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ادامه از صفحه 2

برخوردهاي دل شکن

روزنامه اصالح طلب افتاب يزد در يادداشتي با عنوان «نماينده
مجلس و پرايد چهل ميليوني» نوشت :اين ماجرا متاسفانه ُمشتي
نمونه خروار به دست مان داده تا بار ديگر به ياد بياوريم بابِ
گفتوشنود ميان مردم و مسئولين تا چه اندازه تنگ شده است!
از زمان ماجراهاي دي ماه پارسال تا به امروز ،رئيس جمهوري و
بسياري از مسئوالن بر حق اظهارنظر مردم نسبت به روند اداره
امور تاکيد گذاشتهاند و هيچ فرصتي را براي خواندن انشاءهاي
حق اعتراض شهروندان از کف
ماللآور با موضوع حقوق مردم و ِ
ندادهاند اما با کليپ تازهاي که اين روزها رسانهها را درمينوردد،
ميشود اين نتيجه را گرفت که همه آن سخنرانيهاي پر آب و
تاب زير خاک فراموشي در حال پوسيدن است! در شرايطي که
«رنجوري عمومي» در کشور انکار ناپذير است ،اين برخوردهاي
دل شکن تنها مي تواند به باال رفتن آمار افسردگي ها و سرخوردگي ها
بيفزايد.
***

»

نماينده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبري گفت :جدا نشدن از واليت فقيه انقالبي
بودن است.به گزارش ايرنا آيتاهلل سيد احمد خاتمي در همايش مداحان استان کرمان در
سيرجان با بيان اينکه سيدالشهدا براي اسالم و حفظ ارزشهاي ديني به شهادت رسيد و
انقالب اسالمي ايران هم ادامه راه حضرت امام حسين (ع) است تصريح کرد :مگر مي شود
در مجلس حسين بن علي(ع) از شهداي کربال گفت ولي از شهيدان هشت سال دفاع مقدس
چيزي نگفت و يادي نکرد .وي با بيان اينکه اگر شهداء نبودند امروز امنيتي نبود و هيچ چيز
حتي مجلس عزاداري امام حسين (ع) هم وجود نداشت گفت :اين روزها بازار ضد انقالب
داغ است و کسي که دنبال راه سيد الشهدا(ع) است ،هرگز دست از نظام اسالمي و ولي
فقيه نميکشد و مي داند خط سيد الشهدا(ع) خط انقالب است که اسالم و نظام را حفظ
مي کند.خاتمي با بيان اينکه جود مردم ،عالمان ديني ،مداحان و بانيان و برگزارکنندگان
در مراسم عزاداري ها مهم است و اين ارکان نقش آفرين حفظ حرمتها و ارزشها هستند

وزير بعدي اقتصاد هم نميتواند کاري بکند

به گزارش ايسنا ،تابش ،نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس
گفت :ما معتقديم اگر ساختار اصالح نشود نفر بعدي هم خيلي
ي تواند کاري از پيش ببرد .ما بايد ريشه تحوالت بازار ارز و
نم 
سکه را قدري منبعث از مسائل سياسي بدانيم و نسبت به حل
آنها اهتمام کنيم .مسئوليت سوءتدبيريها و ناکارآمديها در وهله
اول متوجه رئيس جمهوري است .انتظار ميرود ايشان شرايط را
رصد کند و اگر خأل و ضعفي است آن را برطرف کند .اگر هم بايد
جابهجايي شود ،اين کار را انجام دهد.
***

ل کشي ميانمار
ت ها در نس 
رد پاي صهيونيس 

روزنامه «هاآرتص» درباره قراردادهاي تسليحاتي کثيف رژيم
صهيونيستي با حکومت ميانمار ،از نقش تسليحات صهيونيستي
در عمليات پاکسازي نژادي ديني در ايالت آراکان در غرب ميانمار
پرده برداشته است .اين روزنامه به گزارش اخير تيم حقيقتياب
سازمان ملل ميانمار که عمليات تجاوز دست ه جمعي و کشتار در
اين کشور را مستند و ثبت کرده ،اشاره کرده است که رژيم ميانمار
حتي شيرخوارهها و کودکان خردسال را هدف قرار داده است .اين
گزارش به ضرب و شتم وحشيانه مسلمانان و ناپديد شدن آنها به
دست نظاميان ميانماري اشاره کرده است« .هاآرتص» اذعان کرده
گزارشهاي سازمان ملل درباره حوادث خونين در ميانمار ،تلآويو
را از همکاري با حکومت ميانمار و فروش سالح به آن بازنداشته
است .در سپتامبر  ،2015مين اونگ هالينگ فرمانده ارتش ميانمار
به تلآويو رفت و با مقامات بلندپايه رژيم صهيونيستي ديدار کرد
و پيش از ترک تلآويو از خريد تسليحات از رژيم صهيونيستي در
قراردادي به ارزش دهها ميليون دالر خبر داد.
***

خط فقر در تهران به پنج ميليون تومان رسيد

به گزارش ايلنا ،محمد رضا واعظ مهدوي مدير عامل صندوق
بيمه اجتماعي کشاورزان ،روستاييان و عشاير گفت :خط فقر
براي کسي که در تهران است با فردي که در يک روستاست،
متفاوت است .براي فردي که مسکن دارد با کسي که از مسکن
بيبهره نيست ،متفاوت است .بنابراين عددي که براي آن پنج
ميليون تومان گفته ميشود محتمال ميانگين است و براي احتماال
تهران مطرح شده است.
***

با يک تير ،دو نشان

حجت االسالم محمدرضازائري در روزنامه خراسان نوشت :جريان
گسترده رسانهاي هفتههاي گذشته در باره سوء استفاده همسايگان
عراقي از فضاي مشهد با يک تير ،دو نشان را هدف گرفته است .از
يک سو روابط مثبت و صميمي ميان مردم ايران و عراق را مخدوش
ميکند و نقشهاي را که صهيونيستها دهها سال دنبال کردهاند،
محقق ميسازد و از سوي ديگر  -با هدفي بسيار مهمتر و حساس تر-
به مفهوم و جايگاه زيارت لطمه ميزند .اين دو سرمايه ارزشمند
فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي ،سياسي هر يک از جهاتي بسيار مهم
و گرانبهايند که فقدانشان يا حتي آسيب ديدنشان ما را با مشکالت
جدي روبه رو ميسازد .زيارت و رابطه معنوي و عاطفي با سلطان
خراسان ،آخرين برج و باروي هويتي و ديني ماست که نقصانها
و مشکالت ديگر ما را جبران ميکند و دشمن ،هوشمندانه اين دژ
مستحکم را هدف گرفته است .رابطه همسايگان ايراني و عراقي
هم که به رغم سالها جنگ تحميلي از برکت راهپيمايي اربعين در
سالهاي اخير در حال نزديکتر شدن بوده قطعا تهديد بزرگي براي
همه توطئههاي دشمن است .دشمن قطعا جايي سرمايه گذاري
ميکند که زمينهاي براي بهره برداري اش وجود داشته باشد .از
چند سال قبل يک متخصص روان شناس که در حوزه آسيبهاي
اجتماعي فعال بود و به مشهد تردد داشت در اين خصوص صحبت
کرده و تذکر داده بود .اما حجم اغراق شده موضوع و نوع جريان سازي
رسانهاي در فضاي مجازي به خوبي نشان دهنده برنامه ريزي
حساب شده و دستهاي پنهان در اين تبليغات آشکار بود .نقشهاي
که اتاق فکر رژيم صهيونيستي و گروههاي عملياتي آنان طراحي
کردهاند چنان پيچيده و دقيق است و اهميت هر دو هدف براي
آنان چنان است که اگر الزم باشد خودشان ميتوانند افرادي را به
عنوان مسافر به مشهد بفرستند ،سپس عکس و فيلم هم تهيه کنند
و در فضاي مجازي منتشر سازند و بعد هم عوامل ديگرشان در
اين آتش بدمند و با تحريک عواطف و احساسات مردم غيور ايران
شعله هايش را بيشتر برافروزند .اگر کسياندکي ترديد داشته باشد
کافي است تجربه نيمه نخست قرن گذشته ميالدي جاسوسهاي
انگليسي در عراق را مرور کند و شيوههاي آنان در فتنه انگيزي
و آتش افروزي را ببيند .مسئله اکنون تنها حرمت و ارزش مردم
بزرگوار خراسان و رابطه برادرانه مسلمانان دو کشور نيست .دشمن
جايگاه تمدني زيارت در فرهنگ ايراني ما را هدف گرفته است و
ميکوشد تا با يک تير ،هر دو هدف بزرگ را بزند.

آي تاهلل خاتمي:

جدا نشدن
از واليت فقيه
انقالبي بودن است

خالقي:

نوروزي :مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي
نيازمند تشکيل سازمان مستقل است

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت :مبارزه
جدي با مفاسد اقتصادي نيازمند تشکيل سازمان مستقل
است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،حجتاالسالم
حسن نوروزي در همايش تخصصي سياسي فرماندهان و
مديران سياسي نيروهاي مسلح و ائمه جمعه استان تهران با
موضوع راهبرد سه قوه در مقابله با مفاسد اقتصادي با بيان
اينکه امروز دشمنان در اسرائيل و آمريکا در حال طراحي
و برنامه ريزي هستند تا به انقالب ضربه بزنند گفت:
خداوند به وسيله انقالب اسالمي ما را در معرض امتحان

مبارزه قاطع با فساد اقتصادي ،مطالبه جدي جامعه است

و آزمايش قرار داده از اين رو بايد تالش کنيم تا از ارزش
و آرمانهاي انقالب صيانت شود.وي با بيان اينکه دشمنان
با شيعيان مخالف هستند ،ابراز کرد :اگر همه مسئوالن و
مردم به درستي به وظايف خود عمل کنند انقالب آسيب
نميبيند و اگر کسي خطايي انجام داد بايد نسبت به آن
خطا پاسخگو باشد.نوروزي با بيان اينکه ايران کشوري
قدرتمند و مقتدر است ،اظهار داشت :دشمن ميداند در
ايران نميتواند کودتاي نظامي انجام دهد براي همين از
طرق مختلف مانند جنگ اقتصادي درصدد ضربه زدن به
ما است.وي با اشاره به اينکه کميسيون حقوقي و قضائي
مجلس سياسي فکر نميکند بلکه همه هم و غم آن صيانت
از منافع انقالب است ،ابراز کرد :ما اعالم کرديم که براي
مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد يک سازمان مستقل ايجاد
شود و متخصصان اقتصادي در راس آن قرار گيرند.وي
گفت :همچنين ما قانون پولشويي را مصوب کرديم تا اگر
کسي باالي يک ميليارد پول داشته باشد از او سوال شود
که اين مقدار پول را از کجا آوردهاي؟ اين قانون درستي
است و بايد به خوبي اجرا شود.

نماينده مردم خلخال در مجلس گفت :مبارزه قاطع با
فساد اقتصادي مطالبه جدي جامعه است .بشير خالقي
در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري رسا با تأکيد بر اتحاد و
انسجام ميان مسئوالن ،ابراز داشت :نزديک به چهل سال از
عمر انقالب ميگذرد اما دشمنان جمهوري اسالمي ايران
دست از دشمني خود با ملت شريف ايران برنداشتهاند و از
هر فرصتي براي آسيبرساندن به کشور استفاده ميکنند،
ولي مسئوالن کشور با اتحاد ،انسجام و وحدت کلمه
ميتوانند سد محکمي در برابر زيادهخواهيهاي دشمنان
باشند تا از بروز چالش در کشور جلوگيري شود .وي با
بيان اين که مشکالت اقتصادي و معيشتي مردم جامعه
را آزار ميدهد ،تصريح کرد :جمهوري اسالمي ايران به
سادگي به دست نيامده است که بخواهيم آن را از دست
بدهيم .براي حفظ اين نظام اسالمي خونها ريخته شده
و جانها از دست رفته است .وي افزود :ملت شريف ايران
در هشت سال جنگ تحميلي ثابت کردهاند که عليرغم
همه مشکالت حافظ نظام اسالمي ايران هستند .بنابراين
قواي مجريه ،مقننه و قضائيه موظفند با کار شبانه روزي

ريشه مشکالت را يافته و در صدد حل آن برآيند .نماينده
مردم خلخال در مجلس با بيان اين که مبارزه با فساد
اقتصادي بايد از سرچشمه صورت بگيرد ،گفت :امروزه
مبارزه جدي با مفسدان اقتصادي به اصليترين مطالبه
آحاد جامعه تبديل شده است.وي اجراي اقتصاد مقاومتي را
بهترين راهکار خروج از مشکالت اقتصادي دانست و اظهار
داشت :با عمل به سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميتوان
جلوي قاچاقهاي سازمانيافته کاال از مبادي رسمي و
استفاده از رانتهاي اطالعاتي را گرفت.

سازمان جهادي ،موتور محرک قطار پيشرفت است

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي

من يک دورهاي در مملکت وزير سپاه شدم .وزير سپاه،
مشاور من هم براي اداره جنگ وزارت دفاع بود .من
يک سيستمي به وجود آوردم و آن ها هم يک سيستم
داشتند .به زبان ساده من يک نفر را صدا کرده و
به او اعتماد ميکردم و ميگفتم اين پول و اين هم
ن تحويل
نياز ،ميروي تهيه ميکني و ميبري به يگآ 
ميدهي و برميگردي .بعد به حساب داري مراجعه و
تسويهکن؛ اين ميشود سازمان جهادي .اکثريت امور
در اين سازمان بر اعتماد استوار است.
در يک مثال ديگر مث ً
ال قرار بود از يک محلي ،يک
بودجهاي را استفاده کنيم .من براي استفاده از آن
بايد سيري را پيش مي بردم .ابتدا فرمانده جنگ آن
احتياجات را ميپذيرفت ،بعد ميآمد پيش نخستوزير
و او درخواست مرا تبديل به يک مصوبهاي ميکرد
که بايد سران سه قوه امضا مي کردند ،بعد برگردد
پيش نخستوزير ،او دستور بدهد به بانک مرکزي
که اين پول را در اختيار من بگذارند .من اين سير
را در سه ساعت و با دوسرعت ،از مجلس که محل
فرماندهي جنگ بود و دفتر نخستوزير تا ساختمان
ورودياش که محل رئيس قوه قضائي و رئيسجمهور
بود همينجوري مي دويدم و موفق شدم در سه ساعت
پول را بگيرد .سازمان مشابه چهکار کرد؟ اين درخواست
را نوشت ،داخل سيستم اداري نوشت و براي فرمانده
جنگ فرستاد .حاال کي دستش رسيد؟ باالخره وزير
دفاع هم که بخواهد از خواستهاش دفاع کند ،براي
سازمان برنامهوبودجه فرستاد ،او رسيدگي کرد و
نصف آن مبلغ را براي آنها الزم دانست .سپس براي
فرمانده جنگ برگرداند ،فرمانده هم جزو کارهايش
ت وزير فرستاد .نخستوزير هم کار را طبق
براي نخس 
روال معمولي انجام داد و مجدد براي فرمانده جنگ
فرستاد و او هم به دفتر رئيسجمهور ارسال کرد و
در نهايت او هم به دفتر رئيس قوه قضائيه رساند.
در خواست آن ها يک رقم مث ً
ال  15ميليارد توماني
بود ،اما براي آنها ک ً
ال دو ميليارد و هفتصد ميليون
تومان تصويب کرند؛ من در اين مدتي که آن ها براي
گرفتن مبلغ مراحل را طي مي کردند ،سه بار رفتم
و بودجه ها را گرفتم .اين فرق يک سيستم اداري و
يک سيستم جهادي است.
سلسل ه مراتب در سازمان جهادي به چه شکل
است؟

کام ً
ال تعريفشده است .ببينيد ،وقتي که سپاه را
تشکيل داديم ،امام مرا خواستند و گفتند که اين
سپاه را جوري تشکيل دهيد که فرمانبرها با طيب
خاطر پشت سر فرمانده ،نماز بخوانند .يعني چي؟
يعني اگر در سلسل ه مراتب فرماندهي از پايين تا باال
همه اينقدر هم ديگر را قبول داشته باشند که پشت
سر هم ديگر نماز بخوانند ،اين ميشود يک ارتباط
سالم و قلبي .وقتي اين فرمانده بگويد برو ،اين کسي
است که پشت سرش نماز ميخوانده و حکم او را
واجب ميداند .از طرف ديگر چون اين بااليي هم
ن کسي که مبادي آداب
پاييني را قبول دارد ،بهعنوا 
و سلسل ه مراتب هست با او مشورت ميکند ،به او
اختيار ميدهد و به او امکانات ميدهد .ممکن است
بخشي از اختياراتش را هم به او واگذار ميکند .لذا
در سيستم عادي ،بر اساس آييننامهها اين اقدامات
صورت مي گيرد ،اما در سيستم جهادي بر مبناي
تشخيص طرفين هم فرمانده هم فرمانبر و ب ه طور
دوجانبه سروشکل مي گيرد.
اجازه دهيد خاطره اي را بيان کنم ،مرا به دانشگاه
فرمانده ستاد ارتش دعوت کردند تا سخنراني کنم و
درس بدهم .آنجا برادران ارتشي از من سؤال کردند،
اما هم ه ما تحصيلکردگان اروپا و آمريکا در رشته
لجستيک هستيم ،نميتوانيم ارتش را پشتيباني کنيم،
تو چطور از بازار بلند شدي و سپاه را هم پشتيباني
ميکني! رفتم پاي تخته و چون مطالعه کرده بودم،
در يک جمله نوشتم اصول لجستيک ارتش  23تاست،
اما اصول لجستيک سپاه  8مورد است و اين مهم در
سرعت کار تاثير مي گذارد .معموالً در سيستمهاي
جهادي ،حذفِ ردههايي را شاهد هستيم که احساس
ميشود در سرعت کار تأثير منفي دارند .اساسا در
سازمانهاي جهادي پيچيدگي معنايي ندارد.
مشکالت امروز مملکتي تا چه اندازه به دوري از
ساختارهاي مديريت جهادي مربوط مي شود؟
مشکل بزرگ امروز مملکت که عدم تحقق اقتصاد
مقاومتي است به دليل حجيم شدن دولت است.
شخصي ميخواهد يک دامداري تاسيس کند ،به او
ميگويند برو از  17جا استعالم بگير .اين همين کاري
است که خود من ميخواستم انجام دهم.
ن موانع را برميدارد .يک
سيستم جهادي همه اي 
صورت تهيه ميکند و ميگويد هر کس قصد ايجاد

ج کار را خودش انجام دهد ،اگر
دامداري دارد ،اين پن 
انجام نداد تشکيالتش را از بين ميبرم.
در سيستم جهادي اصوالً همه افراد يا بايد وجدان
کاري باشند واال سيستم ردشان ميکند .مث ً
ال تصور
کنيد که تمام نيروهاي جهادي سوار قطار شدهاند و
ميخواهند به مشهد بروند .يک عدهاي که با اينها
م افق نيستند و نميخواهند مشهد بروند ،بهطرف
ه
ته قطار مي دوند .يعني ميرسند به آخر قطار و در
را باز کرده و پيادهشان ميکنند.
در سيستم اداري اگر طرف خودش وجدان کاري
داشته باشد در چارچوب آن قانون و مقررات کارش
را انجام ميدهد ،اگر وجدان کاري نداشته باشد کسي
ي نميتواند بکند .رئيس دام استان به اين بنده
کار 
خدا ميگويد داديم از خارج وارد کنيم ،ولش کن؛
اما جهادي اين حرف را نميزند .ميگويد احسنت،
برو توليد کن و ديگران را هم تشويق کن تا ما سه
سال ديگر اين واردات را قطع کنيم.
روابط و فرهنگ سازماني در سازمان جهادي
چگونه تعريف مي شود؟
درعينحال که سلسله مراتب در سازمان جهادي
اهميت بااليي دارد ،اما فخرفروشي معنايي ندارد
و رئيس و مرئوسي نيست .اينکه من رئيسم و تو
مرئوس هستي و من دستور ميدهم و تو اجرا ميکني
وجود دارد ،اما بابت اين تفاوت پست ،من به تو فخر
نميفروشم و حرف درست تو را چون باالتر از تو
هستم رد نميکنم .در سازمان جهادي افراد جاي
هم بهراحتي کار ميکنند ،اما در سازمانهاي اداري
اين طور نيست.
انتخابمحصول،رشدوترويجبرنامههاوسياستها
در سازمان هاي جهادي به چه شکل است؟
اآلننظامسنتيميگويدکهيکسالکمبودسيبزميني
داريم و يک سال سيبزميني را بايد دفنش کنيم! اين
مختص نظام غير جهادي است .يک سال دانشجوي
پزشکي آنقدر داريم که فارغالتحصيالن پزشک
عمومي ميآيند به من التماس ميکنند و ميگويند
که منشي نميخواهيد؟ يک موقع هم آنقدر نداريم
که از پاکستان و بنگالدش پزشک ميآوريم .اينها
نظامهاي عادي و غيرجهادي است.
در نظام عادي آمديم و سياست هاي کنترل جمعيت را
در پيش گرفتيم .امروز بهجايي رسيدهايم که مدارس مان
خالي است و دانشگاههاي ما هم تند تند خالي ميشوند.
دانشجو نداريم و پانزده سال ديگر هم لفظ عمو ،عمه،
خاله و دايي حذف ميشود .در نظام جهادي يعني
آن چيزي که مقام معظم رهبري بهعنوان چشمانداز
 1404مطرح کردند .اگر چشم انداز را مطالعه کنيد،
متوجه خواهيد شد که آن فرمان آقا يک نظام جهادي
کامل است و تمام هدفها معين شده است .آن
چ وجه با يک نظام عادي به سرانجام
هدفها بههي 
نمي رسد .در بحث علمي جهادي کار کرديم .امروز
رتبه  14دنيا را در اختيار داريم .يعني رتبه علمي
از برنامه چشمانداز جلوتر است ،اما در بقيه حوزهها
چون جهادي کار نشده و دست دولت بوده پيشرفت
محسوسي نداشته ايم .اما علم ،تحقيق ،مطالعه و
مقالهنويسي دست دولت نبود.
ادامه در صفحه 2

اطالعيه

نظربه اينکه درخواست تجديدنظر آقاي حسين عبداله پور داخلي فرزند محمدرضا به علت غيبت غيرموجه
در هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي مورد بررسي است و تا کنون جهت روشن شدن وضعيت خدمتي خود مراجعه ننموده اند  ،لذا
بر اساس مقررات به نامبرده اطالع داده مي شود حداکثرظرف مدت 10روز پس از انتشار آگهي نسبت به ارسال
دفاعيه خود به هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان اين دانشگاه واقع در تهران–بزرگراه
شهيد چمران -اوين -جنب بيمارستان آيت ا...طالقاني -ساختمان-2طبقه 2اقدام نمايند .
بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده  18آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري عمل
خواهد شد .در صورت عدم مراجعه در مهلت تعيين شده غياب ًا راي صادر ميگردد.
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با حکم رهبر معظم انقالب اسالمي؛

حجتاالسالمرستمي،رئيسنهادنمايندگي
مقام معظم رهبري در دانشگاهها شد

محسن رفيق دوست در گفتو گو با رسالت :

کشور با مشکالت عديده اي دست به گريبان است.
اقتصاد شاه بيت اين سخن است .درحالي سخن از
اقتصاد و هزار راه نرفته مي زنيم که شاه کليدي به
نام اقتصاد مقاومتي در دست داريم ،اما ...از ديگر سو،
پس از انقالب اسالمي رشد و جهش خيره کننده
در امر نظامي و علوم مختلف را شاهد بوديم .پيکره
نامتوازن پيشرفت در جمهوري اسالمي از دو بال
قوي نظامي و علمي بهره مند است اما ضعف اقتصاد
و عوامل ديگر پرواز در بلنداي آسمان پيشرفت را
از کشور سلب کرده است .در گفت و گو با محسن
رفيق دوست از سازمان جهادي سخن گفتيم .او از
مزيت ها و تفاوت هاي سازمان جهادي با ساختارها
و سازمان هاي اداري گفت .معماي شکل گيري اين
پيکر نامتوازن پيشرفت نيز در صحبت هاي صميمي
و روان وزير اسبق سپاه قابل حل است.
جناب رفيق دوست تفاوت سازمان جهادي با
ديگر سازمان ها در چيست؟
سازمان عادي افرادش را يک عده کارمند تشکيل
ميدهند که براي آنها يک وضعيت مشخصي يکزمان
مشخصي و يک درآمد مشخصي معينشده و بر
مبناي آن کار ميکنند ،يعني فرد در يک سازمان
معمولي صبح سر يک ساعت معين ميرود کارت
ميزند ،پشت ميزش مينشيند ،آن مأموريتي را که
به او محول ميکنند – حاال آنجايي که خوب است
را ما ميگوييم ،آنجايي که از زير همين کار هم فرار
ميکنند که هيچ -آن کار را انجام ميدهد و سر
ساعت هم هر وقت کارش تمام شد ،به خانه مي رود.
آن کار تمامشده باشد يا نه فرد به خانه برمي گردد،
اگر هم قرار باشد که فوق آن ساعت کار کند بحث
اضافهحقوق مطرح است ،اما در يک سازمان جهادي
هيچوقت فرد آن سازمان در آن وظيفهاي که به او
محول شده درجا نميزند .نوآوري دارد ،ساعت براي
او مشخص نيست.
در سازمان جهادي ممکن است يک شخص کار دو
نفر ديگر را که بنا به هر دليلي نتوانستهاند کار خود
را انجام دهند ،انجام ميدهد .سازمان جهادي يعني
يک سيستم مبتني بر کار در اسالم .اسالم براي کار
و کارگر يک تعريف خاص دارد که با قانون کار حتي
کشور خود ما هم تطبيق ندارد .اسالم معتقد است هر
کس بايد بتواند کاري را که ميخواهد انتخاب کند،
فعال باشد و جلو برود .نظامي هم که براي آن کار
ميکند موظف است زندگي او را تأمين کند.
در سازمان جهادي افراد در چارچوبهاي مقرراتي
گير نميکنند .اين درحالي است که در سازمانهاي
عادي ،افراد در چارچوبها گرفتار ميشوند ،يعني
حتي از چشم انداز آن سازمان فراتر رفتن را براي
خودشان يک امتياز منفي ميدانند ،ميگويند شايد
مرا بازخواست کنند که تو چه حقي داشتي ،از اين
بيشتر کار کني .اين در حالياست که سازمان جهادي
اساسا براي خودش تعريف جديد دارد ،ميگويد بايد
اين کار را انجام داد ،يعني او خودجوش کارش را
انجام ميدهد.
از تجربه خودتان بگوييد .زماني شما متصدي
وزارتخانه بوديد .چه فرآيندي در دوران مديريت
شما رقم خورد؟
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رانت پنجهزار ميليارد توماني
با قيمتگذاري دستوري فوالد

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از ادامه پيگيريها
درباره قيمت گذاري دستوري فوالد و رانت  ۵۰۰۰ميليارد توماني
در بازار با قيمتگذاري دستوري فوالد در بين دالالن خبر داد .به
گزارش فارس ،محمد رضا پور ابراهيمي با اشاره به نامه دو هفته
پيش خود به محمد شريعتمداري وزير صنعت  ،معدن و تجارت
درباره آثار و تبعات قيمتگذاري دستوري فوالد گفت :متاسفانه
تا اين لحظه وزير صمت پاسخي به اين نامه و دغدغههاي مطرح
شده در آن نداده است .وي گفت :يکي از موارد سوال از وزارت
صمت ،سياست نادرست اين وزارتخانه در قيمت گذاري دستوري
انواع کاالها از جمله فوالد است و وزير مربوطه بايد پاسخ بدهد
اين رانت سنگين به چه دليلي ايجاد شده و منافع آن نصيب چه
کساني شده است .نماينده کرمان با بيان اين که آيا ارقام مطرح
شده در مورد ايجاد رانت بيش از  4800ميليارد توماني از محل
قيمت گذاري فوالد در کشور را تأييد ميکند ،پاسخ داد  :بررسي
شاخص خرده فروشي در استانهاي مختلف نشان ميدهد نه تنها
اين آمار درباره رانت ايجاد شده از محل فروش ارزان فوالد درست
است ،بلکه حدود  80هزار ميليارد تومان رانت از محل قيمت گذاري
دستوري و دولتي کاالهاي مختلف و تفاوت قيمت عرضه کاال با ارز
دولتي و ارز بازار ثانويه در اقتصاد کشور ايجاد شده است.
***

تاکيد کرد :مبادا نان به دين بخوريم و به قولي نان به دين خوردن خوب نيست ،بايد با خدا
معامله کرد و از اخالص اين معامله بهره برد و مزد و اجر را از خداوند گرفت .وي با اشاره به
رعايت مسائل و ارزشهاي ديني در نزد مداحان گفت :غيرت ديني داشته باشيد و بدانيد
حفظ ارزشهاي ديني براي خانواده هاي مداحان و عالمان هم ضروري است و اگر آنان هم
حرمت ها ،ارزشها و حجاب را رعايت نکنند به شخصيت و ارزش ها ضربه وارد مي شود.
وي اظهار داشت :مداحان هرگز برخوردهاي کاسب کارانه نداشته باشند و جايگاه خود را
حفظ کنند و اگر دل آلوده به گناه شود نمي تواند با دل ها حرف بزند و در کالمش تاثيري
نيست .وي با بيان اينکه منابع مورد اطمينان در مرثيه سرايي ها و روضه ها استفاده شود
افزود :مداحان بايد ضمن انقالبي بودن بي تفاوت در مسائل نباشند و کسي که پرچم امام
حسين(ع) را بلند ميکند ،در مطالعه هم پيشقدم باشد و از سبک هاي غريبه که در شان
مداحي و روضه نيست پرهيز کند که اينها وهن عزاي حسين بن علي(ع) است.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

رهبر معظم انقالب اسالمي طي حکمي حجتاالسالموالمسلمين مصطفي رستمي را
بهعنوان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها منصوب کردند.به گزارش
گروه سياسي خبرگزاري آنا رهبر معظم انقالب اسالمي طي حکمي حجتاالسالم والمسلمين
مصطفي رستمي را بهعنوان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها منصوب
کردند.متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است:
بس م اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجتاإلسالم آقاي شيخ مصطفي رستمي دامت توفيقاته
اکنون که پس از يک دوره فعاليت ارزشمند و پرثمر ،جناب حجت اإلسالم آقاي محمديان
از رياست نهاد نمايندگي در دانشگاهها کنارهگيري کردهاند ،ضمن تقدير و تشکر فراوان
از تالش دلسوزانه و سلوک مهربانان ه ايشان ،جنابعالي را که از فضالي جوان و پرانگيزه
و آشنا و مرتبط با محيط دانشگاه ميباشيد ،بهپيشنهاد شوراي نهاد ،بهرياست نهاد
مزبور منصوب ميکنم.
دانشگاه مهمترين مرکز توليد و گسترش و افزايش دانش و دانشمند است و همت و تعهد
و تالش مبارک استادان و مديران اين مرکز حساس ،ترسيمکنند ه چشمانداز آيند ه کشور
و رقمزنند ه سرنوشت ملت است .حضور علماي دين و فضالي روشن بين حوزههاي علوم
ديني در کنار استاد و دانشجو و مدير دانشگاهي ،بايد بتواند به توفيق و هدايت الهي
خروجي مطلوب اين تالش مبارک و تعهد اخالقي را تضمين کند و دانشگاه را پرورشگاه
انسانهاي بزرگ و مديران کارآمد آيند ه کشور و دانشآموختگان صالح و فرزانه و پرکار
و پرنشاط سازد .انشاءاهلل.
الزم است مجموعههاي مرتبط از جمله شورايعالي انقالب فرهنگي و وزارتهاي علوم و
بهداشت و مديران مؤسسات آموزش عالي ،حمايت و همکاري الزم را با اين نهاد معمول
دارند.توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت ميکنم.
سيدعلي خامنهاي
 ۱۲شهريور ۱۳۹۷

زاکاني :حسين فريدون قبل از دفاع از دکترا
پاسخگوي دخالتش در حوزه بانکي باشد
نماينده سابق مجلس به عدم برگزاري جلسه دفاع از رساله دکتري برادر رئيسجمهور
واکنش نشان داد.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم ،عليرضا زاکاني در
توئيتر خود نوشت :حسين فريدون برادر رئيس جمهور به دليل عدم حضور اساتيد
موفق به دفاع از رساله دکترايش نشد.وي نوشته است :به نظر قبل از دفاع از رساله
دکترا !!! ايشان بايد پاسخگوي رانت خواري و فساد عظيمي که با مداخله وي در
حوزه پولي بانکي کشور رخ داده باشد تا راه براي برخورد با دانه درشت هاي
مفسد کشور هموار شود.

سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام(ره):

شوراي سياستگذاري اصالحطلبان را
به رسميت نميشناسيم
عضو مجمع نيرويهاي خط امام(ره) گفت :شوراي سياستگذاري اصالحطلبان را
به رسميت نميشناسيم.حميد قزويني در گفتوگو با خبرنگار احزاب خبرگزاري
تسنيم ،درباره آغاز بهکار مجدد شوراي سياستگذاري اصالحطلبان ،اظهار داشت:
ما در جلسات اين شورا شرکت نميکنيم و به اتفاقاتي که در شوراي موسوم به
سياستگذاري اصالحطلبان رخ ميدهد ،توجهي نداريم.وي درباره چرايي عدم حضور
مجمع نيروهاي خط امام(ره) در شوراي سياستگذاري اصالحطلبان ،خاطرنشان
کرد :علت عدم حضور ما بحثهاي درا ز مدت و دامنهداري است .تنها در چند
جلسه حضور داشتيم و بعد از آن در جلسات شرکت نکرديم .در واقع بيش از دو
يا سه سال است که در جلسات شورا شرکت نميکنيم.وي درباره مشکل تشکل
متبوعش با شوراي سياستگذاري ،گفت :بحثهاي دامنهدار و مفصلي است ولي
به طور کل رسميتي براي اين شورا قائل نيستيم.

»

بازخواني توصيههاي رهبري

ادامه از صفحه اول
دولت بايد به ميان مردم بيايد و در يک ارتباط چهره به چهره در مورد
نقشه هاي دشمن در جنگ اقتصادي روشنگري کند .سفرهاي استاني
و ديدار با مردم ضروري است .برقراري ارتباط يک سويه از رسانه ملي
دردي را دوا نمي کند.
دولت با توانايي ها و اختياراتي که دارد حتماً مي تواند بر مشکالت غلبه
کند به ويژه آنکه رقباي او صادقانه مي گويند هر کمکي که از دستشان
برآيد به دولت خواهند کرد.
دولت بايد با نخبگان جامعه به ويژه نخبگان اقتصادي مراوده داشته باشد
آنها را زير يک سقف جمع و حرف آنها را گوش کند و به راهکارهاي
آنها عمل نمايد.
دولت نياز به يک کار مستمر و شبانه روزي و پيگيري براي حل مشکالت
اقتصادي مردم دارد .براي اين کار حتماً نيازمند روحيه انقالبي ،عزم
راسخ و تالش و کار جهادي است .مردم بايد تحرک دولت را حس
کنند و وقتي اخبار رسانه ملي را پيگيري مي کنند بايد ببينند کار
ملموس مسئوالن اقتصادي براي حل مشکالت چيست؟ هر باري که
از دوش مردم برداشته شود بايد مردم آن را حس کنند و ثمرات آن را
در جيب و سفره خود ببينند.
دولت در حال جنگ تمام عيار با بزرگترين قدرت اقتصادي جهان است.
آمريکا براي مقابله با نظام مقدس جمهوري اسالمي هر کاري که ناشي
از دشمني و خصومت باشد دريغ ندارد .اين طرف معادله جنگ ،بايد
آرامش ،وحدت ،همگرايي و انسجام ملي برقرار باشد.
همه بايد تالش کنند دولت يک تصوير توانا ،مقتدر و کارآمد داشته باشد
و در اين ميان خود مسئوالن دولتي مسئوليت سنگيني دارند آنها بايد
تالش هاي خود را در قاب چشمان مردم به تصوير بکشند.
اگر جز حرف چيزي براي اين تصوير نداشته باشند خدايي ناکرده
تصويري ناکارآمد از آن واتاب داده مي شود.
برجام ،فرجام خوبي نداشت .تکيه بر آن تکيه بر سراب است .از اول نبايد
مشکالت اجتماعي و اقتصادي را به برجام گره مي زديم .حال که امروز
مي بينيم اين کوچه بن بست است سخن از فوايد آن بي فايده است.
ديپلماسي خارجي کشور بايد به سمت کشورهايي برود که فرياد
مي زنند حاضر به برقراري روابط راهبردي با تهران هستند.
آنها صادقانه در عرصه ديپلماسي جهاني به ايران کمک کرده اند .چين،
روسيه و هند مي توانند شرکاي راهبردي ما باشند.
ديپلماسي کشور بايد تمرکز گسترش روزافزون روابط را با اين کشورها
جدي بگيرد .کشورهاي بزرگي چون پاکستان در همسايگي ما و اندونزي
به عنوان دو کشور بزرگ مسلمان بايد جزء هدف هاي ديپلماسي
خارجي ما باشد.
بايد به طور کلي از آمريکا قطع اميد کرد و چون اروپا دنباله رو آمريکاست
هم بايد اميدي به آن نداشت.
ضروري است در اين راه اراده ديپلماسي خود را بر اساس نگاه دقيق به
شرق تنظيم کرد .از برجام بايد هوشمندانه عبور و آن را به عنوان يک
تجربه تاريخي در ديپلماسي کشور به موزه روابط با غرب سپرد.

