
پیام رئیس قوه قضاییه به مناسبت روز ارتش
ارتش ایران تشکیالتی برای خدمت به 

مردم است
رئیس قوه قضاییه در پیامی به مناس��بت روز ارتش 
گفت: ارتش نش��ان داد که در مقاطع حساس تاریخ 
این مرز و بوم همواره کنار مردم ایران است. برخالف 
کشور های زورگو که ارتش را به ابزاری برای خونریزی 
و غارت مردم بی دفاع در کشور های مستضعف جهان 
تبدیل کرده  اند، امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران، 

تشکیالتی برای خدمت به مردم است.
متن این پیام رئیس قوه قضاییه به امیر س��ر لشکر 

موسوی به شرح زیر است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
تاریخ پرش��کوه ایران اس��المی همواره شاهد حضور 
مردان و زنانی بوده که برای دفاع از این آب و خاک 
و باورهایش خود را فدا کرده اند تا این کشور و ملت 
روز به روز قوی تر و مس��تقل تر از گذش��ته به سمت 
قله های تعالی حرکت کند و ارتش یکی از نماد های 

پر افتخار این تالش و فداکاری است.
ارتش نش��ان داد که در مقاطع حس��اس تاریخ این 
مرز و بوم همواره کنار مردم ایران اس��ت. در انقالب 
اسالمی رکنی مهم برای به ثمر رسیدن انقالب و در 
هش��ت سال جنگ تحمیلی س��دی محکم و استوار 
در مقابل هجوم دش��منان به ای��ن آب و خاک بود. 
پس از دف��اع مقدس نیز ارتش جمهوری اس��المی 
در هر س��ختی و تنگنا از اولین داوطلبان خدمت و 
رفع سختی ها بوده است، خواه زلزله در مناطق دور 
دس��ت باشد یا سیل و یا کمک به مردم برای مقابله 
با بیماری کرونا، ارت��ش با همه امکانات و توانش به 

یاری مردم شتافته است.
بر خالف کش��ور های زورگو که ارت��ش را به ابزاری 
برای خونریزی و غارت مردم بی دفاع در کشور های 
مس��تضعف جه��ان تبدی��ل کرده اند، ام��روز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، تشکیالتی برای خدمت به 
مردم اس��ت که جلوه های غرورآفری��ن آن را در این 
روز ه��ا و در موض��وع مقابله با بیماری کرونا ش��اهد 
بودی��م. ۲۹ فروردین که با نظر مبارک حضرت امام 
)ره( بعنوان روز ارتش نامگذاری شده، بهانه ای است 
ب��رای قدردانی از این روحیه فداکاری و مس��ئولیت 
پذیری و اینجانب نیز روز ارتش را به خانواده بزرگ 
ارتش جمهوری اس��المی، فرمانده��ان عزیز، کادر و 
س��ربازان این ارتش سرافراز تبریک می گویم و برای 
ارتش جمهوری اس��المی توفی��ق اطاعت از فرامین 
مق��ام فرماندهی معظم کل ق��وا، خدمت به مردم و 

سرافرازی و سر بلندی روز افزون را خواستارم.
 مرکز رسانه قوه قضاییه

اخبار
بررس��ی مولفه های راهبردی نیروهای مس��لح کشورمان در 
مقایسه با دیگر نیروهای نظامی در جهان نشان می دهد که 
ارتش ایران قدرتمندترین و متفاوت ترین ارتش جهان است.

اینک��ه ما معتقدیم ارتش جمهوری اس��المی ایران و به طور 
کلی نیروهای مس��لح ایران از ی��ک ویژگی متفاوت، متمایز 
و ب��ی نظیر نس��بت ب��ه س��اختار ارتش های دیگ��ر جهان، 
به ویژه ارتش های عربی و منطقه برخوردار اس��ت، بر اساس 
مؤلفه هایی است که در دیگر ارتش های جهان یا وجود ندارد 
یا بس��یار کمرنگ است و ش��اید هم زمینه های شکل گیری 

عناصر آن شکل نگرفته است.
البته رفتار اجتماعی و فرهنگی ملت ها و نیز احساس و اصرار 
آنها بر استقالل سیاسی و حفظ تمامیت ارضی نیز از عوامل 

مهمی است که در تعیین ساختار نظامی نقش دارد.
دولت هایی که تالش می کنند ساختار نظامی آنها یک ساختار 
قدرتمند و برتر در عرصه نظامی در جهان معرفی شود، عماًل 
روی کاغذ و در دوران صلح پیش��رفته و قوی هس��تند. این 
دولت ها تالش می کنند تا تنها در یک ش��وی نظامی آن هم 
با انگیزه های کاماًل سیاس��ی خود را یک قدرت برتر نش��ان 
دهند. دراین مجموعه های سیاسی نیروهای مسلح به عنوان 
ابزار س��رکوب در برابر ملت ه��ا و به منظور تقویت و تضمین 
ثبات سیاس��ی دولت ها به کار گرفته می شود و نه حمایت از 
ملت ها. دیکتاتورهای عربی از نیروهای مس��لح که در برخی 
از دولت ها ت��ا اندازه یک پلیس محلی تنزل کرده بود، برای 
سرکوب خواس��ته های مردم یا تضمین حیات سیاسی خود 
بهره می گرفتند. جالب اینجاس��ت ک��ه این ارتش ها در برابر 
توطئه ه��ا و اقدامات آمریکا هیچ واکنش��ی نداش��تند و در 
برخی موارد به عنوان پلیس رژیم صهیونیستی نقش سرکوب 

مقاومت ملت ها را ایفا می کردند.
در قاب تلویزیون برخی کشورهای عربی صحنه های شگفت 
انگیز و غیرواقعی شبیه فیلم های هالیوود مشاهده می کنید 
که نیروهای مسلح آن کارهای اعجاب انگیزی انجام می دهند. 
رژه های منظم، سرودهای حماسی و تصاویر پادشاهان عربی 
تنها در همین قاب شبکه های رسانه ای خالصه می شود و در 
بیرون تنها کاری که از عهده آنان بر می آید سرکوب مخالفان 
اس��ت. در مورد کش��ورهای اروپایی نیز وضعیت بهتر از این 
نیست. ارتش یک تشریفات است و تنها وظیفه کنترل مرزها 
را برعهده دارد و معلوم نیس��ت که در برابر تهدیدات نظامی 

باید چه اقدامی انجام دهد.
در ای��ن میان آمریکا و رژیم صهیونیس��تی بیش از دیگران 
تالش می کنند تا ب��ا تقویت نیروهای نظامی و بهره برداری 
از تجهیزات مدرن هم در داخل برتری خود را حفظ کنند و 
هم در محیط پیرامونی آنها یک اجماع درباره عمق امنیتی 

ایجاد شود.
البت��ه بعد از س��ال های ۲۰۰۰ )عقب نش��ینی اس��رائیل از 
جن��وب( و نیز شکس��ت در جنگ ۳۳ روزه، پوش��الی بودن 
نظریه اس��طوره شکست ناپذیری ارتش اس��رائیل به اثبات 

رسید و از سویی این اسطوره برخوردار از تجهیزات مدرن و 
پیش��رفته نظامی در برابر یک گروه اندک مقاومت در لبنان 

اما پر از انگیزه های مبارزه، شکست خورد.
نبای��د این موضوع را نادیده گرفت که جامعه صهیونیس��تی 
تمامی اعتماد به نفس و آرامش روانی خود را براساس قدرت 
ارتش تعریف کرده اس��ت و تصمیمات سیاسی این رژیم نیز 

براساس موفقیت های میدانی نظامی تنظیم می شود.
ارت��ش آمری��کا ه��م اینگونه اس��ت. البته ارتش��ی که خود 
را حرف��ه ای می داند و در ازای کش��تن انس��ان های دیگر به 
سربازان خود دالر می دهد. البته هزینه این ارتش هم با نفت 
و ثروت ملت هایی فراهم می ش��ود که توس��ط همین ارتش 

کشته می شوند.
هزینه های نظامیان آمریکایی هم زیاد است و دائم می بایست 
م��ورد مراقبت قرار گیرند. موضوع مهم نگاه داش��تن انگیزه 
آدم کش��ی در بین نظامیان اس��ت تا همواره قدرت کشتن 
وجود داش��ته باشد. سیاستمداران آمریکایی نه برای دفاع از 
ملت آمریکا و ارزش های آنان، بلکه برای نگاه داشتن نیروی 

انس��انی خود در ارتش نیاز به تقویت انگیزه های حضور آنها 
دارند به ویژه اینکه س��ربازان آمریکایی مدت زمان طوالنی 
بدون انگیزه و تنها برای آدم کش��ی در کش��ورهای منطقه 

خاورمیانه حضور دارند.
از ای��ن رو فس��اد اخالقی، می��زان خودکش��ی و رفتارهای 
وحش��یانه و جنون آمیز ویژگی اصلی ای��ن ارتش آمریکا و 
برخی کش��ورهای دیگر اس��ت. حضور زنان در ارتش آمریکا 
و رژیم صهیونیستی و برخی کش��ورهای اروپایی تنها برای 
بهره برداری است و به عبارتی زنان، یک طعمه جنسی برای 

سربازان امریکایی و نظامیان صهیونیستی هستند.
اما درباره ارتش های عربی موضوع کمی متفاوت است و شاید 
بت��وان درباره قدرت و اهمیت ارتش ه��ای عربی در دو دوره 
زمانی متفاوت سخن گفت. در زمان جمال عبدالناصر و پیش 
از آن اندکی ارتش های عربی توانستند براساس پان عربیسم 
و تقویت ملی گرایی به چشم آیند و در چشم ملت های عربی، 
بزرگ داشته شوند. البته همین تقویت احساس ناسیونالیسم 
عربی و نیز ملی گرایی بیش از حد س��بب شکست های پی 

درپی شد. تکیه بیش از اندازه به ملی گرایی صرف نتوانست 
در برابر رژیم صهیونیستی پیروز شود.

واژه جنگ ه��ای ۶ روزه به عنوان یک واژه تحقیر آمیز برای 
ارتش های عربی در تاریخ نزاع عربی ماندگار ش��د. اما جالب 
اینجاست که در س��ال های بعد از این شکست ها، گروه های 
کوچک مقاومت اس��المی توانس��تند این حق��ارت تاریخی 
را جبران کنند و در برابر اس��طوره شکس��ت ناپذیری رژیم 

صهیونیستی ایستادگی کنند.
مشکل اصلی همین ارتش های عربی یا ساختار سازمان های 
مبارز ملی مانند ساف و غیره، تکیه و اعتماد بیش از حد به 
واژه های ملی گرایی و قومیت عربی بود. برای همین اس��ت 
که شما دائماً در رسانه های عربی واژه هایی مانند ارتش عربی 

را زیاد مشاهده می کنید.
اما بعد از این دوران کوتاه )ملی گرایی عبدالناصر( که شاید 
بارقه ای از امید را می توانس��ت در برابر ملت های عربی ایجاد 
کند، دوران جدیدی از سقوط مفاهیم ارتش عربی به جز تنها 

یک یا دو مورد، رخ داد.
ب��ا این توضیح، تفس��یر ویژگی بی نظیر و تف��اوت ارتش و 
نیروهای مسلح ایران زیاد هم کار دشواری نیست و براساس 
ش��اخصه هایی که گفته ش��د، امروز ارتش و نیروهای مسلح 
ایران در تمامی عناوین آن ارتش��ی مقتدر و قدرتمند است، 
به ویژه اینکه از پش��توانه مردمی باالیی و استقالل برخوردار 
اس��ت. این در حالی است که بس��یاری از ارتش های جهان 
از اس��تقالل نظامی برخوردار نیس��تند یا اساساً مانند آنچه 
که در زمان ش��اه اتفاق افتاد در مدیریت کامل مستش��اران 
آمریکایی قرار دارند. نکته مهم درباره ارتش و نیروهای مسلح 
ایران این اس��ت که این نیروه��ا از قابلیت مهم انتقال حوزه 
مأموریت و تغییر آن برخوردار هستند. به عنوان مثال در عین 
آمادگ��ی در عرصه های نظام��ی در دوران جنگ این قابلیت 
و توانای��ی در زم��ان صلح نیز وج��ود دارد که در بخش های 
اجتماعی، فرهنگی و خدمات عمومی حضور داشته باشد. از 
این رو نیروهای مس��لح ایران در هر حادثه ای مانند حوادث 
غیرمترقبه و اخیراً بحران کرونا حضور گسترده و تأثیر گذار 
دارد. ارتش ایران یک ارتش معنوی و اخالقی اس��ت و البته 
برخ��وردار از توان نظامی وتجهیزات پیش��رفته که همه در 

داخل تولید شده است.
امروز نیروهای مس��لح ایران، عالوه ب��ر برخورداری از عنصر 
معن��وی و عنصر اعتقادی در زمین��ه تجهیزات نظامی و نیز 
توانمندی های جدید قدرتمند هس��تند. آن��ان در کنار این 
توانمندی ها از عنصر مهمی به نام ادبیات شهادت برخوردارند 

که نه آنها را دچار فرسایش می کند و نه خسته.
اگ��ر چ��ه دس��تاوردها و موفقیت ه��ای نظامی ب��ی نظیر و 
گس��ترده ای در این دوران چهار دهه داش��ته است؛ اما این 
موض��وع را به عنوان یک اصل برای خود قرار نداده اس��ت و 
هدف اصلی ارتقای گفتمان مقاومت اسالمی و نیز حمایت از 

تمامیت ارضی، منافع ملی و اسالمی است. مهر

ارز 4200 تومانی و دالرهای ...؟!
ادامه از صفحه اول

در سال 1۳۹7 بیش از ۳1 میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ 
تومانی به واردکنندگان کاالهای اساسی اختصاص 
یاف��ت، که این تصمیم باعث ش��د تا در ش��رایطی 
که آمریکا یک جنگ اقتص��ادی را علیه ایران آغاز 
کرده اس��ت، منابع ارزی کش��ور بسیار کاهش یابد 
و اگ��ر منابع ارزی کش��ور حفظ ش��ده بود و بیش 
از ۳۳ میلیارد دالر ب��ه واردکنندگانی که کاالهای 
غیراساسی وارد کشور کردند داده نشده بود اکنون 
در شرایط موجود دست دولت باز بود و به جای این 
که از صندوق ارزی برداشت کند و یا درخواست وام 
از صندوق بین المللی پول را ارائه دهد، می توانست 

از ارز موجود استفاده کند.
هدفی که دولت ب��رای اتخاذ تصمیم اختصاص ارز 
4۲۰۰ تومانی دنبال می کرد، حمایت از اقش��ار کم 
درآمد بود، اما آنچه اتفاق افتاد، دالالن و مفس��دان 

ارزی بیشترین سود را از این تصمیم بردند.
مرکز آمار، در سال ۹8 گزارش داده بود که بعضی از 
کاالهای اساسی مشمول دریافت ارز 4۲۰۰ تومانی 
در خ��رداد ۹8، نس��بت به خرداد س��ال گذش��ته، 
5۰ ت��ا 1۳۰ درصد گرانتر ش��د که نش��ان دهنده 
شکس��ت تصمیم اختص��اص ارز 4۲۰۰ تومانی به 
واردکنندگان بود. اکنون و مدت ها اس��ت که شاهد 
افزایش فاصله طبقاتی در کش��ور هس��تیم، آنهایی 
که در ش��رایط زندگی متوسط و پایین تر هستند، 
ش��رایط بدتری را تجرب��ه می کنن��د و ثروتمندان 
نی��ز با توجه به اوضاع اقتص��ادی حاکم، ثروتمندتر 
می ش��وند و این نابرابری ها است که مردم را بیشتر 
از ه��ر چیز دیگری ناراضی می کن��د. در این میان 
امید مردم به قوه قضاییه اس��ت تا با رانت خواران، 
مفسدان اقتصادی و نجومی بگیران برخورد قاطعی 

داشته باشد.

سرمقاله
پیام سرلشکر باقری

 نیروهای مسلح اجازه هیچ خطایی را 
به ماجراجویان علیه ایران نمی دهند

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز ارتش تأکید 
کرد: نیروهای مس��لح اجازه هیچ خطایی ب��ه ماجراجویان و طمع ورزان 

علیه این سرزمین را نخواهند داد.
س��ردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی 
فرارس��یدن روز ارتش جمهوری اس��المی ایران را به امیر سرلشکر سید 

عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش تبریک گفت.
در پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی آمده است؛این روز بزرگ که در واقع تولد ارتش اسالمی و نقطه 
عطف درخش��انی در تاریخ رس��الت و نقش آفرینی های ارتش��یان غیور و 
غیرتمن��د در دفاع از اس��تقالل و تمامیت ارض��ی و هم افزایی معنادار و 
افتخارآمیز آنان با سایر نیروهای مسلح به ویژه پاسداران سلحشور انقالب 
اسالمی در دفاع از کیان انقالب و ایران عزیز به شمار می رود، یادآور اراده 
مبارک و پیام هوش��مندانه و تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در س��ال 
1۳58 اس��ت که توطئه ضد انقالب و دش��منان ایران و ایرانی در حذف 
ارتش را در نطفه خفه کرد. س��یر تکاملی و نق��ش تابناک ارتش فداکار 
در ظرفیت س��ازی های دفاعی و بازدارنده ب��رای نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران داللت بر جهادی عالمانه و پیوس��ته توأم با باور و ایمان 
الهی و شجاعت در پای گذاردن در حوزه های سخت و ناممکن در صحنه 
فناوری های دفاعی دارد که دس��تاوردهای خیره کننده س��خت افزاری و 
نرم افزاری آن در عرصه های زمینی، دریایی، هوایی و پدافند و نیز تربیت 
نیروی انس��انی مؤمن و پیشتاز در پذیرش مأموریت های دشوار و متنوع 

از جلوه گری های آن به شمار می رود. 
بی ش��ک آنچه امروز ملت عظیم الشأن ایران در فضای رویارویی با شیوع 
بیم��اری کرونا از مجاهدت ها و تالش های نیروهای مس��لح به ویژه ارتش 
مردم��ی و پای بن��د به اصول و ارزش ه��ای دینی، اخالقی و انس��انی در 
قرارگاه ها و میدان های جهاد بهداش��تی، درمانی و دفاع زیستی در کشور 
در مقایسه با س��ایر جوامع مشاهده می کند، نماد غرور و افتخار آنان در 
داش��تن چنین سرمایه ای بزرگ و قدرتمند برای کمک به مدیریت، مهار 
و مقابله با آس��یب ها و پیامدهای ناش��ی از این بالی کم نظیر خواهد بود.

 ستاد کل نیروهای مسلح

منتخب ته��ران در مجلس یازده��م در واکنش به 
گزارش دیوان محاس��بات و تکذیب حسن روحانی 
خاطرنش��ان کرد: آن را که حس��اب پاک اس��ت از 
محاس��به چه باک اس��ت؟ به جای تکذیب شتابزده 
اج��ازه دهیم دادگاه درباره محتوای گزارش نظارتی 
حکم صادر کند. س��ّید مصطفی میرسلیم نمایندۀ 
منتخب دورۀ یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی و 
رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی در 
نامه ای به عادل آذر،  رئیس دیوان محاسبات کشور 
نکاتی را درباره گزارش تفریغ بودجۀ سال ۹7 متذکر 
شد. متن کامل نامه رئیس ش��ورای مرکزی حزب 

موتلفه اسالمی به این شرح است:
با سالم و با تشکر از گزارش تفریغ بودجۀ سال ۹7 
ارس��الی به پیوست نامۀ شمارۀ 1۰۰۰۰/17۰ مورخ 
۹/1/۹۹، نکات��ی را برای اقدام مقتضی بدین ش��رح 

تقدیم می کنم: 
1- وف��ق خالصۀ گزارش تفری��غ منابع بودجه کل 
کش��ور ۳/1۳۳ درصد و مص��ارف آن 7/1۲7 درصد 
تحقق یافته اس��ت همچنین مناب��ع عمومی دولت 
1۰۲ درصد و مص��ارف عمومی دولت 5/87 درصد 
تحقق یافته اس��ت. لذا در س��ال ۹7 کسری بودجه 

نداشته ایم بلکه مازاد درآمد هم داشته ایم. 
لذا تفریغ بند )ج( تبصره یک بودجه سال ۹7 مورد 
مناقشه اس��ت. گزارش فروش نفت و مبالغ واریزی 
به حس��اب بانک مرکزی نشان می دهد این فروش 
بیش از 1۰۹ درصد بوده است. لذا تصویب نامه ۲1 
فروردین ۹8 هیئت وزیران به پیش��نهاد س��ازمان 
برنام��ه و بودجه، فاقد وجاهت قانونی اس��ت و اصاًل 
کسری در سال ۹7 با توجه به قرائن یادشده صحت 

نداشته است. 
۲ - منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی دقیقاً 
5/147 درصد تحقق یافته است. هیچ توضیحی در 
این باره داده نش��ده اس��ت. این تحقق ظاهراً وفق 

گزارش های ابرازی اس��ت نه یک حسابرسی دقیق. 
ضمن اینک��ه افزایش 5/47 درصدی تحقق منابع و 
مصارف فلس��فه بودجه بندی و بودجه ریزی را زیر 

سؤال می برد. 
۳ - در سال ۹7 برای اولین بار نرخ برابری ارز با ریال 
خ��ارج از عرف قانونگذاری صورت گرفت: این اقدام 
فرایند قانونی خود را طی نکرد و پیش��نهاد را ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به هیئت دولت ارائه داد و 
معاون اول محترم رئیس جمهوری هم 4۲۰۰ تومان 
را اع��الم کرد. ن��ه وزارت اقتص��اد دارایی و نه بانک 
مرکزی و نه کمیس��یونهای مجل��س در تعیین این 
نرخ مداخله داشتند؛ در حالی که قانوناً کارشناسان 
آن باید اظهار نظر می کردند و به تصویب می رسید. 
گ��زارش تفریغ فاقد هرگونه اظه��ار نظر دربارۀ این 
پدیدۀ بزرگ در مالیۀ کشور است و از این باب قابل 

تأمل است. 
4 -  گزارش تفریغ ۹7 حاکی است از مجموع ۲11 
تبص��ره، بند، جز مادۀ واحده، تنها ۳۲ درصد احکام 
صادره رعایت ش��ده است؛ تمام 4۳ درصد احکام و 
یا بخش��ی از آن رعایت نشده است. 7درصد اهداف 
قانون گذار تحقق نیافته اس��ت و باالخره 18 درصد 
احکام اصاًل فاقد عملکرد اس��ت. این نتایج فلس��فه 
بودجه ریزی و بودجه بندی را زیر س��ؤال می برد و 
معلوم می ش��ود مجریان، دولت و مجلس را در این 

باره سرکار گذاشته اند و کار خود را می کنند. 
5 - وفق صفحۀ 11 جدول شمارۀ 8 خالصۀ تفریغ 
بودجۀ ۹7 دولت ۳1میلیارد و 41۶ میلیون دالر ارز 
واردات را به نرخ دولتی تأمین کرده است اما تا تاریخ 
1۲ آذر ۹8 بی��ش از چه��ار میلیارد و 8۲۰ میلیون 
دالر اصاًل کاالیی وارد کشور نشده است. گزارشی از 
برخورد دیوان با اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف 

ارایه نشده است. 
۶ - پرداخت حقوق های نجومی در س��ال ۹7 ادامه 

پیدا کرد؛ بر اساس تفریغ بودجه این سال ۲41 نفر 
از مدیران دس��تگاه های اجرایی 11 میلیارد و ۳5۰ 
میلی��ون تومان اضافه دریافتی داش��ته اند برخی از 
مدیران ت��ا 5۳ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت 
کرده اند. این روند از س��ال ۹۶ رو به رشد و به دلیل 
ضعف در برخورد در سال ۹7 ادامه پیدا کرد.  این در 
حالی است که دیوان قادر است مدیران نجومی را به 

انقطاع دائم از خدمات دولتی محکوم کند. 
7 - تفریغ ۹7 نشان می دهد در این سال دولت دو 
میلیارد و 7۰۶ میلیون دالر ارز دولتی 4۲۰۰ تومانی 
داده و با این ارز در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم 
بانکی، نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم 
آشپزخانه، لوازم بدنس��ازی، المپ، در قوطی، غذای 
سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و 
پارچه اختصاص یافته ... اغلب این اقالم دارای تولید 

مشابه داخلی است )صفحه 1۲ خالصه تفریغ ۹7(.
8 - با اعالم ارز 4۲۰۰ تومانی عماًل به چهار - پنج نرخ 
در بازار رسیده ایم که منشأ فساد و ویژه خواری شده 
است. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های 
خ��ود در اعتراض به این وضعیت به دولت و مجلس 
و دس��تگاه قضاییه فرمودند تکلیف 18 میلیارد دالر 
ارزی که در بازار فروخته ش��ده و برخی اقتصاددانان 
عنوان غ��ارت ارزی بر آن نهادند، روش��ن کنید که 
تاکنون هیچ پاس��خی براین نقد رهبری داده نشده 
اس��ت.  همچنین منتخب مردم ته��ران در مجلس 
یازدهم ط��ی توییتی به گزارش دیوان محاس��بات 
درباره گم شدن 4.8 میلیارد دالر نیز واکنش نشان 
داد. میرسلیم در این واکنش طی کنایه ای به دولت 
حسن روحانی به ضرب المثلی ایرانی رجوع کرده و 
نوشته است: »آن را که حساب پاک است از محاسبه 
چه باک است؛ به جای تکذیب شتابزده اجازه دهیم 
دادگاه درباره محت��وای گزارش نظارتی حکم صادر 

کند.«  فارس
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ابالغ سالم محبت آمیز رهبر انقالب به فرمانده و کارکنان ارتش
س��ردار ش��یرازی در تماس تلفنی با فرمانده کل ارتش سالم محبت آمیز 
فرمان��ده کل قوا به وی و تمام��ی کارکنان ارتش را ابالغ کرد. رییس دفتر 
فرماندهی معظم کل قوا، در تماس تلفنی با امیر سرلش��کر موسوی، سالم 
ومحبت حضرت آیت اهلل  خامنه ای رهبر معظم انقالب و فرماندهی کل قوا 
را ب��ه فرمانده کل ارتش و آحاد فرمانده��ان، کارکنان و خانواده های ارتش 
ابالغ کرد. س��ردار س��رتیپ بسیجی محمد ش��یرازی، طی تماس تلفنی با امیر 
سرلش��کر موس��وی فرمانده کل ارتش گفت: فرمانده معظم کل قوا فرمودند  سالم 

من را به همه کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران برسانید. 
س��ردار ش��یرازی در این ارتباط تلفنی خواس��تار ابالغ  س��الم محب��ت آمیز رهبر 
معظم انقالب اس��المی در روز ارتش جمهوری اس��المی ایران و بزرگداشت حماسه 
آفرینی های نیروی زمینی به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده بزرگ ارتش شد. 

 روابط عمومی ارتش

تحویل اولین سری تانک های تی ۹۰ تولید داخل مهرماه
فرمانده نی��روی زمینی ارتش از تحویل تانک های تی ۹۰ تولید وزارت 

دفاع در سال جاری به این نیرو خبر داد.
امی��ر حیدری با حضور در گفتگوی ویژه خبری گفت: در طرح لبیک ۲ 
که از امسال آغاز می شود تجهیزات جدیدی متناسب با ساختار جدید 
نزاجا بکار گیری می کنیم.  وی افزود: سه نوع تیربار جدید ساخت وزارت 
دفاع اس��ت که بهترین آنها سالح شاهر با نواخت تیر باال است که جایگزین 
تیربارهای موجود می ش��ود. همچنین در نظر داریم تا س��الح ژ ۳ را به تدریج از 

چرخه خارج کرده و سالحی که ساخت وزارت دفاع است وارد کنیم. 
امیر حیدری ادامه داد: در حوزه زرهی مش��غول کار روی تانک تی ۹۰ هس��تیم 
که چند س��ر و گردن از تانک ذوالفقار باالتر اس��ت این تانک با کمک نیروهای 
مسلح و وزارت دفاع ساخته شده و در حال انجام تست های تحویلگری این تانک 

هستیم.  تسنیم

نیروهای مسلح مظهر پشتوانه  ملت و منافع ملی هستند
حس��ن روحانی رئیس جمهور در گفت وگو با سردار سرلشکر محّمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر سّید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش، ضمن تبریک ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، تاکید کرد؛نیروهای مسلح ایران اسالمی مظهر پشتوانه  ملت و منافع 
ملی هستند و پیوسته عظمت کار خود را در مقاطع مختلف و در صحنه های 
اجتماعی ثابت کرده اند و امروز نیز در کنار مدافعان سالمت و یاوران حفاظت از 
جان مردم، حماسه سازی می کنند. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح و سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اس��المی ایران نیز با ارائ��ه گزارش های جداگانه ای از اقدامات انجام ش��ده در حوزه 
سالمت، تاکید کردند که نیروهای مسلح تالش خستگی ناپذیر برای تحقق آرمان های 
مقدس جمهوری اس��المی، دفاع از کش��ور و خدمت به م��ردم در همه عرصه ها را 

افتخاری بزرگ برای خود می دانند.  ریاست جمهوری

واکنش میرسلیم به گزارش دیوان محاسبات و تکذیب روحانی

 آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟

چرا ارتش ایران قدرتمندترین  و 
متفاوت ترین ارتش جهان است؟ 


