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خطیب جمعه تهران :خیانت و سوءمدیریت باعث شده
زندگی مردم در سختی باشد

ویژههایخراسان
عاقبتکمیسیونکالنشهرهای
هیئتدولتچهشد؟
اگرچه به موجب مــاده  ۶آیین نامه داخلی
کابینه،درمواردضرورییااموریکهمربوطبه
چندکمیسیونباشدباتصویبهیئتوزیران،
کمیسیونخاصتشکیلخواهدشد،یکمقام
مسئول در گزارش خود به تعدادی از مدیران
ارشد دولتی با یــادآوری گذشت چند سال از
آغازفعالیتکمیسیونخاصامورتهرانودیگر
کالن شهرها ،متذکر شده تــداوم رویه فعلی
ن پذیر نیست و باید درباره ادامه فعالیت
امکا 
آن،ازهیئتوزیراندرخواستراهکارکرد.

مجوزویژهدولتبهیکموسسه
خیریهمشهور
بــر اســاس گـــزارش کارشناسان یــک نهاد
نظارتی ،یک مسئول ارشد اجرایی در حالی
طی روزهای اخیر با صدور ابالغیه ای برخی
کاالهایاهداییبهیکموسسهخیریهمشهور
غیردولتیرا ازپرداختمالیاتوارداتمعاف
کردهکهبراساسبند 6ماده 12قانونمالیات
برارزشافزوده-کهابالغیهمذکورنیزمستند
بهاینبخشاست-صرفاکاالهایاهداییبه
صورت بال عوض به وزارتخانه ها ،موسسات
دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید
هیئتوزیرانمشمولاینتسهیالتمیشود.

پیام کتبی رئیس جمهور و نخست
وزیر پاکستان به رهبر انقالب
ایسنا-شیخ رشید احمد وزیر راه آهن فدرال
پاکستان پیام کتبی مشترک رئیس جمهور
و نخست وزیر پاکستان را روز پنج شنبه برای
تقدیم به محضر رهبر معظم انقالب به علی
اکبر والیتی ارائــه کرد .از جزئیات این پیام
خبریمنتشرنشدهاست.

محمد اکبری -خطیب نمازجمعه دیروزتهران با بیان این که کشور ما امکانات و ظرفیت بسیاری دارد گفت :سوءمدیریت و خیانت باعث شده زندگی
عدهایازمردمبسیارنابهسامانباشدونتوانندگوشتبخورندوغذایخوببهفرزندانشانبدهند .حجتاالسالموالمسلمینکاظمصدیقی،افزود :بیایید
یکقیامهمهجانبهداشتهباشیموبههمسایگانخودبرسیم .سعادتدنیاوآخرتدرایناستکهباخدامعاملهکنیموبهترینمعاملهانفاقواطعاماست.

رهبر انقالب در حکم انتصاب حجت االسالم و المسلمین رئیسی به ریاست دستگاه قضا صادر کردند
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حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در حکمی حجت االسالم و المسلمین
آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه
قضاییه منصوب کردند .رهبر انقالب اسالمی
در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قو ه قضاییه
و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبند ه گام
دوم انقالب باشد ،از فقاهت ،دانــش ،تجربه،
سالمت ،امانت و کــارآمــدی حجت االســام و
المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت
و سوابق طوالنی ایشان در قوه قضاییه و آشنایی
کامل با همه زوایــای آن ،به عنوان دالیــل این
انتخاب یاد و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب
به رئیس جدید قــو ه قضاییه بیان کــردنــد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثــار رهبر انقالب اسالمی ،متن حکم ایشان
الر حیم،
الر حمن ّ
به این شرح است :بسم اّ ...
جناب مستطاب حجتاالسالم و المسلمین
آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته،
آغــاز ده ـه پنجم انقالب و گذشت چهل سال
دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق
از تشکیل
ِ
اسالمی ،ایجاب می کند که با تکیه بر تجربهها و
دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب
زمانی ،تح ّولی متناسب با نیازها و پیشرفت ها و
تنگناها در قو ه قضاییه صورت گیرد و دستگاه
عدالت با نَفَ سی تازه و انگیزه ای مضاعف و نظم
و تدبیری حکمتآمیز ،دوران جدیدی را که
زیبنده گام دوم انقالب است ،با قدرت و جدیت
آغاز کند.
این جانب برای تحقق این مقصود حیاتی ،جناب
عالی را برگزید هام که دارای سوابق طوالنی
در سطوح مختلف قــو ه قضاییه و آشنا با همه
زوایای آن می باشید و از طرفی در کنار فقاهت از
تحصیالت حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه
مهم برخوردارید و سالمت و امانت و کارآمدی
خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان دادهاید.
سند تحول قضایی پیشنهادی جناب عالی را

مالحظه کــردم .بر اساس مشورت ها و نظرات
کارشناسی ،آن را مفید و کارساز می دانم .با این
حال چند نکته را مؤکد ًا به جناب عالی سفارش
می کنم .نخست آن که برای هم ه فصول این سند
و بندهای ذیل آن ها ،زمان تعیین کنید و خود و
همکاران تان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام
نمایید .در زمانبندی ها نه عجله و نه مماطله
[تأخیر کردن] نباید راه داده شود .دوم آن که در
هم ه فصول تحول ،مردمی بودن و انقالبی بودن
و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
سوم آن که عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس
عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید .سالمت
پاکی دامن آنان از هر گونه فساد ،شرط
قضات و
ِ
الزم و ا ّو ل بــرای همه توفیقات شماست .در
ریشهکنی فساد از درون قوه که مایه مباهات
شما و ســرافــرازی اکثریت قضات دادگــاه ها و
دادســراهــاســت ،هیچ تردید و درنــگ نکنید.
چهارم آن که گسترش عدل و احیای حقوق عامه
و آزادی های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون
را که در شمار هدف های قوه قضاییه در قانون
اساسی است در رأس برنامهها قرار دهید .این

موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضاییه
در حوادث و منازعات خواهد شد .پنجم آن که

در برخورد قضایی مالحظه این و آن را نکنید.
ششم آن که از جوانان صالح و انقالبی و فاضل
در مسئولیت های قوه استفاده کنید .هفتم
آن که قاضی و دادگاه را عزیز بدارید .احساس
سد محکمی در برابر
عزت و شرافت در قاضیّ ،
انگیزهها و عوامل نفوذ و انحراف است .هشتم آن
که همکاری با قوای مجریه و مقننه و همافزایی با
آنان را که سفارش همیشگی این جانب است در
نظر داشته باشید .آنان نیز موظف به همراهی و
همکاری با شما هستند .در پایان الزم می دانم از
آیتا ...آملی به خاطر تالش های ارزشمندشان
تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جناب
عالی و همکاران تان دست دعا و توسل به درگاه
ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة
ا ...ارواحــنــا فــداه را مسئلت نمایم .والسالم
سیدعلی خامنهای۱۶ ،
علیکم و رحمت اّ ،...
اسفند .۱۳۹۷

فراخبر

 11فراز کلیدی از حکم رهبر انقالب برای ریاست جدید قوه قضاییه
قضایی طوالنی رئیسی به
* اشاره به فقاهت ،دانش ،تجربه ،سالمت ،امانت ،کارآمدی و سوابق
ِ
عنوان دالیل این انتخاب
* تحول در قوه قضاییه و آغاز یک دوران پرقدرت در این دستگاه ،زیبنده گام دوم انقالب باشد
* مفید و کارساز بودن سند تحول قضایی پیشنهادی از سوی رئیس جدید دستگاه قضا
* زمانبندی مشخص در تحقق اهداف سند تحول و رعایت 3اصل مردمی ،انقالبی و ضدفساد بودن
* سالمت قضات و نیروی انسانی سالم اولین شرط همه توفیقات و توجه به ریشهکنی فساد از
درون قوه
* توجه به عدل ،احیای حقوق عامه ،آزادی های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون به عنوان چهار
عامل دلگرمی مردم
* بی توجهی به این و آن در برخورد قضایی
* استفاده از «جوانان» صالح ،انقالبی و فاضل در مسئولیت های قوه قضاییه
* ترویج احساس عزت و شرافت در قاضی و دادگاه
* همکاری قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و لزوم همکاری این دو قوه با دستگاه قضایی
* تقدیر و تشکر از تالش های ارزشمند آیت ا ...آملی الریجانی

انتقاد بعیدی نژاد از اعطای حمایت دیپلماتیک به زاغری
پس از آن که وزارت خارجه انگلیس اعالم کرد
نازنین زاغــری ،از ایــن پس مشمول محافظت
دیپلماتیک لندن خواهد شد ،سفیر ایــران در
انگلیس اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین
زاغــری را مخالف حقوق بینالملل دانست.
به گــزارش ایسنا ،حمید بعیدینژاد در صفحه
توئیترشنوشت«:تصمیموزارتخارجهانگلیس
به اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری،

مخالف حقوق بینالملل و فاقد آثــار حقوقی و
اجرایی است.حقوق بینالملل اعطای حمایت
دیپلماتیک از ســوی دولـتهــا را فقط دربــاره
اتباع خود ممکن میداند .طبق قانون ایــران،
ایرانیانفارغازمحلاقامت،تابعیتخودراحفظ
میکنند ».برخی دیگر از چهره ها مانند عبدا...
گنجی نیز این اقــدام عجیب انگلیس را نشان
دهندهاهمیتنازنینزاغریبرایلندندانستند.

...

گزارش خبری
استقبال ها از انتصاب رئیس
جدید قوه قضاییه
انتصاب حجت االسالم و المسلمین رئیسی
به عنوان ششمین رئیس قوه تاریخ جمهوری
اسالمی همچنان واکنش هایی دارد .کسی
کــه در جــوانــی دادســتــانــی کــرج ،همدان
و تهران را برعهده داشــت و با طی پله پله
مراحل رشد در دستگاه قضایی به ریاست
سازمان بازرسی کل کشور ،معاون اول
دستگاه قضا ،دادستانی کل کشور و سپس
ریاست این دستگاه رسید .دکترای فقه و
حقوق خصوصی از دانشگاه عالی شهید
مطهری ،انتشار کتب فقهی متعدد و تدریس
در حوزه های مشهد و تهران از سوابق علمی
حجت االسالم و المسلمین رئیسی است که
بعض ًا در واکنش های چهره ها به انتصاب او
مورد اشاره است.
محمود صــادقــی فــعــال اص ــاح طلب در
توئیتر خــود با اشــاره به نکات مهم رهبر
انــقــاب در حکم انتصاب رئیسی ،این
نکات را نویدبخش تحوالت مثبت در قوه
قضاییه دانست و از رئیس جدید دستگاه
قضا خواست ویژگی هایی چــون دانــش،
تجربه ،تحصیالت حقوقی ،سالمت ،امانت
و کارآمدی را در انتصاب قضات قوه مورد
توجه قرار دهد .تقی دژاکــام فعال رسانه
ای اصولگرا نیز مانند بسیاری از فعاالن
فضای مجازی به رأی رئیسی در سال 96
اشاره کرده و آن را پشتوانه ای برای سرمایه
اجتماعی رئیس جدید دانسته اســت .به
گزارش تابناک سید محمدعلی ابطحی،
رئیس دفتر رئیس جمهور دولت اصالحات
نیز در یادداشتی با اشاره به خصوصیاتی
چون آشنایی با جزئیات سیستم قضایی،
اعتماد رهبری و رابطه خوب نهادهایی مثل
سپاه و روش معتدل و مردمی و دوری از بی
اخالقی نوشت« :باهر نگاهی ،انتخاب آقای
رئیسی برای ریاست قوه قضاییه ،خبر خوبی
برای همه بود ».در ادامه پیام های تبریک به
رئیس جدید دستگاه قضا باقری رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح ،حاجی صادقی نماینده
ولــی فقیه در سپاه و والیتی مشاور رهبر
انقالب در امور بین الملل ،در پیام هایی
انتصاب او را تبریک گفتند .به گزارش میزان
مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه با
حضور مقامات و مسئوالن عالی کشوری،
لشکری و قضایی صبح روز دوشنبه بیستم
اسفند برگزار خواهد شد.

