
گزارش

سردار رمضان شریف خبر داد: 
هماهنگی صد درصدی سپاه و دولت 

در مقابله با کرونا 

سردار س��رتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو 
و مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفت و گویی 
درباره فعالیت قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( گفت: 
قرارگاه امام حسن )ع( در راستای سخنانی که مقام 
معظم رهبری ) مد ظله العالی( در س��خنرانی نیمه 
شعبان داش��تند توس��ط فرمانده کل سپاه و برای 
کمک ب��ه خانواده های��ی که تحت تاثی��ر بیماری 
کرونا، ش��غل و کار خود را از دست داده اند و دچار 

مشکالت معیشتی شده اند راه اندازی شده است.
 وی درخص��وص اه��داف قرارگاه امام حس��ن )ع( 
افزود: چند کار مش��خص در ای��ن قرارگاه پیگیری 
می ش��ود ؛ از ظرفی��ت ۵۲ هزار پای��گاه مقاومتی 
که بس��یج در جغرافیای ایران دارد، برای کمک به 
نیازمندانی که بر اثر کرونا با مش��کالت مالی مواجه 
ش��ده اند، استفاده کنیم و کمک های مردمی را در 
شهرس��تان ها و محالتی که ۵۲ هزار پایگاه بسیج 
در آنه��ا حض��ور دارند، جم��ع آوری کند که باعث 
می ش��ود هم از افرادی که دچار مش��کل شده اند 
مخاطب شناس��ی ش��ود و هم باعث هم افزاکردن 
کمک های مردمی برای توزیع بسته های معیشتی 

خواهد شد.
س��ردار ش��ریف اظهار داش��ت:  این روند تا مدتی 
که دولت بتواند ش��رایط را ب��ه حالت اول برگرداند 
و مش��اغلی که تحت تاثیر ق��رار گرفته اند، بتوانند 

شروع به فعالیت کنند، ادامه خواهد داشت. 
س��خنگوی س��پاه تاکید کرد: بخشی از کار قرارگاه 
امام حس��ن )ع( ریل گذاری ب��رای کمک و تحت 
پوش��ش قرار دادن خانواده هایی اس��ت که حدود 
س��ه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند، این کمک دو 
تا س��ه ماه طول خواهد کش��ید تا شرایط به حالت 

عادی برگردد. 
س��ردار ش��ریف ادام��ه داد : به هرحال در کش��ور 
نهادهای��ی حمایت��ی مانند کمیته امداد، س��ازمان 
بهزیستی، سازمان اجرائی فرمان امام )ره( و آستان 
قدس رضوی وجود دارد که به نیازمندان کمک می 
کنن��د و در این ایام نیز به لح��اظ قانونی و وظایف 
س��ازمانی که دارند، دس��ت به خی��ر و کمک حال 
هس��تند، اما این کار مضاعفی اس��ت که هم کمک 
موثری انجام شود و هم هماهنگی به منظور ایجاد 
مس��اوات در جم��ع آوری و توزیع کمک ها صورت 
بگیرد. این جلس��ه برای این منظور تش��کیل شد و 
بخش عمده عملیات اجرائی را هم سازمان بسیج با 
هدایت فرمانده های سپاه استانی انجام خواهد داد. 
وی درخص��وص هماهنگی بین س��تادهای قرارگاه 
ام��ام حس��ن مجتبی )ع( تصریح کرد: این جلس��ه 
برای هماهنگی تش��کیل ش��ده بود تا دوباره کاری 
صورت نگیرد یا ف��رد و محله ای مورد کم توجهی 
واقع نش��ود. البته آنها ساختارهای سازمانی خود را 
دارند و فعالیتش��ان را انجام می دهند، این قرارگاه 
کار مضاعفی اس��ت که بتوانند جمعیت بیشتری را 

تحت پوشش قرار دهند.
مس��ئول رواب��ط عموم��ی کل س��پاه با اش��اره به 
هماهنگی این ق��رارگاه با دولت گف��ت: در فرایند 
مبارزه با کرونا، س��پاه و بس��یج کمک حال دولت 
هستند تا کشور از این مرحله عبور کند. هماهنگی 
صد درصدی بین مجموعه دولت، نهادهای حمایتی 
و مجموعه س��پاه و بسیج برای تحقق رهنمود مقام 
معظم رهبری درباره معیش��ت مردم، وجود دارد و 
هیچ گونه ناهماهنگی به لطف خدا وجود نداش��ته 
است. سردار شریف با اشاره به ادامه تشکیل جلسه 
ه��ای قرارگاه ام��ام رضا )ع( افزود: همه جلس��ات 
رس��انه ای نمی شود شعب قرارگاه امام رضا )ع( در 
سپاه، ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی در حال 
فعالیت هستند، جلسه مرکزی که به ریاست رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می شود، به صورت 
منظم و حداقل هفته ای یک بار برگزار می ش��ود. 
برخی از جلسات آن رسانه ای می شود و برخی نیز 

ضرورتی برای رسانه ای شدن آن نیست.
 سپاه نیوز

اخبار

به نظر می رسد که ماجرای ریخت و پاش های دستگاههای 
دولتی و حقوق های نجومی مدیران آنها، سریال دنباله داری 
اس��ت که هر چند وقت یکبار از بخش��ی از آن به س��مع و 

نظرصاحبان اصلی بیت المال یعنی مردم می رسد.
بنابراین جای تعجب ندارد که فصل جدید این س��ریال این 

روزها به اکران گذاشته شود. 
هم��ه به یاد دارند که هنگامی که س��ال گذش��ته برخی از 
دلس��وزان از واردات ب��ی رویه و غیر ضروری ب��ا ارز 4۲۰۰ 
تومانی، س��خن گفتند، رئیس جمهور آنها را بداخالق و بی 

ایمان خواند و گفت این افراد با منافع ملی آشنایی ندارند. 
ایشان که برای رسیدگی به امور مردم به یزد سفر کرده بود 
در س��خنانی با تاکید بر اینکه حت��ی یک دالر هم در دولت 
گم نمی ش��ود، گفت: این افراد می گویند، 18 میلیارد دالر 
گم شده است ، به این منظور به رییس بانک مرکزی دستور 
دادم تا تمام پول هایی که در س��ال گذش��ته در ۶ ماه اول 
پرداخت کرده را فهرس��ت و اعالم کند و در این زمینه اخیرا 
نامه آن را به من داده است و از ایشان خواستم که این نامه 

را منتشر کند.
روحانی تاکید ک��رد: آن در دوران دیگری بود که میلیاردها 
دالر گم می ش��د و هنوز هم پیدا نشده است. بنابراین راه را 

اشتباه نروید.
اما حاال براس��اس گزارش تفریغ بودجه س��ال ۹۷ مشخص 
ش��ده که در این س��ال  بالغ بر 4.8 میلیارد دالر ارز با نرخ 
4۲۰۰ تومانی ناپدید ش��ده، گویا بعد از کارشناسان و رسانه 

ها اکنون دستگاههای نظارتی هستند که شوکه شده اند.
بر همین اس��اس در جلس��ه دیروز مجلس علیرضا سلیمی 
نماین��ده مح��الت در مجل��س با انتق��اد از اینک��ه دریافت 
کنندگان ارز 4۲۰۰ تومانی، واردات انجام نمی دهند، گفت: 
دیوان محاسبات باید از اقدامات خالف صورت گرفته دولت 

به قوه قضائیه شکایت کند.
وی گف��ت: به رئیس دیوان محاس��بات ب��رای موارد حقوق 
نجومی و انحراف دولت از بودجه ۹۷ و به ویژه گم شدن 4.8 
میلی��ارد دالر اخطار می دهم و می خواهم که پیگیری جدی 

به عمل آورده شود.
 آنچه که گذشت 

س��رانجام قصه پر غصه دیوان محاس��بات از گم شدن 4/8 
میلیارد دالر در گزارش تفریغ بودجه در س��ال ۹۷ خبر داد 
و عادل آذر با اشاره به اینکه دلیل تعویق انتشار این گزارش 
شیوع ویروس کرونا بوده است به گوشه هایی از حیف و میل 

کالن ارز 4۲۰۰ تومانی،  اشاره کرد . 
در این گزارش با یادآوری اینکه حقوق های نجومی مدیران، 
انحراف ۶8درصدی در اجرای احکام بودجه را برمال می کند، 
تاکید شده است  به ازای ۷/ 4 میلیارد دالر ارز دولتی کاالیی 

وارد نشده است.
این گ��زارش تصریح ک��رد: از میان ۳۷ ش��خص حقیقی و 
حقوق��ی که بی��ش از 1۰۰ میلی��ون دالر ارز 4۲۰۰ تومانی 
گرفته ان��د، ۳۲ م��ورد با وجود دریافت ی��ک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر، هیچ وارداتی نداش��ته اند. بعالوه  از 48 شخص 
حقیق��ی و حقوقی ک��ه ۵۰ ت��ا 1۰۰ میلی��ون دالر دولتی 
گرفته اند، ۳1 فرد یا شرکت، 8۵۲ میلیون دالر گرفته اند اما 

چیزی وارد نکرده اند.
و همچینی��ن  از ۳8۵ ش��خص حقیق��ی و حقوقی که بین 
1۰ تا ۵۰میلی��ون دالر ارز دریافت کرده اند، ۲1۲ ش��خص 
و ش��رکت به رغم گرفتن یک میلی��ارد و ۲۳۷میلیون دالر، 

وارداتی نداشته اند.
 مال مفت و دل بی رحم

 در این میان بررسی بانک مرکزی از اقالم وارداتی نشان داده 
که دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دالر از ارز دولتی دریافتی برای 
نخ دندان، غذای س��گ و گربه، عروس��ک و اسباب بازی، در 
قوطی، خاک یا چوب بس��تنی هزینه شده است و گویا هیچ 
کمب��ودی در بخش تولید وجود ندارد. این در حالی اس��ت 
که قرار بود ارز 4۲۰۰تومانی برای واردات کاالهای اساس��ی، 

ملزومات بخش صنعت و مواد اولیه ضروری مصرف شود.
خریده��ا بماند که هیچ،  حقوق های باالی برخی از مدیران 
دولتی نیز حس��رت آور اس��ت . درس��ت زمانی که  حداقل 
حق��وق کارگران ک��ه در خط مقدم جبهه تولید و ش��رایط 
س��خت مشغول به کار هستند، در س��ال ۹8 یک میلیون و 
۵1۶ هزار و 88۲ تومان  تعیین شد و امسال نیز با چانه زنی 
ه��ای مکرر ۲1 درصد افزایش یافت، بودند مدیرانی که تنها 
برای حضور در پش��ت میزهای اداری و امضای کارتابل های 

خود حقوق هایی باور نکردنی دریافت می کردند. 
بر اساس قانون، حقوق و مزایای مدیران دولت نباید بیش از 
۲۳میلیون تومان باش��د، اما بنا بر گزارش دیوان محاسبات، 
مجموع دریافتی ماهانه ۲41 مدیر دولتی، ۵۷ میلیارد تومان 
ب��وده و یک مدیر دولتی حقوق ۵۳ میلی��ون تومانی گرفته  

است. 
ع��ادل آذر گفت که پس از شناس��ایی متخلفان، ۲۹میلیارد 
تومان دریافتی ها برگش��ت داده شده  است و هم زمان، اشاره 
کرد که برخی قوانین مانند قانون خدمات کشوری یا قانون 
حداقل حقوق هیات مدیره بانک ها و شرکت ها باعث می شود 
ک��ه در س��ال ۹۹ هم مدی��ران حقوق ۵۰ میلی��ون تومانی 

دریافت کنند.
جالب آنجاس��ت ک��ه وی از نمایندگان مجلس خواس��ت بر 

اساس شرایط کشور حقوق های نجومی را تعدیل کنند.
*دیوان محاسبات با دولت قهر کرده 

ام��ا رئیس جمهور نظری دیگر دارد و بر این باور اس��ت که 

حس��اب و کتابش و گزارش این دس��تگاه نظارتی درباره ارز 
مصرفی کشور صد درصد غلط است . 

روحانی با طرح این سوال که مگر دیوان محاسبات با دولت 
قهر اس��ت؟ در این باره گفت: رئیس کل بانک مرکزی پاسخ 

خوبی دادند، باید هر کسی بودجه گرفته بررسی شود.
البت��ه رئیس جمهور گفت: دس��تگاه های نظارت��ی باید کار 

خودشان را بر اساس قانون انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه بر همه دستگاه هایی است که از بودجه 
نظ��ارت وجوددارد و  دو موضوع بودجه و س��ازمان اداری و 
استخدامی در اختیار رئیس جمهور گفت:  دیوان محاسبات 
برای نظارت و محاس��به اینکه پول ها چطور خرج شده، باید 
برهر کس��ی که از بودجه دولت استفاده می کند اعم از همه 
دس��تگاه ها، ق��وا و نهادهای انقالبی و فرهنگ��ی و ... نظارت 
انج��ام دهد. رئیس جمهوری تصریح ک��رد:  اینجا خودی و 
غیرخ��ودی نداریم. اینجا همه خودی هس��تند. حرف که از 
ده��ان بیرون می آید، می توان آن را تعدیل کرد اما وقتی از 
زبان خارج ش��د؛ هر کسی از ضد انقالب و... درباره آن حرف 
می زند؛ نصف نیمه کار نکنیم، مگر دیوان محاسبات با دولت 
قهر است، دیروز رئیس بانک مرکزی به درستی پاسخ داد و 

من هم وقتی گزارش را دیدم و عیب و ایراد دارد.
 روحانی با بیان اینکه وقتی یک دس��تگاه نظارتی گزارش��ی 
تهیه می کند، می تواند با مس��ئوالن دولتی رایزنی و مشورت 
کند ، گفت :  مگر دستگاه های دولتی با آنها قهرند. خودمان 
آن گزارش را به ش��ما دادیم. گزارش دستگاه نظارتی دیوان 

محاسبات درباره ارز مصرفی کشور صددرصد غلط است.
 وی افزود: من مس��ئول اجرای قانون اساس��ی هس��تیم اما 
می گویم نصف و نیمه عمل نکنیم. یک س��فره همه چیزش 
باهم است. نظارت باید عام باشد. هر کس از بودجه استفاده 
می کند، باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات بر آنها هم 
نظارت کند. من از مسئوالن می خواهم بیان  آنها به گونه ای 

نباشد که موجب شبهه از سوی مردم باشد.
رئیس جمهور گفت:  بخش ارز صد در صد غلط و براس��اس 
بی اطالعی محض از مقررات و قوانین کش��ور بود. این بسیار 
بد اس��ت که یک مقام حرف��ی را بزند اما با قوانین کش��ور 
منطبق نباش��د. خواهش می کنم همه عزیزان پاس��خ الزم 
را بدهند. این پاس��خ ب��ه خاطر دفاع از دولت نباش��د بلکه 
به خاطر دفاع از حقیقت اس��ت تا همه دس��تگاه ها مراقبت 
ک��رده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی توان مس��ئله ای 
را بی��ان کرد. باید گفت تراژدی گم ش��دن پ��ول و دریافت 
حقوق های نجومی شاید داستانی تکراری در دولت باشد اما 
همچنان مایه تاس��ف است. این خبر واکنش های متعددی 
را با خود به دنبال داش��ت. در این زمینه جمعیت جانبازان 

انقالب اس��المی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در این 
باره تاکید کرد: اینکه حداقل دس��تمزد کارگران باید بعد از 
۵۰ جلس��ه به یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان برس��د، اما در 
کنار آنها مدیران بتوانند دریافتی ماهانه ۵۰ میلیونی داشته 

باشند، تأسف برانگیز است.
احمد علیرضابیگی عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
نیز در این باره گفت: مجلس یازدهم تخلفات ارزی دولت را 
رمزگش��ایی می کند و دولت باید پاسخگو باشد. سوءتدبیر و 

همکاری با رانت خواران موجب وقوع چنین فسادی شد.
نماینده م��ردم تبریز افزود: در حالی که دولت برای دریافت 
۵ میلیارد دالر وام، پشت در دولت روسیه و صندوق جهانی 

ایستاده، اتالف منابع ارزی کشور گناهی نابخشودنی است.
حساب و کتاب چه کسی غلط است؟

هنوز دیوان محاس��بات به انتقادات رئیس جمهور پاس��خی 
نداده اس��ت ، در ای��ن میان عبدالناصرهمت��ی رئیس بانک 
مرکزی هم، گفته رئیس جمهور را تایید کرده و گفته است 
که گزارش دیوان محاس��بات »صحیح نیست«. علی ربیعی، 
سخنگوی دولت، نیز تایید کرده که  یک دالر هم گم نشده 
است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور هم گفت که گزارش 
تخلف ها به س��ران سه قوه فرستاده شده وگزارش به دادسرا 
رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات های مستشاری 

در حال رسیدگی است. 
با دستور رییس قوه قضاییه به دادستان تهران، هم  گزارش 
رییس دیوان محاسبات در مورد ارز تخصیصی برای واردات 
کاال در سال ۹۷ در شعبه اختصاصی به صورت ویژه بررسی 

می شود.
پاسخ همه این پرسشها به زودی مشخص می شود و معلوم 
می ش��ود چه کس��ی این ارز را به این موارد اختصاص داده 
اس��ت ؟ اما پرسش��هایی وج��ود دارد که بی پاس��خ مانده ؟ 
س��ال۹۷ که کش��ور درگیر تحریم و تامین کاال های اساسی 
از جمله غذا و دارو بود و با ارز 4۲۰۰ تومانی غذای س��گ و 
گربه، چوب بس��تنی و ... وارد کش��ور می شد، از اشتغالزایی 
و کاه��ش ب��ی کاری و بهبود معیش��ت مردم چ��ه خبر؟ از 
بازس��ازیی خانه های تخریب شده زلزله زدگان چه خبر؟ از 
بازپرداخ��ت بده��ی فرهنگیان و کارگران چ��ه خبر ؟ از پی 
گیری پولهایی که قباًل گم شده چه خبر؟ از تامین دارو برای 
بیماران صعب العالج چ��ه خبر؟ از وامهای میلیاردی معوق 
باز پرداخت نش��ده چه خبر ؟و ...... خیلی از خبرها که مردم 

منتظر شنیدن آنها هستند. 
مردم انتظار دارند که قوه قضاییه با جدیت وارد میدان شود 
. ش��اید وقتی که مو از ماست کشیده شود ، این پرسش ها 

هم پاسخ داده شود. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
جهش تولید با اصالح ساختارهای حاکم بر تولید و زمینه 
سازی ارتقای بهره وری فراهم می شود. حمیدرضا فوالدگر 
اظهار کرد: این بال و امتحان کرونا تهدیدهای فراوانی را به 
هم��راه آورد که قابل تبدیل به فرصت هایی برای اصالح و 
تجدید نظر در ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
و اقتص��ادی خواهد بود. دنی��ای کرونا با جهان پس از آن 
متفاوت خواهد بود. فوالدگر تصریح کرد: کشورهایی در این 
زمینه موفق خواهند بود که مدیریت آینده داشته باشند. 
در ایران اسالمی نیز باید فرصت های زیادی از تهدیدهای 
کرونای��ی پدید آورد. با تدبیر و برنامه ریزی مس��ئوالن و 
تداوم اجرایی دس��تورالعمل های بهداش��تی زمینه اصالح 
ساختارهای اداری و استقرار دولت الکترونیک را به منظور 
کاهش س��فرهای درون شهری فراهم کرد. وی بیان کرد: 
باید کسب و کار و تجارت و پژوهش الکترونیکی و مجازی 
و تفوی��ض اختیارات به اس��تان ها و مهاجرت معکوس از 
شهرها به روستاها را در دستور کار قرار داد و زمینه خروج 

از رکودپیش رو را با اجرای سیاس��ت های جهشی فراهم 
کرد. نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی 
اضافه کرد: امس��ال هم در تداوم سالیان اخیر به موضوع 
اقتص��اد و جهش تولید توجه ش��د. رهب��ر معظم انقالب 
همچنان اقتصاد را اولویت اول کش��ور و مسئوالن قلمداد 
و در این ش��رایط رکود تورم فعلی مهمترین راهکار برون 
رف��ت از آن را جه��ش تولید بیان کردن��د. این به معنای 
آن اس��ت  که به رغم تالش های انجام ش��ده، در تصویب 
قوانین حمایت از تولید مجلس و تالش فعاالن اقتصادی 
هنوز بسیاری از ظرفیت های تولیدی کشور تا رسیدن به 
نرخ شتابان رشداقتصادی کشور و رشدپایدار اقتصادی در 
بخش های تولیدی ناتمام مانده است. فوالدگر بابیان اینکه 
الزامات جهش تولید اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های 
نرم افزایش و سخت افزاری کشور است، گفت: کمیسیون 
ویژه تولید ملی 1۰ جلس��ه مجازی و ویدئو کنفرانس در 
این زمینه با مس��ئوالن برگزار کرد که گ��زارش آن را به 

مجلس خواهد داد.  آنا

سخنگوی دولت در خصوص پرواز هواپیمایی از ایران به 
جده توضیحاتی ارائه کرد. به علی ربیعی س��خنگوی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت درباره پرواز هواپیمای ایرانی 
به جده کفت: پرواز به جده برای کار اداری و بازگرداندن 

کارمندان شرکت های هواپیمایی به ایران بوده است.
وی اف��زود: ام��روز صبح با آقای ظری��ف دراین خصوص 
صحبت کردم ایش��ان اظهار بی اطالع��ی کردند، از آقای 
اسالمی نیز س��وال کردم. این پرواز اداری بوده، شرکت 
دولتی م��ا کارمندانش��ان آنجا بودند و این پ��رواز برای 
بازگردان��دن کارمندانمان بوده اس��ت. ربیعی گفت:  این 
پرواز یک پرواز اداری برای بازگرداندن کارکنان ش��رکت 
هواپیمایی به داخل کش��ور بوده و هیچ عقبه سیاس��ی 
پش��ت آن نبوده اس��ت. ربیعی درباره حواش��ی گزارش 
تفری��غ بودجه ۹۷ در مجلس نی��ز گفت:  این موضوع در 
دولت مورد بررس��ی قرار گرفت، م��ا کامال از هر نظارتی 
استقال می کنیم. اولین دولت نظارت پذیر پس از انقالب 
هس��تیم. هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم و دوازدهم 

تحت نظارت شدید سازمان های نظارتی و افکار عمومی 
نبوده و ما ازین امر استقبال می کنیم.

سخنکوی دولت ادامه داد: ما امیدوار هستیم که گزارش 
تفریغ بودجه نسبت به همه بودجه بگیران رخ دهد نباید 
در این زمینه تفکیک قائل شد و گزارش آن باید کامل و 
دقیق ارائه ش��ود. وی گفت:  در این گزارش به رقم 4.8 
میلیارد دالری اشاره ش��ده است. این مربوط به گزارش 
آذرماه اس��ت که بخ��ش زیادی از این مبل��غ مربوط به 
کاالهای واس��طه ای هس��تند و تولیدی هستند و کامال 
مشخص است. وقتی عدد کلی گفته می شود ابهام را در 
جامعه ایجاد می کند. بخشی از ارز را هم که گفتند وارد 
نشده اس��ت این ها هم تحت کنترل هس��تند. اطمینان 
می ده��م که حت��ی یک دالرش نیر نبوده که مش��خص 
نشده باش��د. ما یک و نیم میلیون دالر پرونده رسیدگی 
داریم که بخش��ی از پرونده ها نیز ب��ه قوه قضاییه رفته 
اس��ت. ربیعی تصریح کرد:  اف��رادی هم که ارز گرفتن و 

وارد نکردن دنبال خواهند شد.  تسنیم 
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ارتش تکیه گاه مستحکم ملت است  
وزیر دفاع گفت: ارتش جمهوری اس��المی ایران جزو بصیرترین و مؤمن 

ترین سازمان ها و نهاد های کشور و تکیه گاه مستحکم ملت است.
امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح با تبریک 
۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروی زمینی قهرمان، 

به نقش برجس��ته ارتش در ایجاد و استمرار انقالب اسالمی اشاره کرد و 
افزود : ارتش با رصد دقیق و درک عمیق از تحوالت منطقه ای و جهان خود 

را برای رویارویی با هر تهدیدی آماده کرده اس��ت. وی تصریح کرد : در هیچ کشور  
دیگری نمونه ارتش ایران را نمی بینیم؛ در جاهای دیگر ارتش ها یک نیروی کامال 
رزمی  و نه در خدمت مکتب  و نه در خدمت مردم کشور،  بلکه عمدتا در خدمت 
حاکمان و فرمانروایان اس��ت که این تفاوت عمده ی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

با بقیه ارتش ها است. روابط عمومی وزارت دفاع

هر کاری که در حوزه کرونا الزم باشد، انجام می دهیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر بهداشت گفت: سازمان 
بازرسی همچنان در کنار مجموعه وزارت بهداشت و درمان خواهد بود و هر 
کار و پیگیری که ضرورت داش��ته باشد انجام خواهیم داد. حجت االسالم 
حس��ن درویشیان با اشاره به اینکه س��ازمان بازرسی کل کشور به تعبیر 

مقام معظم رهبری، تضمین کننده سالمت نظام اداری است افزود: »یکی از 
مهمترین رویکردهای سازمان نظارت های پیشگیرانه است چرا که اگر نظارت ها 

پیشگیرانه، مشفقانه و به موقع انجام شود بسیاری از امور، سامان پیدا کرده و بسیاری 
از مشکالت مرتفع می شود. وی افزود: حقیقتاً سازمان بازرسی از اینکه به خاطر ارتکاب 
جرم و تخلف برخورد کیفری صورت گیرد، خوشحال نمی شود. از این رو عمده رویکرد و 
تالش سازمان بر پیشگیری است. درویشیان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور 

معتقد است مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مسئولیت پذیرفتند. ایلنا

آقای روحانی! همه مردم تهران که خودروی شخصی ندارند
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: آقای روحانی! همه مردم تهران خودروی 
ش��خصی نداشته و توان پرداخت کرایه آژانس ندارند، باید برایشان وسایل 
نقلیه عمومی مناسب فراهم کنید. مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران 
در مجلس در نشس��ت علنی دیروز پارلمان اظهار داشت: هر چند کسب 

و کار مردم برای ارتزاق و تداوم زندگی معمولی، مهم اس��ت، اما قطعا شما 
می دانید که سالمت مردم باید در اولویت باشد. وی افزود: ممکن است شما با 

توجه به کاهش قیمت نفت و تحریم ها و کاهش فروش فرآورده های نفتی و عدم تحقق 
مالیات ه��ا بگویید که در حد منابع موجود برنامه ریزی می کنیم. نماینده مردم تهران 
ادامه داد: چرا از منابع در اختیار بنیاد مس��تضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان 
قدس رضوی استفاده نمی شود؟ عالوه بر رزمایش مردمی و کمک های مومنانه که مورد 

تاکید رهبری است، حتما نهادهای دولتی و غیر دولتی باید کمک کنند. فارس

اکران پرده تازه از سریال گم شدن پولهای دولتی و بیت المال 

قوه قضاییه مو را از ماست 
بیرون بکشد

فوالدگر:

جهش تولید جز با اصالح  ساختارهای حاکم بر تولید 
فراهم نمی شود

توضیح ربیعی درباره پرواز هواپیمای ایرانی به جده


