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اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان  /دوﻟﺖ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ »ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر« ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ اﻓﺮاد از دوﻟﺖ ،ﺳﭙﺎه و ارﺗﺶ از زﻣﺎن اﻓﺰا ﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽﻓﻀﻠﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻣﯿﺮ درﯾﺎدار ﺣﺒﯿﺐﷲ ﺳﯿﺎری رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ،ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﻠﻮی ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺣﺴﯿﻦ اﺷﺘﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن
ﺷﻮرا ،اﻋﻀﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻋﺼﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ آذر در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
زﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﻬﯿﻤﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﻼ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر واﮔﺬار ﮐﺮدم .از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ۴۰ ،روز ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ
را ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ .ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و اﺟﺮا
ﮐﻨﯿﺪ .اﺻﻼ آن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ آن ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎ )اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر( ﺧﻮدﺗﺎن
ﺑﺮوﯾﺪ در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ )ﻣﺮدم( ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ دﯾﺪم ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ و
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد«.
روﺣﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮوری ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ،دﻗﯿﻖ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر واﮔﺬار ﮐﺮدﯾﻢ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و
وﻗﺘﯽ آن را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اراﺋﻪ ﮐﺮدم ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "آﯾﺎ ﺳﺮان ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ؟" و ﻣﺼﻮﺑﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ آن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن دادم و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ«.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ "ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﻮده و اﺟﺮای آن ﻫﻢ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ" ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ »ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره
زﻣﺎن اﺟﺮای آن ،اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﺎب رﺣﻤﺎﻧﯽﻓﻀﻠﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرج از دوﻟﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدن وی از ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی و اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ دروغ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
"ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ" ﺑﺎ "ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر" ﮐﻪ ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی و اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ دوﻣﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد دو ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎک ﭼﺮا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،وﻇﺎﯾﻔﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﺎ "ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر" ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ آن واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در دوره وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖﻧﻮری ،وی ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر
واﮔﺬار و وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﻃﺮف ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر واﮔﺬار ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا و اراﺋﻪ آن در ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۱۰
ﻣﺎده و  ۱۱ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۶۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ.
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آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزﯾﺮ
ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد«.
وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
» .۱ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺮﺳﯿﻢ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ .۲ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﻮﺑﻪای از وﺿﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن .۳ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﺎم اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ .۴ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﮔﺎنﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ .۵ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه در ﺷﻮرا.۶ ،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع«.
ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺷﻮرا ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ژاﻧﺪارﻣﺮی
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻪ ﺳﻤﺖ آﺧﺮ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ادﻏﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرا ﺣﺬف و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮراﻫﺎ و داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب را ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﻮرت در اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ دﻋﻮت وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏﺑﺎر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﻓﻮق ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻋﻮت از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا در
وزارت ﮐﺸﻮر ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﻀﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرا
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ  ۱۷۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا ﻣﻨﺼﻮب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮرا را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽﻓﻀﻠﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻣﯿﺮ درﯾﺎدار ﺣﺒﯿﺐﷲ ﺳﯿﺎری رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ،ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻮی ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺣﺴﯿﻦ اﺷﺘﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﺑﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺷﻮرا ،اﻋﻀﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮراﻫﺎ و داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻋﻮت از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ از ﺟﻠﺴﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ آﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪﻧﺪ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﮕﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
2727
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ وب
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درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻓﻌﺎلﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاهاول
ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط درﺟﻪ ﯾﮏ 65ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  +ارﺳﺎل
راﯾﮕﺎن

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﻮﭼﻪ ﻓﻮﻣﻦ ﮔﺮدوﯾﯽ  55ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  +ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن

ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ  4ﺗﺎ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

زﻧﺪﮔﯽ  ۵ﺳﺘﺎره در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۷ﺗﻬﺮان
اﻻن وﻗﺖ ﺧﺮﯾﺪه!ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه!
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