
گزارش
نماینده مردم کرمان مطرح کرد؛

تفکر اسالمی؛ وجه تمایز ارتش ایران 
با کشورهای دیگر

پورابراهیم��ی گف��ت: تفاوت ارتش ای��ران با ارتش 
کش��ور های دیگر در کارکرد های آن است، چرا که 
عمدتا ارتش در س��ایر کش��ور ها در حوزه نظامی و 
امنیت��ی صرفا فعالی��ت می کنند. محم��د رضا پور 
ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ، با 
اشاره به گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسالمی، 
اظه��ار کرد: تفاوت ارتش جمهوری اس��المی ایران 
با ارتش کش��ورهای دیگر در کارکردهای آن است. 
عمدتا ارتش در س��ایر کش��ورها در حوزه نظامی و 
امنیتی صرفا فعالیت می کنند؛ اما جمهوری اسالمی 
به دلیل اینکه  برگرفته از یک تفکر اس��المی است، 
ارت��ش آن هم مکت��ب الله��ی دارد. نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره 
به اینکه ارتش مبتنی بر نگاه دینی، والیت پذیری 
و مردمی بودن در جایگاه ویژه ای قرار دارد، افزود: 
بخش��ی از کارکرد های ارتش کش��ورمان در حوزه 
اجتماع��ی، اقتص��ادی و ... بوده ک��ه ظرفیت های 
مختلف را پوشش می دهد. طی این چهار دهه بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی کشورمان به دلیل وجود 
مش��کالت متعدد ارتش نقش خوبی از خود نش��ان 

داده  است.
 پ��ور ابراهیمی با تاکید بر اینکه ارتش کارکردهای 
خ��ود را حفظ کرده اس��ت، یادآور ش��د: ارتش در 
بحران هایی همچون سیل، زلزله، کرونا ظرفیت های 
خ��ود را به خوب��ی به کار ب��رد و ظرفیت نظامی را 
به ظرفیت خدمات تبدی��ل کرد که نمونه ای از آن 
ایجاد نقاهتگاه ۲ هزار تختخوابی در تهران اس��ت. 

 باشگاه خبرنگاران جوان 

نجومی بگیران باید مجازات شوند
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس 
گف��ت: به دلیل اینکه عمر مجلس دهم رو به پایان 
اس��ت در مجلس آتی باید تخلفات دولت در بودجه 

۹۷ پیگیری شود. 
ولی داداشی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اس��المی ، با اشاره به گزارش اخیر 
دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه و اعالم اینکه 
برخی مدیران دولت��ی حقوق های نجومی دریافت 
کرده اند، گفت: س��ازمان بازرسی، دادستان  دیوان 
مخاس��بات و قوه قضائیه باید این موضوع را به جد 
پیگیری کنند و افرادی ک��ه حقوق های نامتعارف 

دریافت کرده اند را شناسایی کنند.
وی ب��ا بیان اینکه این ظرفیت نی��ز وجود دارد که 
تخلف��ات اعالم ش��ده از س��وی دیوان محاس��بات 
در مجلس و از س��وی کمیس��یون ه��ای تخصصی 
پیگیری ش��ود، افزود: اما ای��ن نکته نیز وجود دارد 
که کمیسیون های تخصصی مجلس به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و درخواس��ت  وزارت بهداش��ت فعال 
تش��کیل نمی ش��ود و به نظر می رسد در پارلمان 

دهم نتوانیم به این موضوعات وارد شویم.
نماینده مردم آس��تارا در مجلس دهم تصریح کرد: 
به دلیل اینکه برای بررس��ی تخلفات صورت گرفته 
در بودجه س��ال ۹۷ که گزارش تفریغ آن از سوی 
دیوان محاسبات به نمایندگان هم ارائه شد نیاز به 
چند ماه زمان نیاز اس��ت به نظر می رسد این اقدام 

باید در مجلس یازدهم انجام شود.
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس   
با تاکی��د براینکه در مجلس یازده��م باید موضوع 
تخلفاتی که از س��وی دیوان محاسبات اعالم شده 
پیگیری شود و نتایج آن به مردم اعالم شود، اظهار 
داشت: متخلفان باید در هر پست و مقامی هستند 
و حقوق ه��ای نجومی دریافت ک��رده اند مجازات 

شوند.  تسنیم

استاندار تهران: 
نام ارتش لرزه بر اندام دشمنان ایران 

می اندازد
اس��تاندار ته��ران در پیامی با تبری��ک روز ارتش، 
تصریح ک��رد: ارتش جمه��وری اس��المی ایران از 
دس��تاورد های انقالب دفاع می کن��د و روز به روز 
بیش��تر در عرصه جهان نام و آوازه اش لرزه بر اندام 
دش��منان می اندازد. انوش��یروان محس��نی بندپی 
استاندار تهران در پیامی با اشاره به نقش ارتش در 
حفظ دس��تاوردهای انقالب اسالمی، ۲۹ فروردین 

روز ارتش را تبریک گفت.
در این پیام آمده اس��ت : ۲۹ فروردین ماه، سالروز 
ارتش جمهوری اس��المی ایران و نیروی زمینی که 
ب��ه تعبیر مقام معظم رهب��ری »یک روز تاریخی و 
پر مضم��ون و جزو خاطره های مان��دگار و معنادار 
به حساب می آید« یادآور رشادت های دلیر مردانی 
است که دفاع از میهن بر سرلوحه افتخاراتشان می 

درخشد.   فارس 

اخبار

فرمانده کل ارتش در مراس��م رژه خدمت گرامیداشت ۲۹ 
فروردی��ن )روز ارتش( تاکید کرد: ب��ه ملت ایران اطمینان 
می دهی��م ک��ه نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران 
در برابر دش��منان س��دی آهنین و در کن��ار مردم برادری 
دلسوز خواهند بود.  مراسم رژه خدمت در مرکز آموزش و 
پشتیبانی شهید امان اللهی نیروی زمینی ارتش برگزار شد.  
در این مراس��م، بخش��ی از آخرین تجهیزات و سامانه های 
رفع آلودگی، بیمارس��تان های س��یار، خودرو های طراحی و 
بهینه ش��ده و همچنین کمک های مومنانه کارکنان ارتش 
برای امدادرس��انی به مردم در مبارزه ب��ا ویروس کرونا، از 

مقابل جایگاه عبور کردند . 
کدام تجهیزات در رژه خدمت ارتش حاضر شدند؟

در مراسم رژه خدمت روز ارتش بخشی از آخرین تجهیزات 
و سامانه های رفع آلودگی، بیمارستان های سیار، خودرو های 

طراحی و بهینه شده از مقابل جایگاه عبور کردند.
نیروی زمینی ارتش در این رژه با تجهیزاتی همچون انواع 
آمبوالنس، ون، ۲۰ دس��تگاه خ��ودرو رفع آلودگی ارس، ۵ 
دس��تگاه خودرو رفع آلودگی درخش، خ��ودرو مه پاش و 
انواع تجهیزات و یگان های رفع آلودگی از مقابل جایگاه رژه 
عب��ور کردند. نیروی پدافند هوای��ی ارتش نیز با تجهیزاتی 
همچون آزمایش��گاه و رادیولوژی سیار، درمانگاه متحرک، 
ان��واع آمبوالن��س و خودرو های آتش نش��انی، خودرو رفع 
 Dsm آلودگ��ی و ش. م. ر، درخ��ش ۷، خ��ودرو ش. م. ر
در این مراس��م حضور پی��دا کرد. نی��روی هوایی ارتش با 
تجهیزاتی همچون داروخانه س��یار، س��امانه قائم ۹۹، آتگو 
آب و کف پاش، س��امانه جبار ۹، درفش ۷، دندانپزش��کی 
س��یار و انواع تجهی��زات و یگان های رف��ع آلودگی در این 
مراس��م حاضر ش��د. نی��روی دریای��ی ارتش هم ب��ا انواع 
آمبوالن��س و خودرو های آتش نش��انی و کامیون های رفع 
آلودگی، خودرو های واکنش س��ریع، س��امانه های پزشکی 
س��یار از مقابل جایگاه ویژه مراس��م رژه خدمت عبور کرد. 
همچنی��ن نیرو های چهارگانه ارتش، با آماده س��ازی ده ها 
هزار بس��ته های معیشتی و بهداشتی در راستای همدلی و 
کمک های مومنانه این بس��ته ها را در میان مردم در نقاط 
مختلف کش��ور توزیع می کنند. فرمانده کل ارتش با تاکید 
ب��ر این که ارتش م��ی تواند در هر دو عرصه »اش��داء علی 
الکفار« و »رحماء بینهم« ایفای نقش کند و سربلند باشد، 
گفت: نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ای��ران در برابر 
دش��منان س��دی آهنین و در کنار مردم برادری دلسوز و 

خدمتگزار خواهند بود.
امیر سرلش��کر س��یدعبدالرحیم موس��وی در مراس��م رژه 
خدمت با عنوان " مدافعان وطن، یاوران س��المت"، ضمن 
تبریک روز ارتش و تشکر از پیام محبت آمیز رئیس جمهور 
و حضور وزیر دفاع در این مراس��م  گفت: خداوند بزرگ را 
ش��اکریم و سپاسگزاریم، به خاطر سربازی انقالب اسالمی، 
نظام جمهوری اس��المی و کشور عزیزمان ایران و به خاطر 
ای��ن که تح��ت فرماندهی ولی فقیه ق��رار داریم و به خاطر 

اینکه پیشمرگ این ملت شایسته و قدرشناس هستیم.
وی افزود: از بزرگواری ملت ایران هر چی بگوییم کم گفته 
ایم و تنها به یک جمله بس��نده می کنم و آن این است که 
»امروز هیچ ارتش��ی در جهان به این ان��دازه مورد لطف و 

محبت و حمایت مردم نیست.«
 امیر سرلش��کر موس��وی ادامه داد: ما چیزی برای تش��کر 
از مردم نداریم، جز آنکه در چنین ش��رایطی در کنارش��ان 
باش��یم و در نهای��ت برای دفاع از آنها ج��ان ناقابل خود را 
تقدی��م  آرمان های این مکتب بکنیم.  وی اظهار داش��ت: 
ارتش ش��کرگزار خداوند بزرگ اس��ت که تحت فرماندهی 
مقام معظم رهبری به چنین توانی رسیده که می تواند در 
هر دو عرصه "اش��داء علی الکفار" و "رحماء بینهم" ایفای 

نقش کند و سربلند باشد.

 امیر سرلش��کر موس��وی با اش��اره به پاس��داری ارتش از 
مرزه��ای زمینی، هوایی و دریای��ی همزمان با مردمیاری و 
خدمات رس��انی در مقابله با کرون��ا تصریح کرد: در همین 
لحظ��ه که من در خدمت ش��ما هس��تم، رزمندگان ارتش 
جمهوری اس��المی ای��ران در زمین، هوا و دریا، دس��ت در 
دس��ت برادرانمان در سپاه پاس��داران و نیروی انتظامی با 
پشتیبانی وزارت دفاع مشغول حراست از حدود و ثغور این 
کش��ور عزیز هس��تندو  همزمان در ۳۴ شهر رژه سالمت و 
مردم یاری و در ۴۹ شهر در ادامه رزمایش دفاع بیولوژیک، 
خدمات پزش��کی و کم��ک مومنان انجام م��ی دهند. این 
توانایی اس��ت که به خواس��ت خداوند در س��ایه جمهوری 
اس��المی ایران و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری ایجاد 
شده اس��ت.  وی با بیان این که این نقش آفرینی هم جای 
ش��کر دارد و هم جای تش��کر از هم��ه همرزمان عزیزم در 
هم��ه عرصه ها،گف��ت: با ادای احترام و قدردانی و تش��کر 
از وزارت بهداش��ت و درمان و همه کادر پزشکی و درمانی 
کش��ور، امسال ما در این مراس��م باید به صورت ویژه یاد و 
تشکر کنیم از بیش از ۱۱ هزار نفر کادر بهداشت و درمان 
ارتش ک��ه درخط مقدم مبارزه با کرونا در کنار بهداش��ت 
و درمان کش��ور قرار گرفتند و جوه��ر و توانایی خود را به 
خوبی نش��ان دادند، همچنین باید تش��کر و قدردانی کنیم 
از خان��واده های صبور و موقعیت شناس��ی ک��ه در اقصی 
نقاط کش��ور پ��ای کار آمدند و با دوخ��ت لباس مخصوص 
و ماس��ک و س��ایر خدمات، برادران و خواهران خود را در 
این ماموریت حمایت و پش��تیبانی کردند. امیر سرلش��کر 
موس��وی تصریح کرد: به محض��ر فرماندهی محترم معظم 
کل ق��وا اعالم آمادگ��ی می کنیم و به پیش��گاه ملت ایران 
بزرگ ایران اطمینان می دهیم، نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران در برابر دش��منان س��دی آهنین و در کنار 

مردم برادری دلسوز و خدمتگزار خواهند بود.
وی در پایان گفت: امکان خدمت به این ملت و پیشمرگی 
م��ردم را نعمت خداوند ب��زرگ می دانیم و برای این نعمت 
شکر می گذاریم به روح بلند شهدای واالمقام ادای احترام 

می کنیم و برای جانبازان آرزوی سالمتی و اجر داریم.
اینجانب ضمن پاسداشت رشادت های بزرگ مردان ارتش؛ 
این روز را به آحاد ارتش��یان ایران به ویژه نیرو های ارتشی 
اس��تان تهران تبریک گفت��ه، و امیدوارم در س��ایه الطاف 
الهی ش��اهد توفیق بی��ش از پیش این عزی��زان در حفظ 

دستاورد های نظام و دفاع از کیان ایران اسالمی باشیم.

  رونمایی جدید ارتش در حوزه تشخیص کرونا در آینده 
نزدی��ک فرمانده نزاجا گفت: به زودی در حوزه تش��خیص 

بیماری کرونا رونمایی خواهیم داشت.
امی��ر کیومرث حی��دری فرمانده نیروی زمین��ی ارتش در 
حاش��یه رژه خدمت ارتش بیان کرد: ام��روز نیروی زمینی 
موفق به تولید سامانه هایی شده است که با ایجاد نوعی گاز 
در هوا می تواند تا ش��عاع ۲۰۰ متر مربع هر نوع ویروسی را 

بویژه ویروس کرونا از بین ببرد.
او ادام��ه داد: نیروی زمینی الحمدهلل امروز از تجارب خوبی 
در ح��وزه رزم و هم مقابله با تهدیدات بیولوژیکی و ویروس 
کرونا برخوردار است و امروز بدون اینکه خدشه ای در توان 
ما ایجاد ش��ده باشد، با تمام قدرت آمادگی انتقال تجربیات 
خ��ود را در حوزه مقابله با ویروس کرونا به دیگر کش��ور ها 
داری��م. امیر حیدری درب��اره رونمای��ی از تجهیزات جدید 
ب��رای مقابله ب��ا ویروس کرونا، گفت: امروز فرصت نش��د تا 
دس��تاورد های جدید ارائه و رونمایی ش��ود، اما به زودی در 
حوزه تش��خیص )بیماری کرونا( رونمایی خواهیم داش��ت. 
تجهیزاتی که امروز ارائه ش��د در ح��وزه تهاجم بر ویروس 
کرونا و بخش��ی نیز تجهیزات امدادی م��ا در حوزه پدافند 
زیس��تی بود. فرمانده نیروی زمین��ی ارتش تصریح کرد: در 
رژه خدم��ت یک ت��وان مضاعفی به بخش پدافند زیس��تی 
کشور و مقابله با کرونا اضافه می کنیم و همچنین در حوزه 
امدادی و تغذیه ای نیز کمک هایی در سراسر کشور خواهیم 

داشت.
 یک رزمایش بیولوژیک

در حاش��یه مراس��م رژخدمت فرمانده نهاجا گفت: موضوع 
مقابله با کرونا برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
و ارتش یک تمرین و رزمایش مقابله با تهدیدات بیولوژیکی 
است.   امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نهاجا نیز 
در حاشیه مراسم رژه خدمت روز ارتش گفت: ما به موضوع 
شیوع ویروس کرونا نگاهی نظامی داریم؛ شیوع این ویروس 
را چه یک تهدید بیولوژیک و چه یک تهدید شبه بیولوژیک 
حس��اب کنیم، این موضوع برای نیرو های مسلح جمهوری 
اس��المی ای��ران و ارتش ی��ک تمرین و رزمای��ش مقابله با 

تهدیدات بیولوژیکی است.
وی  با بیان اینکه اگر رژه امسال روز ارتش به سیاق سالیان 
قبل برگزار می ش��د نیروی هوایی ارتش تجهیزات جدیدی 
را به نمایش می گذاش��ت، عنوان ک��رد: ما در نیروی هوایی 
قرار بود رژه جمع هواپیمای کوثر را داش��ته باشیم که سال 

گذش��ته فروندی برگزار ش��ده بود و امس��ال قرار بود پرواز 
جمع آن انجام شود. فرمانده نهاجا با بیان اینکه بیمارستان 
بعث��ت نیروی هوایی ارتش یک��ی از مراکز پذیرش بیماران 
مبتال به کروناس��ت و آمار ما نشان می دهد که روند کاهش 
ابتالء به کرونا آمار بسیار خوبی است، گفت: ما هم از لحاظ 
پذیرش به یک نقطه ثبات رس��یده ایم و هم از لحاظ تعداد 

بهبودیافتگان به عدد خوبی دست پیدا کردیم.
 ظرفیت های گسترده ارتش در جنگ نوین

از سوی دیگر فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ظرفیت ها 
و توانمندی های بس��یار گسترده ای در قالب جنگ نوین در 

ارتش جمهوری اسالمی ایران وجود دارد.
امیر دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در حاش��یه رژه خدم��ت ارتش افزود : برخالف س��ال های 
گذش��ته که تجهیزات نظامی نیرو های چهارگانه ارتش در 
روز ۲۹ فروردین به نمایش گذاشته می شد و مایه دلگرمی 
و آرامش خاطر ملت ش��ریف ایران بود، امس��ال تجهیزات و 
توانمندی های پدافند زیستی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

در مراسم رژه روز خدمت به نمایش درآمد.
وی با بیان اینکه ظرفیت ها و توانمندی های بسیار گسترده ای 
در قالب جنگ نوین در ارتش جمهوری اسالمی ایران وجود 
دارد، گف��ت: نیرو های متخصص و آموزش دیده جنگ نوین 
ارتش، به نوعی خبره ترین و کارآمدترین نیرو های موجود در 

کشور در زمینه پدافند زیستی هستند.
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش در پایان با بیان اینکه امروزه 
هر کشوری ظرفیت های خود را برای مقابله با ویروس کرونا 
به کار گیری کرده اس��ت، گف��ت: قطعا اولویت اصلی و اول 
ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز پدافند زیستی از محدوده 
خاک کشورمان است و اگر در پایان ظرفیت هایی باقی بماند 
و ش��رایط برای کشور ما به گونه ای باشد که بتواند به سایر 

کشور ها نیز کمک کند قطعاً این کار را خواهیم کرد.
 ارتش در هر شرایطی آماده 

خدمت رسانی به ملت است
فرمان��ده نی��روی پدافن��د هوای��ی ارتش نیز گف��ت: ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در هر شرایطی آماده خدمت رسانی 
به ملت ش��ریف ایران اس��ت. امیر علیرض��ا صباحی فرد در 
حاش��یه مراس��م رژه خدمت روز ارتش اظهار کرد: با توجه 
به ش��رایط خاصی که امسال بر کش��ورمان حاکم است، به 
خوبی تدبیر شد که امسال به جای رژه نظامی، رژه خدمت 
را در س��طح ارتش جمهوری اس��المی ای��ران برگزار کنیم. 
فرمانده نیروی پدافن��د هوایی ارتش با بیان اینکه امیدوارم 
در سال های بعد شرایط عادی شود تا بتوانیم رژه دوره های 
قبل خ��ود را برگزار کنی��م، گفت: ارتش  ب��ا برگزاری رژه 
خدمت در س��طح کش��ور می خواهد ثابت کن��د که ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در هر شرایطی آماده خدمت رسانی 

به ملت شریف ایران است.
 اعزام تجهیزات رفع آلودگی 

برای ضد عفونی محله ها
پ��س از مراس��م رژه روز ارتش، که با ش��عارمدافعان وطن 
یاوران س��المت برگزار ش��د تجهیزات رفع آلودگی نیروی 
پدافن��د هوایی ب��رای ضدعفونی به تع��دادی از محله های 
تهران اعزام شد. تجهیزات ضد عفونی نیروی پدافند هوایی 
شامل۲۵ دستگاه خودرو برای ضدعفونی تعدادی از محله ها 

در شهر تهران بکار گرفته شد.
بنا بر این گزارش همچنین تعداد ۱۰۰۰ بس��ته بهداشتی، 
شامل ماسک مواد ضد عفونی و بروشور بهداشتی با همکاری 
شهرداری و ۱۰۰۰ بسته کمک معیشتی شامل مواد غذایی 
با هم��کاری کمیته امداد امام خمینی )ره( توس��ط نیروی 
پدافند هوایی در ش��هرک های مش��یریه و مسعودیه توزیع 
 ش��د. همچنین همزمان با تهران این اقدام با تهران در همه 

یگان های پدافند هوایی در کشور انجام می شود.
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سردار جاللی:

ارتش نماد اعتبار، مسئولیت پذیری و 
سلحشوری است

رئی��س س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور، با صدور پیامی با گرامی داش��ت یاد و 
خاطره ش��هدای عالی مقام ارتش جمهوری اس��المی ایران، ارتش را نماد اعتبار، 
مسئولیت پذیری و سلحشوری دانست. در پیام سردار غالمرضا جاللی آمده است 
: »اکنون ارتش در خدمت ملت و اس��الم است و ارتش اسالمی است« این جمله 
بخش��ی از پیامی است که در روز ۲۸ فروردین ۵۸، از سوی امام خمینی )ره( در 
حمایت از ارتش، صادر شد و به تمام بدخواهی و توطئه هایی که نسبت به ارتش 
ایجاد ش��ده بود پایان داد و پس از آن ۲۹ فروردین هر سال به فرمان رهبر کبیر 

انقالب روز ارتش نام گرفت.

جاللی در این پیام افزود :  دفاع جانانه امام خمینی)ره( از ارتش، در کوران وقایع 
ماه های نخست انقالب اسالمی ایران، آنهم با وجودی که برخی افراد و گروه ها با 
انگیزه های متفاوت بر منحل شدن ارتش اصرار داشتند، ارتش جمهوری اسالمی 
را از یک نهاد نظامی صرف به نهادی تبدیل کرد که دل در گروی والیت و جان 
بر کف ملت دارد. وی با اش��اره به اینکه از آن س��ال ها بیش از ۴۰ سال میگذرد 
و ارتش جمهوری اس��المی ایران، روز به روز معنوی ت��ر، متعهدتر و قدرتمندتر 
ش��ده است، خاطر نشان کرد :  این خصلت های نیکوبدون اغراق ارتش جمهوری 

اسالمی ایران را سزاوار نام ارتش اهلل کرده است.
در ادام��ه ای��ن پیام آمده اس��ت : ارتش اهلل دو خصوصی��ت دارد که رهبر معظم 
انقالب، آن را به خوبی برش��مرده و آن را مایه مباهات دانس��ته اند؛ نخست آنکه 
ای��ن ارتش در دل م��ردم جا دارد و دوم آنکه خود را ب��رای هدفی مقدس و واال 
می س��ازد و آماده می کند. رئیس س��ازمان پدافند جمهوری اس��المی ایران ،  در 
این پیام تصریح کرد : ارتش جمهوری اس��المی ایران در کنار س��ایر نیروی های 
مس��لح، همواره جایگاه و نقشی حماسی و سرنوشت س��از در بزنگاه هایی که بر 

ملت ایران گذشته ایفا کرده و همین باعث شده است که ارتش جمهوری اسالمی 
در نزد فرد فرد ملت ایران، نماد اعتبار، مس��ئولیت پذیری و سلحش��وری باش��د 
چراکه ارتش فرزند غیور یک ملت قوی و بااراده است. وی تاکید کرد : هرجا که 
مصیبتی بر ملت وارد آمده و نیازی به خدمت صادقانه بوده این سرافرازان ارتش 
بوده اند که بدون توجه به درجه و رتبه در کنار س��ایر نیروهای مس��لح به کمک 
مردم ش��تافته اند. جاللی  یکی از نقاط مثبت س��ال ۹۸ را  حماسه حضور ارتش 
و نیروهای مس��لح دانس��ت و اعالم کرد : این حضور باعث شد  تا همه نقشه های 
کژاندیش��ان و بدخواهانی که به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نیروهای مس��لح 
جان برکفش��ان بودند، بر آب دهد. وی در این پی��ام با بیان اینکه همه می دانند 
هرجا پای منافع ملی به میان بیاید ارتش با کس��ی ش��وخی ندارد، خاطر نش��ان 
س��اخت :  چه در زلزله س��رپل، چه در سیل خوزستان و سیستان و چه در دفاع 
از کیان و چه در دفاع از س��المت، هرجا مردم نیاز به کمک داشتند ارتش زودتر 
از هم��ه آنجا بوده اس��ت و همین، ارتش ما را ب��ه مردمی ترین ارتش دنیا تبدیل 

کرده است.

کرونا در نظام اقتصادی لیبرالی تاثیر قابل توجهی دارد 
کارش��ناس مسائل بین الملل با اش��اره به زیا ن های اقتصاد بین المللی به 
علت ش��یوع کووید ۱۹ گفت: این مس��ئله می توان��د در نظام اقتصادی 
لیبرالی تاثیر بس��یار قابل توجهی داشته باش��د. حمید رضا ترقی عضو 
ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی درباره جهان پس��اکرونا گفت : 

جهان پس��اکرونا ابعاد مختلفی دارد که به لحاظ سیاسی به طور طبیعی 
می توان گفت که وضعیت ناتوانی ابرقدرت آمریکا و اروپا در مقابله با کرونا به 

لحاظ قدرت سیاس��ی هم در  وی افزود: کشورهای اروپایی به علت ناتوانی اتحادیه 
اروپا در حمایت از آنها برای مقابله با ویروس کرونا به دنبال جدا ش��دن از اتحادیه 
و در نهایت از هم پاشیده شدن اتحادیه اروپا منجر شود. در آمریکا نیز کالیفرنیا به 
دنبال استقالل  و تجزیه است و در اروپا نیز بعد از انگلیس برخی کشورها به دنبال 

جدا شدن از اتحادیه اروپا هستند.  فارس

هویت دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص است
نماینده س��بزوار در مجلس با بی��ان اینکه هوی��ت دریافت کنندگان ارز 
۴۲۰۰تومانی مشخص است، گفت: قوه قضائیه با متخلفان ارزی برخورد 
کند. حسین مقصودی، با اشاره به تخلفات ارزی دولت در بودجه سال ۹۷ 
که گزارش این موضوع از سوی ودیوان محاسبات ارائه شد، افزود : هویت 

افرادی که ارز برای واردات کاالهای اساسی دریافت کرده اند مشخص است 
و باید قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی با شناسایی این افراد پول هایی را که 

از بیت المال برداشته شده برگردانند. وی با بیان اینکه  هویت دریافت کنندگان وجوه 
ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص است، اظهار داشت: 
دس��تگاه های نظارتی می توانند حساب ارزهای دریافتی یا کاالهای وارداتی را از آنان 
بخواهن��د و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیی��ن تکلیف کنند. مقصودی گفت با ثبت 

سفارشات با ارز ۴۲۰۰تومانی برای عده ای رانت ایجاد شد.  تسنیم

دولت درباره هزینه کرد دارایی های آزاد شده گزارش دهد
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گف��ت: دولت باید به طور 
دقی��ق اع��الم کند که مبال��غ و دارایی های آزاد ش��ده ای��ران در چه 
بخش هایی هزینه می ش��ود. حجت االس��الم علیرضا سلیمی، با تاکید 
بر اینکه دولت باید از اقش��ار ضعیف و کم درآمد جامعه حمایت بیشتر 

کند، اظهار داش��ت: دولت صرفاً اعالم کرده است که ۱۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان اعتبار برای حمایت از اقش��ار کم درآم��د جامعه که در این مدت 

دچار آس��یب ش��ده اند در نظر گرفته اس��ت، اما به صورت دقیق و مشخص اعالم 
نکرده است که این مبلغ چگونه در اختیار مردم قرار می گیرد و باید در این زمینه 
اطالع رسانی شود. وی ادامه داد: دولت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با 
اذن مقام معظم رهبری برای مقابله با کرونا برداش��ت کرده که مبلغ بسیار زیادی 

است و باید به طور دقیق روشن شود که صرف چه اموری می شود.  مهر 

امیر موسوی در مراسم روز ارتش تأکید کرد

نیروهای مسلح در برابر دشمنان سدی آهنین 
درکنار مردم برادری دلسوز 


