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سرمقاله

خبر
رئیس قوه قضائیه:

برخورد عبرتآموز با مفسدان
سبب اعتماد مردم میشود
رئیس قوه قضائیه گفت :شناسایی و برخورد
قانونی و عبرتآموز سبب ایجاد اعتماد مردم به
مقابله نظام با مفاسد میشود.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم سید ابراهیم
رئیسی روز دوشنبه در جلسه مسئوالن عالی
قضایی درباره مقابله با فساد اظهار کرد :صرف
اعالم خبر وقوع مفاسد ،نه تنها اعتمادساز
نیست بلکه اعتمادزدا است .آنچه سبب ایجاد
اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد میشود،
اوال شناسایی و رفع بسترهای فساد و ثانیا برخورد
قانونی و عبرتآموز با مفسدان است .رئیس قوه
قضائیه ،پیشاپیش فرارسیدن سالروز میالد امام
زمان(عج) را تبریک گفت و افزود :از همه نیروهای
اطالعاتی و امنیتی میخواهم که به برکت این
ایام ،همانند گذشته تمام تالش خود را با همکاری
مدیران دلسوز کشور برای شناسایی بسترهای
فساد به کار بندند و با سپردن مفسدان به دست
دستگاه عدالت ،اعتماد مردم عزیز به کارآمدی
نظام و سازمان اداری کشور را افزایش دهند.
رئیسی با تقدیر از خدمترسانی همه گروههای
مردمی و دولتی در سیل اخیر اعم از هالل احمر،
بسیج ،ارتش ،سپاه و نهادهای انقالب اسالمی
گفت :در آستانه روز ارتش جمهوری اسالمی و
در روزهایی که سپاه پاسداران انقالب اسالمی
مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است ،امروز
در مناطق سیلزده شاهد اجرای مانور خدمت و
خدمترسانی نیروهای مسلح کشورمان هستیم.

خبر

«ابتکار» از خیز اصولگرایان برای انتخابات  98گزارش میدهد

استعدادسوزی زیر سایه
انحصارطلبی
ادامه از صفحه یک
اما اتفاقات برنامه  90و حذف یکباره آن
شل بزرگتر یعنی فضای
را میتوان در یک ا ِ ِ
اقتصادی وسیاسی کشور نیز بررسی کرد .این
انحصارطلبی نهتنها در صداوسیما که در مدیریت
اقتصادی کشور نیز به منافع کشور آسیب زده
است .تردیدی نیست که بخش کلیدی اقتصاد در
دستان دولت و نهادهای شبهدولتی قرار دارد که
برای انتصابات خود در پستهای تاثیرگذار کمتر
از قواعد اصولی پیروی میکنند .در واقع ،تغییر
رویکردهای سیاسی دولتها و روابطی خارج از
اصول شایستهساالری تعیینکننده این انتصابات
است .هرچند این روند در دولت فعلی با تغییر و
بهبود رویه روبهرو بود اما همچنان مشکل اصلی
برجای خود باقی است .انحصاری که در اقتصاد
کشور توسط دولت و برخی نهادها وجود دارد،
تمام منفذهای پاسخگویی از چرایی و سازوکار
هر نوع انتصابی را نزد افکار عمومی بسته است.
نتیجه این ساختار معیوب البته در اقتصاد طی
چند دهه گذشته در عمل برای مردم روشن شده
است؛ آنگونه که سیاسیون نیز در هر دورهای
تنها با انداختن تقصیر بر گردن مدیران قبلی،
از بار مسئولیت شانه خالی میکنند .نتیجه این
ساختار انحصارطلب و دیکتاتورزده به وضوح
باعث سرخوردگی استعدادهای خالق و البته
افراد توانمند شده است که تنها یک نمونه آن
برای مردم عیان شد .عادل فردوسیپور بیتردید
از جمله افراد رسانهای بود که هیچ برچسبی بر
سالمت کاری او زده نمیشد .هرچند میتوان
عملکرد برنامهاش را به صورت تخصصی مورد
نقد قرار داد اما فاکتورهایی مانند پاکدستی،
حرفهایبودن و مقبولیت نزد مردم ،نتوانست
تضمینی بر حضور او در رسانهای باشد که
از بودجه عمومی تغذیه میشود .این اتفاق
نمونهای است از موارد متعددی که در سطوح
مدیریتی کشور رخ میهد اما شهرت فردوسیپور
را برای رسانه ایشدن در پیشگاه افکار عمومی
ندارند .آنچه مسلم است حلقه مفقوده این
استعدادسوزیها در همه عرصهها تنها در یک
چیز خالصه میشود؛ انحصارطلبی و نبود فضای
آزاد برای فعالیت ،موضوعی که برای تغییر آن در
حال حاضر ارادهای دیده نمیشود.

سیاستروز
رهبر انقالب در پاسخ به درخواست مجوز
رئیسجمهوری برای برداشت از صندوق
توسعهملی:

هوای مهآلود فصل ائتالف اصولگرایان
همچنین محمدرضا باهنر ،دبیركل جبهه پیروان خط
امام و رهبری (یكی از جبهههای غیرفعال اصولگرایی)،
پیشتر در رابطه با پایان فعالیت جمنا ،گفته بود:
نمیتوانیم بگوییم جمنا برچیده شد ،ممکن است اسم
جمنا بماند و شاید ساختار کمی تغییر کند ،اما هدف
ایجاد مرکزیت با همه طیفهای اصولگرا است.
درواقع ،جبهه اصولگرایی تاکنون قادر نبوده که یک
بلوک سیاسی مستحکم و بزرگ مقابل رقیب تشکیل
دهد و ناچار در بلوکهای سیاسی کوچک باقی مانده
است .مسئله اتحاد اصولگرایان تنها به این دوره از
انتخابات بازنمیگردد؛ هر بار که به انتخاباتی نزدیک
میشویم جریانها و احزاب اصولگرا با آهنگی تند به
دنبال وحدت میروند .وضعیت اصولگرایان همچنان
نامعلوم است .آیا در یک سال باقیمانده جریانها
و طیفهای اصولگرایی به وحدت فراگیر میرسند؟
شورای وحدت اصولگرایی
پس از آنکه کنگره جبهه مردمی نیروهای
انقالب(جمنا) نتوانست در وحدت میان اصولگرایان
عملکرد خوبی داشته باشد و جمنا عمال از میان رفت،
شورای وحدت اصولگرایان نهاد جایگزین آن شد.
در واقع بعد از انتخابات ریاستجمهوری  1396و
شکست نامزد اصولگرایان ،ابراهیم رئیسی که در قالب
جمنا وارد انتخابات شده بود ،زمزمه اصالح و بازنگری
در احزاب اصولگرا به گوش رسید .سیدابراهیم
رئیسی نامزد شکستخورده انتخابات ،شورای وحدت
اصولگرایان را پایه گذاشت تا اینبار او محور اتحاد
اصولگرایان باشد .هرچند رخی اصولگرایان معتقدند
شورای وحدت كپی ناشیان ه و البته غیردموكراتیكتری
از شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان است.
شورای وحدت اصولگرایان در مهرماه پارسال با
صدور نامهای آغاز به کار کرد ،شورایی با حضور
گروههای مختلف همسو که در نامه خود به دولت
اعالم کرد برای حل مشکالت اقتصادی کشور آماده
است .شورای وحدت؛ شورایی متشکل از  ۲۴حزب
اصولگرا ۱۸ ،تشکل عضو جبهه پیروان خط امام و
رهبری ،جبهه ایستادگی ،جمعیت ایثارگران ،جمعیت
رهپویان ،جبهه پایداری و جمعیت پیشرفت و عدالت
است .اما در اواخر آذرماه حمیدرضا ترقی ،سخنگوی
حزب موتلفه اسالمی ،به صورت تلویحی توقف
نشستهای شورای وحدت اصولگرایان را تأیید کرد.
گعده سیاسی یا شورای دموکراتیک
درحالیكه ادعا شده نمایندگان  24تشكل و حزب
اصولگرا در این شورا حضور دارند؛ اما به نظر میرسد
در واقعیت چنین نیست و ما شاهد تکرویهایی
در جریان اصولگرایی نیز هستیم از جمله افرادی
همچون سعید جلیلی ،محمدباقر قالیباف ،محسن
رضایی که هر کدام جدای از تشکلها و طیفهای
نامبرده ،ساز خود را میزنند و راه خود را میروند .در
واقع این شورا بیشتر یك گعده میان برخی چهرههای
اصولگرایی است تا شورایی دموكراتیك و متشكل از
همه جریانهای جناح اصولگرا.

جهانگیری در جلسه شورای عالی آب:

الهام برخوردار

el.barkhordar13@gmail.com

سال  ،98انتخابات مجلس است و احزاب و جریانات نیز خودشان را برای آن مقطع آماده میکنند .جریانهای سیاسی هر کدام با تشکیل ائتالفها
و شوراهای مختلف خود برای انتخابات پیشرو هستند .اصولگرایان نیز در همین راستا اصولگرایان نیز در حال آماده کردن خود برای انتخابات هستند
اما همچنان نمیدانند با چند جبهه وارد گود شوند .بررسی فعالیتها و تالشهای اصولگرایان برای اتحاد در چند سال اخیر نشان میدهد اصولگرایان
هنوز نتوانستهاند به اتحادی مستحکم دست یابند و ناچار در هر انتخاباتی در گروههای سیاسی کوچک و غیرمقاوم پا به عرصه میگذارند .با نگاهی
به عملکرد جبهه مردمی نیروهای انقالب(جمنا) متوجه میشویم که این تشکل اصولگرایی از ابتدا نتوانست در ایجاد وحدت میان طیفها و گروههای
اصولگرایان موفق عمل کند .حتی در برخی مواقع ،ما شاهد اختالف و شکاف بین افراد و گروههای مختلف آن بودیم .برای نمونه در جریان انتخابات
سال  96این جریان نتوانست بر سر یک نماینده واحد به توافق برسد تا جایی که مصطفی میرسلیم تا لحظه آخر میدان را خالی نکرد .نمونه دیگر
محمدباقر قالیباف است که دچار اختالف با این ائتالف اصولگرایی شد .در انتخابات  96جمنا با وجود پیشرو بودن قالیباف در نظرسنجیها ،او را حذف
کرد و واکنشهای بعدی قالیباف نشان داد که این تشکل در وحدتآفرینی نمره قبولی نگرفته است .در واقع ،قالیباف با اعالم جریانی جدید به نام
«نواصولگرایی» خود را از جمنا جدا کرد و پس از جدایی او ،جبهه پایداری و جبهه پیروان خط امام و رهبری به انحاء مختلف از بدنه جمنا جدا شدند.

اصولگرایان
میخواهندبا
اسماصولگرایی
وارد گود
انتخاباتشوند
یانواصولگرایی؟
با این حال ،روز گذشته حسین کنعانیمقدم،
فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز ایران
به «ایرنا» گفته است :درحال حاضر چند گروه در
جریان اصولگرایی جلسات مداوم برای انتخابات برگزار
میکنند .این جریانها شامل احزاب اصولگرای خانه
احزاب که آقای روحاالمینی هم بهتازگی ریاست آن
را برعهده گرفتهاند ،جلسات هماهنگی بین چهرههای
اصولگرا و احزاب با جامعه روحانیت مبارز ،جلسات
شورای وحدت و جریان نواصولگرایی آقای قالیباف
هستند .کنعانیمقدم ،اختالفات بین گروههای
مختلف جریان اصولگرا را تایید کرده و گفته است:
هنوز جلسات کلی برای هماهنگی و انسجام جریان
اصولگرایی برگزار نشدهاست.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره جبهه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی ،تصریح میکند :همه

اعضای جمنا در حال حاضر در جلسات شورای
وحدت حضور دارند و برنامههای خود را از این طریق
پیش میبرند.
وی با اشاره به اینکه همچنان جلسات شورای
وحدت ادامه دارد ،میگوید :جلسات شورای وحدت
اصولگرایان مانند سابق برگزار میشود و تعدادی از
کسانی که قبال ًکاندیدای ریاستجمهوری بودند ،در
این جلسات حضور دارند.
کنعانیمقدم همچنین حضور محسن رضایی،
محمدباقر ذوالقدر ،سعید جلیلی ،حداد عادل و
علیرضا زاکانی را در این جلسات تأیید میکند.
دبیرکل حزب سبز ایران اضافه میکند:
حجتاالسالم ابراهیم رئیسی که از اعضای شورای
وحدت اصولگرایان بودهاست ،از وقتی ریاست قوه
قضاییه را برعهده گرفته ،از این شورا خارج شده و در

جلسات آن شرکت نمیکند.
این فعال سیاسی اصولگرا خبر میدهد :پنجشنبه
 29فروردینماه ،احزاب اصولگرا با جامعه روحانیت
مبارز جلسهای دارند که محوریت آن ،هماهنگی و
همفکری است.
یك سال مانده تا انتخابات مجلس ،اصولگرایان
نمیدانند با چند جبهه و ائتالف میخواهند در
انتخابات شركت كنند؛ میخواهند با اسم اصولگرایی
وارد گود انتخابات شوند یا نواصولگرایی؟ اصولگرایان
از یك سو برخی از مرگ «جمنا» سخن میگویند اما
از دیگر سو عدهای دیگر خود را رقیب آن مینامند.
نامی از «شورای وحدت» هم به میان آمده است ،اما
مشخص نیست سازوكار این شورا دقیقا چیست .به
نظر نمیرسد ماجرای شورای وحدت هم بهتر از جمنا
باشد.

صیانت از حریم طبیعت باید بدون مماشات پیگیری شود

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی آب ،با اشاره به
بارشهای اخیر کشور و بحران سیل در برخی استانها گفت:
وقوع سیالب در کنار همه مشکالت و سختیها ،با درسهایی نیز
همراه بود تا از این پس از تجاوز به حریم رودخانهها و مسیلها
به طور جدی جلوگیری شود و مردم نیز از این موضوع آگاه
شدند که ساخت و سازها در حریم رودخانهها تا چه حد میتواند
خطرآفرین باشد.
به گزارش ایلنا ،معاون اول رئیسجمهوری از وزارت نیرو خواست
به عنوان دبیرخانه شورای عالی آب با همکاری سایر دستگاههای
مرتبط ،ضمن برنامهریزی برای الیروبی بستر رودخانهها ،بدون
مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به حریم رودخانهها
و مسیلها را نیز به طور ویژه در دستور کار قرار دهد تا از حریم
طبیعت به خصوص رودخانهها صیانت شود و شاهد تکرار وقوع
اینگونه خسارات و آسیبها نباشیم.
وی تصریح کرد :نقش مردم سراسر کشور نیز در کمکرسانی
و مدیریت بحران بسیار پر اهمیت بود که باید از همت ،ایثار و
حضور خودجوش مردم قدردانی کنیم.

جهانگیری در ادامه این جلسه از تالشها و اطالعرسانی سازمان
هواشناسی درخصوص بارشها و وقوع سیالب در استانهای
مختلف کشور قدردانی کرد و گفت :یکی از بهترین روشها برای
پیشگیری از خطرات این است که توانمندی کشور را برای دقت و
سرعت در پیشبینیها افزایش دهیم.
وی افزود :سازمان هواشناسی باید با اطالعرسانی علمی و به
موقع درخصوص وضعیت آب و هوای کشور ،از اظهار نظرهای
غیرعلمی و غیرکارشناسی توسط دیگران جلوگیری کند و تعامل
و همکاری خوبی با دستگاههای اجرایی مرتبط داشته باشد چراکه
دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند براساس پیشبینیهای سازمان
هواشناسی برنامهریزی و اقدام کنند.
معاون اول رئیسجمهوری همچنین بر ضرورت تقویت امکانات
و تجهیزات سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد و از سازمان برنامه
و بودجه خواست منابع مالی مورد نیاز برای مجهزتر شدن سازمان
هواشناسی را تامین کند تا پیشبینیهای این سازمان با سرعت و
دقت بیشتری در اختیار مسئوالن اجرایی کشور قرار گیرد.
جهانگیری پیشنهاد مطرح شده در جلسه مبنی بر تشکیل

کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای عالی آب برای هماهنگی هرچه
بیشتر میان دستگاههای مرتبط را مثبت ارزیابی و اظهار کرد:
کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نیرو ،جهاد
کشاورزی ،سازمان هواشناسی و جمعی از صاحبنظران
دانشگاهی میتواند در افزایش هماهنگی میان دستگاههای
مرتبط با مدیریت آب و پیشگیری از خطرات ناشی از سیالب
نقش مهمی ایفا کند .وی افزود :استانهای مختلف کشور و به
خصوص استان خوزستان باید با در نظر گرفتن پیشبینیهای
سازمان هواشناسی و نیز با توجه به آب شدن پوشش برفی
کوهها ،احتمال وقوع سیل در ماههای اردیبهشت و خرداد را جدی
بگیرند و برنامهریزی دقیقی برای پیشگیری از بروز خسارات مالی
و تلفات انسانی ناشی از سیالب انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهوری از دبیرخانه شورای عالی آب
خواست با هماهنگی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
حفاظت محیط زیست پیشبینیهای الزم را برای جلوگیری از
وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع و نیز وقوع ریزگردها انجام
دهد.

روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی:

فضای مجازی در اشتغال و رونق تولید ملی تاثیرگذار است
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه فضای مجازی میتواند در بخش تولید
و اشتغال تحرک ایجاد کرده و در رونق تولید ملی تاثیرگذاری مثبتی داشته
باشد ،گفت :باید در راستای تدوین برنامههای موثر برای رفع موانع و مشکالت
از مسیر توسعه کسب و کار و تولید توسط شرکتهای دانش بنیان تالش
کنیم.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی فضای
مجازی با تبریک آغاز سال جدید و اعیاد شعبانیه ،نامگذاری سال  1398به
عنوان سال «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و
گفت :دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید بررسیهای الزم برای تدوین
برنامههای موثر در راستای رفع موانع و مشکالت از مسیر توسعه کسب و کار
و تولید توسط شرکتهای دانشبنیان را انجام داده و برای طرح در جلسه
شورای عالی آماده کند.
رئیسجمهوری با اشاره به درگیر شدن بسیاری از استانهای کشور با
مشکالت ناشی از سیل و تقدیر از تالشهای مردم و همه دستگاههای ذیربط
ن ادامه داد :کمکرسانی به مناطق سیلزده باید
در کمکرسانی به سیلزدگا 
تا رفع کامل مشکالت مردم ادامه پیدا کند و در این راستا به مسئوالن اجرایی
استانهایی که در معرض سیل قرار دارند دستور آمادهباش کامل داده شده

اقدامات الزم برای جبران
خسارات از محلهای موجود را
سریعا آغاز کنید

است.
روحانی انتشار برخی مطالب غیرواقعی و شایعات در فضای مجازی در
اینگونه حوادث را موجب نگرانی مردم دانست و خاطرنشان کرد :برهم زدن
امنیت روانی مردم اقدامی بر خالف امنیت جامعه بوده و باید سیاستگذاری
الزم برای پیشگیری از انتشار اخبار جعلی و شایعات در شورای عالی فضای
مجازی انجام شود تا در صورت نیاز به قانونگذاری از سوی دولت الیحه آن
تدوین و تقدیم مجلس شود.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،سازمان تبلیغات
اسالمی و دفتر تبلیغات اسالمی سند تحول فضای مجازی در موضوعات
مربوط به حوزههای فعالیت خود را تدوین و به شورای عالی فضای مجازی
تقدیم کنند.
بر این اساس مواجهه فعال با فضای مجازی با لحاظ اصول و ارزشهای
سبک زندگی اسالمی -ایرانی ،نگاه فرصت محور به فضای مجازی ،کاهش
تصدیگری دولت با لحاظ ظرفیتهای غیرحکومتی مبتنی بر نظام چند
ذیربطی ،اتخاذ رویکرد توسعه فراملی و ایجاد عمق استراتژیک منطقهای،
بینالمللی و کشورهای همسو ،تالش در جهت اصالح ساختارها و مدیریت

منابع مالی و انسانی موجود به جای خلق ساختار و هزینههای جدید ،شبکه
ملی اطالعات به عنوان زیست بوم پیادهسازی تمامی برنامههای اسناد تحولی
و ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزههای تحولی با تاکید بر ظرفیت
بخش خصوصی از الزاماتی است که دستگاههای مذکور باید در تدوین این
سند تحولی مدنظر قرار دهند.
همچنین در این جلسه ،فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارشی
از وضعیت فرهنگی کشور به ویژه در حوزه رسانهها و نظام آموزشی مطرح کرد
که نشان دهنده فعالیت چشمگیر بخش خصوصی در حوزه آموزش مجازی و
تولید محتوا در فضای مجازی کشور است.
بر اساس این گزارش تحوالت فضای مجازی در حوزه آموزش موجب پویایی
علمی کشور شده و گسترش آن نیازمند به کارگیری بیشتر بخش خصوصی
در نظام آموزش کشور است.
بر مبنای گزارش وی ،در حوزه رسانه نیز پایین بودن مسئولیتپذیری و وجود
کاربران فاقد هویت مشخص در فضای مجازی موجب نابسامانی ،شیوع اخبار
نادرست و تشویش اذهان عمومی شده و عدم انسجام و هماهنگی رسانههای
اجتماعی و فقدان مراکز اعتبار سنجی خبری ،شیوع شایعات و اخبار جعلی
را به دنبال داشته است.

رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست
مجوز رئیسجمهوری برای برداشت از صندوق
توسعه ملی به منظور تأمین بخشی از
هزینههای ناشی از خسارات سیلهای اخیر،
جدیت دستگاههای مسئول در پیگیری و
جبران خسارتهای مالی سنگین سیل به ویژه
خسارتهای وارده بر کشاورزان را الزم دانستند
و از دولت خواستند که با استفاده از محلهای
قانونی موجود ،سریعا ً اقدامات الزم را آغاز کند
و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت و در
صورت نیاز ،برداشت از صندوق توسعه ملی
مورد تأیید خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی
به این شرح است:
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حسن
روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیت
در پاسخ به مرقوم شماره /۹۸ – ۶۳۶م مورخ
 ۱۳۹۸ /۱ /۱۸آنجناب اشعار میدارد:
خسارتهای مالی ناشی از سیل ویرانگر به
ویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبتبار
است و الزم است به طور جدّی از سوی
دستگاههای مسئول پیگیری و جبران شود،
البته کمکهای مردم و نهادهای انقالبی و
دستگاههای متعدد دولتی و نظامی در این
ایام حقا ً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی
است ،ولی این کمکها نمیتواند خسارتهای
وارده به آحاد مردم به ویژه کشاورزان و
صاحبان کشتزارهای سیلزده را جبران کند و
ورود دولت الزم است .مطلعید که استفاده از
صندوق توسعه ملی صرفا ً در صورت مسدود
بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید
میشود که دولت سریعا ًاز محلهایی همچون:
پنج درصد مقرر در بودج ه عمومی کشور برای
جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
جابهجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی
بیمهها و تسهیالت بانکی
اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از
جمعبندی وضعیت ،در صورت نیاز برداشت از
صندوق مزبور مورد تایید اینجانب خواهد بود.
الزم میدانم توصیههای زیر را برای جریان بهتر
کارها مطرح نمایم:
 - ۱فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه،
هماهنگی ،انسجام ،پیگیری ،نظارت و
پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری،
آمادگی ،مقابله ،بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
 -۲پایگاه 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 کمکهای دریافتی از مبادی
مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
 -۳برنامه اقدامات با اولویتبندی و
زمانبندی مشخص تهیه و تقسیم کار بین
دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و
انقالبی و مردمی با تعیین مسئولیتها تهیه و
به اجرا گذاشته شود.
 -۴اقدامات الزم برای تأمین نیازها و مایحتاج
عمومی و فوری افراد متأثر از سیالب خصوصا ً
تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان
ممکن صورت پذیرد.
 - ۵بهمنظور رونق کسبوکار در مناطق
سیلزده ،حداکثر استفاده از ظرفیتهای مناطق
مذکور برای بازسازی صورت پذیرد .ضمن اینکه
تدابیر الزم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع
و ایمن واحدهای آسیبدیده مسکونی و تجاری
و تولیدی به اجرا گذاشته شود.
توفیقات هم ه دستاندرکاران را مسألت
مینمایم.
سیّدعلیخامنهای

