
ارسال گزارش تخصیص ارز 
۴۲۰۰تومانی به سران قوا

رئی��س کل دی��وان محاس��بات گفت: در بررس��ی 
حقوق ه��ای نجومی در س��ال ۹۷ و پس از بررس��ی 
دیوان محاس��بات مشخص ش��د که یکی از مدیران 
دولت��ی، ۵۳میلیون تومان حق��وق دریافت کرده که 
باالترین نجومی بگیر بوده اس��ت. ع��ادل آذر رئیس 
دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی روز سه شنبه 
ضم��ن قرائت گزارش این دیوان درباره تفریغ بودجه 
سال ۹۷ گفت: براساس این گزارش، میزان پیش بینی 
منابع بودجه س��ال ۹۷ کل کش��ور آمده است که بر 
همین اس��اس پیش بینی این منابع پ��س از اِعمال 
تغییرات، بال��غ بر یک میلی��ون و ۳0۵ هزار و 1۵6 
میلیارد تومان بوده است که حدوداً 1۳۳.۳ درصد آن 
محقق شده اس��ت. وی افزود: در بررسی حقوق های 
نجومی در سال ۹۷ و پس از بررسی دیوان محاسبات، 
مش��خص شد که یکی از مدیران دولتی، ۵۳ میلیون 
تومان حقوق دریافت کرده که باالترین نجومی بگیر 

بوده است.
رئی��س دیوان محاس��بات کل کش��ور تصریح کرد: 
ارز 4200تومان��ی، طب��ق  بخ��ش هزینه ک��رد  در 
هماهنگی های صورت گرفته با آقای الریجانی رئیس 
مجل��س، پرونده ش��رکت ها و وارد کنندگانی که ارز 
4200تومانی را ب��رای واردات کاالهای غیر ضروری 
تخصیص داده اند و یا اینکه اصاًل وارداتی نداشته اند، 
به س��ران قوا نیز ارسال شده اس��ت و آقای روحانی، 
رئیس جمهور نیز دستور محکمی برای پیگیری این 

موضوع از طریق بانک مرکزی داده است. تسنیم

انتقاد عضو شورایعالی انقالب فرهنگی 
به ادعای همسر آزاری در ایران

عضو ش��ورایعالی انقالب فرهنگی نس��بت به ادعای 
همس��ر آزاری و ک��ودک آزاری در بح��ران کرونا در 

کشور انتقاد کرد.
 زهرا آیت الهی با اشاره به انتشار گسترده پیامک به 
تعداد وس��یعی از مردم مبنی بر مشاهده یا مواجهه 
با موارد کودک آزاری یا همس��ر آزاری در ایام کرونا 
و تم��اس ب��ا ارژانس اجتماعی اظهار داش��ت: برخی 
مس��ئولین، ایران را با دنیای غرب اش��تباه گرفته  اند. 
گویا اگر در آمریکا یا فرانسه یا انگلیس خانواده دچار 
بحران ش��ده اس��ت لزوماً ایران هم باید چنین باشد. 
وی با اش��اره به وضعیت غرب یادآور ش��د: در غرب 
خودمح��ور و خود خ��واه، در موارد بس��یاری روابط 
جنس��ی آزاد ج��ای تعه��د ازدواج را گرفته و پس از 
ازدواج هم آمارهای رس��می این کشورها حکایت از 
رواج گسترده خش��ونتهای خانگی دارد، چرا چنین 
نباشد؟ وقتی اعتقادات رایج در این کشورها توجه به 
منافع فردی اس��ت و بسیاری از زندگی ها از معنویت 
خالی اس��ت چرا درون خانواده همس��ر برای همسر 
گذش��ت کند؟ چرا پدر و مادر ب��رای فرزند فداکاری 
کنند؟ چرا فرزندان حرمت پدران و مادران پیر خود 
را نگه داش��ته و رسیدگی به آنان را بر کسب ثروت 

و شهرت ترجیح دهند؟ تسنیم

اخبار

رئیس جمهور گفت: قرار ش��د وام یک میلی��ون تومانی به 
صورت قرض الحس��نه به مردم پرداخت شود و سود وام را 

دولت پرداخت کند.
رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد اقتصادی دولت با اشاره به 
کمک دولت به مش��اغلی که در ای��ن دو ماه به دلیل کرونا 
دچار مش��کل ش��ده اند، تصریح کرد: در مجموع یک بسته 
100 ه��زار میلی��ارد تومانی را مد نظر ق��رار دادیم که 2۵ 
هزار میلیارد تومان مربوط به بهداش��ت و درمان، تجهیزات 
پزشکی و صندوق بیمه بیکاری است که این بخش بالعوض 

است و توسط دولت پرداخت می شود.
روحان��ی ادام��ه داد: همچنین ۷۵ هزار میلی��ارد تومان به 
صورت تس��هیالت یا به عموم مردم و یارانه بگیران پرداخت 
می ش��ود یا به کسب و کارهایی که در این ایام تحت فشار 

شدید قرار گرفته اند که در 10 رسته است.
وی با اشاره به اینکه این تسهیالت حدود ۵2 هزار میلیارد 
تومان اس��ت، گفت: ق��رار بود 2۳ هزار میلی��ارد تومان در 
اختیار یارانه بگیران با سود 12 درصد قرار گیرد که در این 
جلس��ه بحث و تبادل نظر کردیم که چگونه این تسهیالت 
یک میلیون تومانی را به وام قرض الحس��نه تبدیل کنیم و 
بخش س��ودی که قرار بود از حس��اب مردم پرداخت شود، 
دول��ت بر عهده گیرد. روحانی متذکر ش��د: تقریباً روزهای 
اولیه ماه اردیبهشت این یک میلیون تومان در اختیار مردم 
ق��رار خواهد گرفت و همه تالش ما این اس��ت که پیش از 

آغاز ماه مبارک رمضان این یک میلیون تومان در حس��اب 
م��ردم یعنی همه یارانه بگیران ریخته ش��ود تا آنان بتوانند 
استفاده کنند. وی اظهار داشت: البته این مسئله چارچوبی 

دارد که انجام می شود به این صورت که به مردم اطالع داده 
می شود و کسانی که مایل به دریافت این وام قرض الحسنه 
هس��تند، از طری��ق پیامک باید اعالم کنن��د چرا که پولی 

که به صورت وام پرداخت می ش��ود، در تیرماه به تدریج از 
یارانه مردم کسر خواهد شد. رئیس جمهور ادامه داد: بر این 
اساس، یارانه اردیبهشت و خرداد مردم پرداخت می شود و 
از یارانه تیر به بعد به تدریج از یارانه آنان به دلیل این یک 
میلیون وام کس��ر می شود که حدود ۳۵ هزار تومان از ماه 

تیر به بعد از پول یارانه بگیران برداشت می شود.
روحان��ی تاکید کرد: عالوه بر این ی��ک میلیون تومانی که 
به همه خانواده های یارانه بگیر داده می ش��ود، به بخشی از 

خانواده ها دو میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره به وج��ود 4 میلیون تن کاالی اساس��ی در 
گمرکات کش��ور اف��زود: تالش ما این بود ک��ه راهی را در 
نظر بگیریم تا همه این کاالها ترخیص ش��ود. خوشبختانه 
از آن 4 میلی��ون تن کاال تا امروز یک میلیون تن ترخیص 
شده است. این تحول بزرگی را برای بازار ایجاد می کند. ۳ 
میلیون تن باقی مانده هم ظرف هفته های آینده ترخیص 

خواهد شد و در اختیار مردم قرار می گیرد.
روحانی گفت: در این جلس��ه درباره تامین نیازمندی های 
م��ردم در حوزه کاالهای اساس��ی در کل س��ال پیش ۹۹، 
بح��ث و تب��ادل نظ��ر کردیم و تا پایان س��ال ه��م دراین 
خص��وص برنامه ریزی می کنیم. مردم ب��ه تامین کاالهای 
اساسی شان از سوی دولت مطمئن باشند چراکه هم ذخایر 
خوب��ی داریم و هم در زمینه خری��د این کاالها بویژه دارو، 

برنامه ریزی های خوبی انجام گرفته است.

آی��ت اهلل رئیس��ی رییس ق��وه قضایی��ه به همراه س��ردار 
سرلشکر س��المی فرمانده کل سپاه، سردار پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی س��پاه و اس��ماعیلی رئیس حوزه ریاس��ت و 
س��خنگوی قوه قضاییه با حضور در رزمایش سراسری دفاع 
بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی نیروی زمینی سپاه، 
از بیمارستان س��یار تخصصی ۵00 تختخوابی شهید آیت 

اهلل صدوقی بازدید کرد.
رییس دس��تگاه قضا با حضور در بیمارس��تان ش��هید آیت 
اهلل صدوقی، از تجهیزاتی نظیر MRI، س��ی تی اس��کن و 
اکس��یژن ساز سیار، س��امانه کنترل و فرماندهی ارتباطات 
پزشکی، سامانه جراحی تاکتیکی، آشپزخانه صنعتی سیار 

و بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه بازدید کرد.
رییس��ی س��پس با حضور در نقاهتگاه های ویژه برادران و 
خواه��ران، اقدامات صورت گرفته توس��ط نی��روی زمینی 
س��پاه در عرصه خدمت به کش��ور برای ح��ل بحران کرونا 

را مشاهده کرد.
وی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه بیمارستان صحرایی 
ش��هید آیت اهلل صدوقی، بیمارس��تان مجهز و به روز و کار 
ارزش��مندی بود، تصریح کرد: این توانایی که پیرو دس��تور 
ٍة«  قرآن کریم مبن��ی بر »َوأَِعّدوا لَُهم َما اس��َتَطعُتم ِمن ُقوَّ
اس��ت، از جمل��ه توانایی های��ی اس��ت که امروز در س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المی در پرتو رهنمودهای فرماندهی 
معظم کل ق��وا وجود دارد. این توانایی برای مردم بس��یار 

امیدبخش و برای دشمنان بسیار ناامیدکننده است.
ریی��س قوه قضاییه افزود: این توانایی که نیرو های مس��لح 
ما می توانن��د تهدید ات را به فرصت تبدیل کنند، به برکت 

انقالب اسالمی وجود دارد.
رئیسی با بیان اینکه امروز هرجا سخن از خدمت است، نام 
سپاه می درخشد، بیان داشت: در کمک و مساعدت به مردم 
در حوزه آفات و بالیای طبیعی و همچنین خدمتگزاری به 
م��ردم در مقابل ویروس منحوس��ی که س��المت جامعه را 

تهدید می کند، نام سپاه می درخشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن رزمایش عظیم که از س��وی 
قرارگاه امام رضا)ع( در سراس��ر کش��ور توس��ط نیرو های 
مس��لح و ازجمله نیروی زمینی س��پاه انجام می ش��ود و به 
میدان آوردن نیرو های جهادی در این عرصه و اینکه طالب 
و بس��یجیان در این میدان در کنار مردم هس��تند و مردم 

احساس تنهایی نمی کنند، کار بسیار ارزشمندی است
س��پاه ب��ا تمام توانای��ی در میدان و در کن��ار مردم حضور 

دارد.
رییس ق��وه قضاییه اظهار کرد: امروز اگ��ر این جمله را به 
کار ببرم، حتما مبالغه نیس��ت که سپاه پناه مردم در همه 
حوزه ها ازجمله در حوزه خدمت رسانی و سازندگی است. 
وی با بیان اینکه تجهیز کردن بیمارستان های صحرایی کار 

بسیار ارزشمندی اس��ت، ابراز امیدواری کرد خدمت امروز 
سپاه پاسداران و بسیج در مورد ارائه بسته های معیشتی به 
مردم، کمک به فقرا و نیازمندان، خدمت رس��انی به آسیب 
دیدگان از س��یل و زلزل��ه و اینگونه ح��وادث و همینطور 
س��اخت بیمارس��تان های مجه��زی ک��ه امروز ب��ه عنوان 
پش��توانه مدافعان سالمت ایجاد شده است، بتواند پشتوانه 

ارزشمندی برای کشور باشد.
وی تصریح کرد: این اقدامات جلوه هایی از تبدیل تهدید به 
فرصت است و نوید هایی که داده شد، بسیار ارزشمند است 
که ان شاءاهلل گام هایی که در آینده برداشته می شود، برای 

کشور ماندگار باشد.
وی ادامه داد: این توانای��ی، هم به مردم اطمینان می دهد 
ک��ه مجموعه ای توانمند کار بهداش��ت و درم��ان را دنبال 

می کند و هم موجب ناامیدی دشمنان خواهد شد.
سردار پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
س��پاه و س��ردار اخوان معاون بهداری رزمی نیروی زمینی 
س��پاه نیز در این بازدید گزارشی از اقدامات و فعالیت های 

صورت گرفته را ارائه دادند.

 ل�زوم رصد هر تصمیم مال�ی و اقتصادی که قاچاق 
کاال را افزایش می دهد

رییس��ی همچنین در دیدار با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ضم��ن تبریک س��ال جدید و تقدی��ر از زحمات 
مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و اقداماتی که در 
جهت اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری انجام شده 

اس��ت، گفت: در این نوع نشست ها باید نگاهی به کار هایی 
که انجام شده و تصمیماتی که باید اتخاذ گردد، داشت.

وی ادام��ه داد: امروز گزارش هایی ارائه ش��د. بدون ش��ک 
هم��کاران م��ا در دس��تگاه قضایی از جمله دادس��تان کل 
کش��ور، نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و هریک از دادستان ها و دادگستری ها، نیروی انتظامی 

و دستگاه های امنیتی هم قطعا گزارش هایی دارند.
وی یک��ی از نیاز های ج��دی رونق تولی��د، جهش تولید و 
پ��ا گرفتن اقتصاد ملی و اقتص��اد مقاومتی را جلوگیری از 
قاچ��اق کاال دانس��ت و گفت: قاچاق کاال ب��ا رونق تولید و 
جهش تولید همسازی ندارد و نمی شود از یک طرف دنبال 
اقتصاد و تولید ملی، اس��تفاده از محصوالت داخلی و توجه 
به دست ساخته های جوانان و کارخانه های ایرانی رفت و از 

یک طرف هم شاهد وفور کاالی قاچاق در بازار بود.
وی یادآور ش��د: طبق گزارش امروز مشخص شد یکسری 
کار ها از جمله قانون سال ۹2 انجام شده که نشان می دهد 
ابزار قانونی وجود دارد. از سوی دیگر تهیه برنامه ها از جمله 
سند راهبردی مبارزه با قاچاق، تصویب آیین نامه های ذیل 
قانون و اقدام برای ش��کل گیری سامانه هایی در بخش های 
مختلف نشان دهنده اقداماتی است که تاکنون انجام شده 

است.
رئیسی افزود: اراده جدی برای تحقق شعار سال بسیار مهم 

است و باید در همه بخش ها محقق شود. 
رئیس��ی با اشاره به مس��اله قاچاق کاال افزود: بودجه کافی 
برای نصب چند "دس��تگاه ایکس ری" وجود دارد و این ها 

ابزار کاری اس��ت که می توان زود فراهم کرد و نباید زمان 
بر شود.

وی ادامه داد: مساله قاچاق سوخت سالیان سال مورد بحث 
است و همه می دانند که آن طرف مرز نیاز به سوخت دارند 
و عده ای هم به جهت اینکه نیاز خودش��ان را تامین کنند، 
به قاچاق سوخت دس��ت می زنند. این را در ادوار مختلف، 
اس��تانداران، م��ردم و نمایندگان مجل��س گفته اند که این 
موضوع نیازمند سامانه ای است تا کارسازی کرده و در آنجا 
نفت و س��وخت و بنزین مورد نیاز آن طرف مرز را به شکل 
قانونی برآورد کند و با برنامه ریزی استانداران و فرمانداران، 
اف��راد منطقه بتوانند از منابع حاصل از آن اس��تفاده کنند. 
یعنی ترتیبی داده ش��ود که این اف��راد برای دولت و مردم 
ما کار کنند که هم کارش��ان قانونی ش��ود و هم به صورت 

قانونی سوخت به آن طرف مرز برود.
رییس دس��تگاه قضا افزود: این موضوعی است که همه به 
آن رس��یده اند؛ پ��س چرا انجام نمی ش��ود؛ درحالیکه یک 
ضرورت اس��ت؟ تقاض��ا و عرضه وج��ود دارد و کار باید به 
صورت قانونمند ساماندهی شود تا افراد هم متخلف نشوند. 
حتی می تواند عواید این موضوع نصیب مرزداران و افرادی 
ش��ود که در مرز هستند. این کار نباید مشمول زمان شود؛ 

زیرا زمان بردن به ضرر است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت ما مسئله قاچاق سازمان یافته 
اس��ت، گفت: این امر با توجه به توانایی های نظام اطالعاتی 
کامال شدنی است تا با انجام این اقدامات دست های پنهان 
ش��بکه های قاچ��اق که امروز ب��ازار و اقتصاد م��ا را تهدید 
می کنن��د و خنجری از پش��ت ب��ه تولید کش��ور می زنند، 

مشخص شود. 
رنج آنجاس��ت که گاهی فردی که در زندان اس��ت، عنصر 
اصلی نیست. ما باید عناصر اصلی را محاکمه کنیم. درست 
اس��ت که کاالی قاچاق از دست آن فرد گرفته شده است، 
اما حکم عق��ل، نقل و وجدان اینگون��ه ایجاب می کند که 
سراغ عناصر اصلی برویم تا عناصر اصلی به دادگاه و عدالت 

سپرده شوند؛ نه عناصر دست چندم.
رییس قوه قضاییه با اش��اره به ضرورت تس��ریع در اجرای 
احکام مرتبط با قاچاق کاال گفت: نس��بت به اجرای احکام 
باید اقدام س��ریع صورت گیرد تا احکام صادره در تعزیرات 
و دادگستری اجرا شود؛ چرا که اثر حکم در اجرایش ظاهر 
می ش��ود و باید وضعیت مالی و جریمه مش��خص شود. در 
این رابطه اگر الزم است امکاناتی داده شود تا این حوزه به 

هیچ وجه دچار وقفه نشود.
مویدی رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز 
در این نشس��ت به تشریح عملکرد س��تاد در پیشگیری از 

جرم و اقدامات صورت گرفته پرداخت.
 مرکز رسانه قوه قضاییه

جلوه های بی نظیر ایران در دوران کرونا
ادامه از صفحه اول

خس��ارات کرونا را ندارند و مردم نیز انگیزه ای برای 
مشارکت در همدردی و همراهی در خود نمی یابند. 
در آمریکا و اروپا که همچنان درگیر کرونا هستند، 
معضالت اجتماعی و اقتصادی از هم اکنون آش��کار 

شده و می رود تا پررنگتر شود.
ج��رم و جنای��ت در اروپا و آمری��کا افزایش یافته و 
تعدادی از مردم این جوامع از ترس مرگ با ویروس 
کرونا، دس��ت به خودکشی می زنند. فروش سالح و 
خرید آن از س��وی مردم آمریکا بسیار افزایش یافته 
و حتی کش��وری چون کانادا با آن همه وس��عت و 
امکانات و جمعیت اندک ۳۷ میلیون نفری، فروش 
سالح به طرز شگفت انگیزی رو به افزایش است که 
حتی باعث تعجب و نگرانی مس��ئولین این کش��ور 
شده اس��ت. روشن اس��ت که واکنش های جوامعی 
مانند کشورهای غربی با این شکل و شمایل، از نبود 
معنویت و مذهب به معنای واقعی آن در میان مردم 
خب��ر می دهد، اما مردم ایران ب��ا اعتقادات مذهبی 
قوی که توسل وتوکل آنها ابتدا به خداوند و سپس 
پیامب��ر اک��رم)ص( و ائمه اطهار)س( اس��ت، باعث 

تقویت روحیه فردی و اجتماعی شده است.
این روزها ایران اسالمی جلوه های زیبایی از جامعه 
اسالمی با محوریت عش��ق به موعود و منجی عالم 
بش��ریت، خود را به دنیا عرض��ه می کند و می تواند 
تأثیرات مثبت خود را بر افکار عمومی جهان بگذارد. 
باید بر روی این ویژگی ها و جلوه های زیبای انسانیت 

تمرکز کرد و آن را به دنیا عرضه داشت.
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گزارش

پیشنهاد فراکسیون والیی مجلس درباره افزایش حقوق کارگران
رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس جزئیات جلسه این فراکسیون 
درب��اره حقوق کارگران را تش��ریح ک��رد. حمیدرضا حاج��ی بابایی گفت: 
پس از اس��تماع نظرات اعضای فراکس��یون درباره می��زان افزایش حقوق 
کارگران در س��ال جاری، پیشنهاد شد، دولت و شورای دستمزد به گونه ای 
عم��ل و تصمیم گیری کنند که دریافتی کارگران در س��ال ۹۹ کمتر از دو 
میلیون و هش��تصد هزار تومان نباشد. وی ادامه داد: حداقل حقوق کارکنان و 
بازنشس��تگان لشکری و کشوری در سال جاری تعیین شده است، بنابراین بر همین 
اس��اس دریافتی کارگران نیز نباید کمتر از مبلغ تعیین ش��ده باشد. حاجی بابایی با 
اشاره به بخش دیگری از جلسه گفت: رعایت قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، 
درباره همسان سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز از جمله مواردی بود که 

در جلسه امروز مورد تأکید اعضای فراکسیون قرار گرفت. تسنیم

تولید ماسک در منازل به اندازه تولید صنعتی رسیده است
منتخب مردم تهران در مجلس گفت: در بحث کیت و واکسن چندین و 
چند گروه پژوهش��ی در حال کار هستند و امروز تعداد تولید ماسک در 

منازل و گروه های جهادی به اندازه تولید صنعتی ما است.
عبدالحس��ین روح االمینی نجف آب��ادی در برنام��ه تلویزیونی »کرونا؛ 
فرصت ها و تهدیدها« گفت: در ذات هر تهدید فرصتی نیز نهفته اس��ت، 
من برای ش��ما مثال جنگ تحمیلی را بزنم که دشمن تا دندان مسلح به ما 
به صورت همه جانبه حمله کرده بود و ما حتی در اوایل جنگ س��یم خاردار هم 
نداشتیم اما امروز با تمام هزینه هایی که شد باعث شده تا بسیاری از قدرت های 
بزرگ جرأت و جس��ارت چپ نگاه کردن به کشور ما را نداشته باشند. وی اظهار 
داش��ت: با خبر ش��دم یک شرکت در مشهد در حال س��اخت روزی ۳0 دستگاه 

ونتیالتور است، این استعدادهای بالقوه ما بود که در حال رشد است. مهر

اقدامات گسترده قرارگاه جنوب غرب ارتش در مقابله با کرونا
فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب غرب ارتش گفت: انجام اقدامات مربوط 
به غربالگری در ورودی استان ها، ایجاد نقاهتگاه و همچنین ضدعفونی و 
گندزدایی کردن از اماکن عمومی و معابر س��طح شهر و روستا، از جمله 
اقدامات قرارگاه منطقه ای جنوب غرب ارتش طی دو ماه گذش��ته است. 
امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی با اشاره به اقدامات گسترده قرارگاه جنوب 
غرب ارتش در راستای مقابله با کرونا گفت: انجام اقدامات مربوط به غربالگری 
در ورودی اس��تان ها، ایجاد نقاهتگاه و همچنی��ن ضدعفونی و گندزدایی کردن از 
اماکن عمومی و معابر سطح شهر و روستا، از جمله اقدامات این قرارگاه است. وی 
افزود:4۵0 تخت نقاهتگاه در خوزستان برپا کردیم و در صورت نیاز آمادگی بیشتر 
از این عدد را هم داریم. برپایی 2۵ ایس��تگاه تب سنجی و غربالگری در شهرهای 

مختلف استان خوزستان از جمله اقدامات این قرارگاه بود.  میزان

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

وام یک میلیون تومانی به صورت 
قرض الحسنه پرداخت می شود

رییس قوه قضاییه در بازدید از رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه:

سپاه با تمام توانایی در میدان و در کنار مردم است


