
صیاد در ارتش داشــتیم. پس از شهادت شهید صیادخدایی، سپاه نیز مفتخر به 
داشــتن یک شهید صیاد شد. اگر به طریقه شــهادت این دو شهید توجه کنیم، 

شیوه شهادت آن ها نیز مشابه یکدیگر است.
وی افزود: چند روز پیش که به قم سفر کرده بودم همه مردم خواهان این بودند 
که انتقام خون شــهید صیادخدایی را بگیریم. همچنین در روز تشییع پیکر این 

شهید نیز مردم بر انتقام از قاتالن شهید صیادخدایی ُمِصر بودند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نام شهید صیادخدایی جهانی شد، تصریح کرد: نام 

این شهید آوازه جهانی پیدا کرد و در جهان عزیز شد. در حالی که فردی گمنام 
بود و مردم او را نمی شــناختند، اما به اذن خداوند یکباره انفجاری در جهان رخ 
داد و شهید صیادخدایی مانند خورشید در قله جهان درخشید. همه شهدا عزیز 
هســتند و با کیفیت های متفاوتی به شهادت رسیدند، اما شهید صیادخدایی به 

نحوی به شهادت رسید که از انسان دلربایی می کند.
وی افزود: ســیمای این شــهید نیز بســیار مصمم، مطمئن و با صالبت است. او 

در این عالم آوازه جهانی پیدا کرد و اهل آسمان نیز او را به خوبی می شناسند.
سرلشــکر سالمی، شــهید صیادخدایی را الگویی مناســب برای جوانان جامعه 
دانســت و اظهار داشت: اسالم با نام این شهدا ماندگار می شود و دین خدا بدون 

نام این شهدا ماندنی نیست.
وی ادامه داد: دشــمن از قلب کاخ سفید و تل آویو او را ماه ها و سال ها، خانه به 
خانه و کوچه به کوچه تعقیب کرد تا در نقطه ای او را به شهادت برساند. عظمت 
این شــهید به قدری است که دشمن با شــهادت او خود را پیروز فرض می کند. 

شهید صیادخدایی در نگاه الهی نیز عظمت پیدا کرد و عزیز شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اســالمی با اشاره به اینکه شهادت، زیباترین 
سرنوشــت برای انسان هاست، خاطرنشــان کرد: آن ها که شهادت این عزیزان را 

تحمل می کنند نیز در نزد خداوند بسیار عزیز هستند.

سرلشکر سالمی: 

 انتقام شهید »صیادخدایی« را 
از دشمنان خواهیم گرفت

بذرپاش: 

 می توان کشور را بسیار ارزان تر از 
وضع کنونی اداره کرد

رئیس کل دیوان محاســبات کشــور گفت: می توان با برنامــه ریزی قوی تر و 
تمهیدات بهتر، کشور را بسیار ارزان تر از وضع کنونی اداره کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاســبات کشــور، نخستین 
مجمع معاونین مالی و اداری وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی به ریاســت  
مهــرداد بذرپاش برگزار شــد. در این نشســت که با حضور بیــش از 60 نفر از 
معاونیــن مالی و اداری وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی برگزار شــد، رئیس 
کل دیوان محاســبات با تسلیت از دســت دادن جمعی از هموطنان در حادثه 
ساختمان متروپل آبادان گفت: ُحســن برپایی چنین مجامع مشورتی آن است 
که افزون بر آشــنایی و تعامل بیش از پیش دستگاه های اجرایی با وظایف ذاتی 

نهادهای نظارتی همچون دیوان محاســبات، شاهد تحقق سیاست پیشگیری از 
بروز تخلفات نیز خواهیم بود.

مهرداد بذرپاش، دیوان محاســبات را یاری گر و کمک حال دستگاه ها در صحنه 
اجرایی دانست و خاطر نشان کرد: معاونین مالی و اداری را می توان اصلی ترین 
بخش ستادی در هر دســتگاه دولتی قلمداد کرد و مسلم است که اگر »ستاد« 
هــر ارگان، نتواند وظایف خود را به درســتی انجام دهــد، بخش »صف« نیز به 
طریــق اولی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نخواهد بود؛ لذا عملکرد کم خطا و 
بدون انحراف از قوانین در دســتگاه های متبوع، نسبت مستقیمی با وظایف شما 

معاونان دارد.
هشــدار درباره فراوانی تخلفات در دســتگاه های اجرایی از دیگر سخنان رئیس 
کل دیوان محاســبات بود و در این باره بیان داشت: متاسفانه بسیاری از احکام 
بودجه در دســتگاه ها با فقدان عملکرد مواجه است و این نشان از عدم پایبندی 
به اجــرای قانون دارد. البته با توجه به عزم جدی رئیس دولت محترم، امید آن 
می رود که به زودی شاهد پیاده سازی هرچه کم خطاتر بودجه سنواتی باشیم.
بذرپــاش افــزود: فاصله گرفتن از روش های ســنتی نظــارت و برخط نمودن 

ســازوکارها، یکی از مهمترین کارویژه های دیوان محاســبات اســت که تحقق 
این امر، نه تنها ســرعت رســیدگی ها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد 
داد بلکه تعارضات احتمالی میان دســتگاه های نظارتی با ارگان های دولتی را به 

حداقلی ترین حالت ممکن می رساند.
رئیس کل دیوان محاســبات لزوم اصالح ساختار بودجه ریزی را یکی از ضروری 
ترین نیازهای کشــور دانســت و تصریح کرد: یکی از مهمترین انتظارات رهبر 
فرزانه انقالب، اصالح اساســی ســاختار بودجه اســت که یکــی از اصلی ترین 
محورهای اصالح بودجه، بودجه ریزی عملیاتی اســت که متاســفانه بیش از 2 
دهه مغفول مانده است. بذرپاش با انتقاد از ُکند شدن روند کوچک سازی دولت، 
گفت: بخش اعظمی از بودجه دســتگاه ها صرفاً خرج حقوق و دستمزد کارکنان 
می شــود که این خود نشان از فربه شــدن بیش از پیش دولت ها دارد و منابع 
کشــور، توانایی تداوم حرکت در این دور تسلســل را نخواهد داشت. رئیس کل 
دیوان محاسبات کشور  اظهار داشت: اگرچه هیچ فرد منصفی، ُمنکر محدودیت 
های منابع در کشــور نیست اما ناگفته پیداست که می توان با برنامه ریزی قوی 

تر و تمهیدات بهتر، کشور را بسیار ارزان تر از وضع کنونی اداره نمود.


