
پرداخت حقوق های نجومی هنوز در 
دستگاه های اجرایی ادامه دارد

نماینده س��یرجان در مجلس با بیان اینکه متأسفانه 
پرداخ��ت حقوق ه��ای نجوم��ی هن��وز در برخی از 
دس��تگاه های اجرای��ی ادامه دارد، گفت:مس��ئوالن 

ذیربط با نجومی بگیران برخورد کنند.
شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اخبار منتشر شده 
درب��اره دریافت حقوق های نجومی از س��وی برخی 
مدیران دولتی، اظهار داش��ت: متأسفانه هنوز بعضا 
به مدیران برخی از دستگاه های اجرایی حقوق های 
نجومی پرداخت می ش��ود، که الزم اس��ت مسئوالن 
ذیربط جلوی پرداخت حقوق های نامتعارف را گرفته 
و با متخلفان برخورد کنند. وی با  اشاره به بازگشت 
حقوق های نجومی به برخی از دس��تگاه های دولتی، 
اف��زود: اخباری وجود دارد ک��ه در برخی از  بانک ها 
و... ب��ه برخی از مدیران حقوق های نجومی پرداخت 
می شود.  نماینده مردم سیرجان در مجلس با تأکید 
بر اینکه تداوم دریافت حقوق های نجومی از س��وی 
برخی از مدیران دس��تگاه های اجرایی باعث رنجش 
خاطر و بی اعتمادی مردم به مسئوالن می شود، ادامه 
داد: متأس��فانه دریافت حقوق های نجومی بعضی از 
مدیران ارشد دستگاه های دولتی تبدیل به یک رویه 
متداول شده اس��ت؛ این در حالی است که بسیاری 
از کارمندان دولتی ب��ا کار فراوان حقوق های ناچیز 
دریافت می کنند. حس��ن پور با اب��راز اینکه، دریافت 
حقوق های نامتعارف و غیرقانونی از س��وی برخی از 
مدیران ارشد دولتی به عدالت اجتماعی خدشه  وارد 
می کن��د، تصریح کرد: دریافت حقوق های نجومی از 
س��وی برخی از مدیران باعث بی انگیزگی و کاهش 

بهره وری در کارمندان می شود. تسنیم

مجلس تبعات کرونا بر امنیت داخلی و 
خارجی کشور را بررسی می کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از بررس��ی آث��ار و تبعات وی��روس کرونا بر 
امنیت داخلی و خارجی کشور در نشست این هفته 

کمیسیون متبوعش خبر داد.
سیدحسین نقوی حسینی اظهار داشت:  کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سه شنبه این 

هفته با حضور اعضا جلسه خواهد داشت.
وی افزود: قرار اس��ت در این نشس��ت مس��ائل روز 
بررسی شده و مورد ارزیابی اعضا قرار گیرد و برخی 
مسئوالن مرتبط با موضوع کرونا نیز حضور خواهند 
داشت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: 
همچنین قرار اس��ت در این نشس��ت آثار و تبعات 
وی��روس کرونا ب��ر امنیت داخلی و خارجی کش��ور 

بررسی شود.  فارس

جلسه فراکسیون اقدام پیش دستانه 
علیه تهدیدات آمریکا برگزار شد

جلسه فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات 
آمریکا مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا حضور جمعی 
از نماین��دگان مجل��س دهم و برخ��ی از منتخبان 
مجلس یازدهم برگزار شد. در پی اقدام ماجراجویانه 
آمریکا در آب های خلیج فارس و اقدام متقابل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی که منجر به عقب نشینی 
آمریکایی ها ش��د، جلس��ه فراکس��یون اقدام پیش 
دستانه علیه تهدیدات آمریکا مجلس شورای اسالمی 
با حضور جمعی از نمایندگان مجلس دهم و برخی از 
منتخبان مجلس یازدهم در مجتمع ش��هید بهشتی 
تهران به ریاس��ت امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی 

برگزار شد. 

اخبار

رئیس جمهور با بیان اینکه غربالگری جدید شروع شده است، 
گفت: بر این مبنا بعد از آنهایی که تست ش��ان مثبت ش��ده 
است سراغ افراد نزدیک به فرد مبتال می روند و از آنها تست 
می گیرند. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
مدیریت و مقابله با کرونا با اشاره به آغاز فعالیت مشاغل کم 
خطر در کش��ور، اظهار داشت: همکاری مردم در این مرحله 
برای ما بس��یار اهمیت دارد. در گزارش��ی که به ما ارائه شد 
نشان می دهد که مردم بسیار به ما کمک کرده اند. وی افزود: 
نبود هجوم در مسئله مبتال به کرونا نشان می دهد که مردم 
و کسبه همکاری خوبی داشتند اما این به معنای آن نیست 
که موضوع کرونا تمام ش��ده اس��ت و ما اصول بهداشتی را 

رعایت نکنیم.
رئیس جمه��ور ب��ا تش��کر از کادر درمانی و فع��االن عرصه 
بهداش��ت، تأکید کرد: کادر بهداش��ت در این روزها فعالیت 
بس��یاری داش��تند و الحمداهلل آماری که در خصوص تعداد 
مبتالیان اعالم می ش��ود، هر روز نسبت به روز گذشته کمتر 
شده و نش��ان می دهد تعداد بستری ها کمتر شده و افرادی 
که از حال بدتری برخوردار بودند نیز کاهش یافته و فوتی ها 
نیز کمتر ش��ده اس��ت. روحانی ادامه داد: وزارت بهداشت و 
درمان گزارش��ی را امروز به ما ارائه داد که نش��ان می دهد با 
ش��یوه های جدید، غربالگری در حال انجام اس��ت. در حوزه 
درم��ان نیز کارهای خوبی ص��ورت گرفته و ما امیدواریم در 
روزه��ای آینده به یک مس��یر و چارچوبی برس��ند که دوره 

بیماری کوتاه شود.
وی تصریح کرد: گزارش��اتی که به ما ارائه شد نشان می دهد 
که غربالگری جدیدی در اس��تان ها ش��روع شده و به سراغ 
افرادی می روند که با ش��خص مبتال به کرونا در ارتباط بوده 
اس��ت. این قدم بس��یار مهمی اس��ت که ما را به روزی که 

بیماری را مهار کنیم، نزدیک می کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دانشگاه شریف، اپلیکیشنی را 
آماده کرده است که در این اپلیکیشن با داده هایی که وزارت 
بهداش��ت داده، به تدریج می توانیم در یک جمع که همه با 
هم توافق دارند و این اپلیکیشن را نصب کرده اند، به خوبی 
می فهمیم چه فردی مبتال به کروناست و شرایط قرمز دارد 

و کدام افراد ش��رایط زرد دارند و باید مراقبت ش��وند و چه 
افرادی دارای وضعیت درمان شده هستند.

روحانی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: در 
پیش بودن ماه مبارک رمضان شرایط را برای ما و کشورهای 
مس��لمان در رویارویی با ویروس کرونا سخت تر کرده است. 
در این روزه��ا برای اینکه در ماه رمضان چه کار کنیم، فکر 
زیادی کردیم چون در ماه مبارک رمضان تجمعات بسیاری 
ش��کل می گرفت. مسجد برای ما همیش��ه جاذبه دارد و در 
ماه رمضان این جاذبه بیش��تر می شود. از سوی دیگر، اماکن 
مق��دس نیز همواره برای ما جاذبه دارند و این جاذبه در ماه 
رمضان چند برابر می شود. این موارد نیز سختی هایی را برای 
مردم ما داشته است و ما ناچاریم به آنها بگوییم شرایط قبلی 

را همچنان تا نیمه اردیبهشت ماه ادامه دهند.
رئیس جمهور گفت: در ماه رمضان مراس��م افطاری و تجمع 
نداریم اما مردم به یاری نیازمندان بشتابند و از طریق مالی، 

کاال و اجناس به آنها کمک کنند.
روحانی با بی��ان اینکه یکی دیگر از مواردی که در جلس��ه 

تصویب شد موضوع شروع به کار مشاغل با ریسک متوسط 
بود، گفت: یکس��ری مشاغل از مش��اغل کم ریسک بود که 
از هفت��ه قبل در اس��تان ها فعالیت خود را آغ��از کردند و از 
این هفته هم در تهران ش��روع شد. برخی از مشاغل هم کم 
ریس��ک نیستند مانند مغازه دارهایی که در جای مسقف به 
نام بازار و پاس��اژ هستند و ریسکشان از اول متوسط درنظر 
گرفته ش��د که بنا ش��د فعالیت خود را با تمام پروتکل های 
بهداش��تی از ابتدای اردیبهشت آغاز کنند اما اگر در بازار یا 
پاس��اژ شغل پر ریسکی مانند رس��توران و قهوه خانه وجود 
دارد و م��ردم اجتم��اع می کنن��د همچنان تعطیل اس��ت. 
رستوران می تواند غذای آماده به مردم بدهد اما اینکه مردم 
یکجا دور هم بنش��ینند و غذا صرف کنند پر ریس��ک است. 
ورزش��گاه ها و همه مکان های محل اجتماع و کنفرانس ها و 
س��مینارها و مجالس شادی و مصیبت که پرریسک هستند 
همچنان تا اطالع ثانوی بس��ته باقی می مانند. وی گفت: در 
این جلسه تصمیمات اقتصادی نیز که از قبل گرفته بودیم و 
اعالم شده بود مشکلی داشت که باید در این جلسه تصویب 

می شد. افرادی که وام می گیرند چون از بانک وام می گیرند 
نباید معوقات و چک برگشتی داشته باشد اما آن شرایط در 
ای��ن وام ها نباید مد نظر قرار بگیرد یعن��ی تمام افراد یارانه 
بگیری که مایل هس��تند، می توانن��د از این وام یک میلیون 

تومانی استفاده کنند.
رئیس جمهور افزود: همه کس��ب و کارهایی که وام دریافت 
می کنن��د به ش��رط اینکه کارگ��ری اخراج نکرده باش��ند و 
بپذیرند وامی که پرداخت می ش��ود شفاف اعالم خواهد شد 
که چه کس��ی چه مقدار وام گرفته اس��ت اش��کالی ندارد و 
ای��ن وام را بگیرن��د و مقررات چک برگش��تی در این زمینه 
مدنظر نخواهد بود. رئیس جمهور ادامه داد: در مورد زندانی ها 
تصمی��م گرفته بودیم تا پایان فروردین در مرخصی باش��ند 
اما تأخیر انداختیم. البته خود قوه قضائیه تصمیمات بس��یار 
خوب��ی دارد و عمل می کند و برخ��ی از آنها فوق تصمیمی 
اس��ت که امروز ما اتخاذ می کنیم. ما با همان ش��رط قبلی 
یعن��ی اینکه زندانی که آزادی اش خطری نداش��ته باش��د، 

مرخصی تا پایان اردیبهشت ادامه پیدا می کند.
روحانی در بخش پایانی اظهارات خود در مورد مساله حمل 
و نقل در ش��هرهای بزرگ به وی��ژه تهران گفت: دچار تضاد 
هس��تیم، اگر به م��ردم توصیه کنیم که با مت��رو و اتوبوس 
مس��افرت داخل ش��هری را انجام دهند مشکالت بهداشتی 
ایجاد می شود و اجرای پروتکل های بهداشتی مشکل است. 
وی ادامه داد: اگر مردم از ماشین شخصی خود استفاده کنند 
نیز ترافیک ایجاد خواهد شد. ما راه دوم را انتخاب کردیم و 
مردم را تش��ویق کردیم با ماشین شخصی رفت و آمد کنند 

که در نتیجه ترافیک ایجاد شده است.
رئی��س جمهور تاکید کرد: اگر بخواهی��م همه پروتکل ها را 
رعایت کنیم با مش��کل کمب��ود اتوبوس به وی��ژه در کالن 
شهرها مواجه هستیم. بنا شد شهرداری ها مقدار اتوبوسی را 
که می توانند، تا پایان ماه اردیبهشت خریداری کنند، دولت 
ه��م به آنها کم��ک خواهد کرد. اتوبوس های��ی که به خاطر 
مش��کالت فنی قابل استفاده نیس��ت مقرر شد تعمیر شود. 
دولت نیز به شهرداری ها کمک خواهد کرد تا مشکل رفت و 

آمد مردم در شهرهای بزرگ حل شود.

واکنش رئیس دولت دوازدهم به گزارش 
دیوان محاس��بات نش��ان می دهد وی در 
قب��ال گزارش های دس��تگاه های نظارتی 
و چگونگی مواجه��ه با تخلفات همچنان 
سیاست یک بام و ۲ هوا را دنبال می کند. 
»گ��زارش تفریغ بودج��ه ۹۷ به صورت خیل��ی محرمانه با 
جزئی��ات به رئیس جمهور محترم منعکس ش��ده بود چرا تا 
زمان قرائت گزارش هیچ  تردیدی به صّحت محتوا یا ارقام این 
گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطالع رسانی عمومی،ادعا 
کرد همه چیز صددرصد غلط اس��ت«. این بخش��ی از بیانیه 
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در پی دروغ خواندن 
گ��زارش ای��ن نهاد نظارتی از س��وی حس��ن روحانی رئیس  
دولت های یازدهم و دوازدهم بود. ماجرا از آنجا آغاز ش��د که 
روز سه ش��نبه ۲۶ فروردین در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارش این دیوان 
درباره تفریغ بودجه سال ۹۷ را قرائت کرد و در این زمینه به 
غیر از تخلف دولت در عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به 
خزانه، باقی ماندن ۲۴۱ مدیر نجومی بگیر، عدم واگذاری  ۳۳ 
درص��دی از اموال منقول  و غیرمنقول بانک ها، به رقم قابل 
توجه ۴.۸ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی در س��ال ۹۷ اشاره 

کرد که هیچ گونه وارداتی با آن انجام نشده است.
باالخره نوبت به حسن روحانی رسید و رئیس جمهور بیست و 
هفتم فروردین در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نه تنها 
دستوری بابت برخورد با متخلفین واگذاری ها نداد بلکه اعالم 
کرد: »نظارت باید، نظارت عام باشد، نه همه دستگاه نظارت 
را بگذاریم در یک دس��تگاه و بقیه دستگاه را فراموش کنیم 
... یک سازمان نظارتی قبل از اینکه گزارش تهیه کند مگر با 
مس��ئولین مربوطه دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود 
مس��ئولین دولتی به او دادند با اینها صحبت کند بگوید من 
می خواهم گزارش دهم ...درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، 
آن بخش  صد در صد غلط بود. آن بخش��ی که من ش��نیدم، 
کاماًل بی اطالعی محض از مقررات و قوانین کشوراست...این 
خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و 

آن حرف منطبق نباشد.«
ک��ش و قوس دولت و دیوان محاس��بات کش��ور و س��خنان 
روحانی که پرسیده بود مگر دولت و دیوان با هم قهر هستند 
که با یکدیگر سخن نمی گویند تا جایی پیش رفت که عادل 
آذر رئیس دیوان محاس��بات کش��ور در واکنش به اظهارات 
دولتم��ردان به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ بیانیه ای صادر و در 

آن تاکید کرد:
»در چهارم اسفند سال جاری گزارش محرمانه تفریغ بودجه 
به روحانی ارسال شده بود اما گویی برخی بر اساس اطالعات 
نادرس��ت ارائه شده به ایش��ان مطالبی در نقد و رّد محتوای 
گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساسی و غیراساسی بیان 
نمودند«. روحانی پیش از این هم به نظارت اعتراض داش��ت. 
وی در س��خنرانی معروف خود در می��دان امیرچخماق یزد 
اظهارات تندی مطرح کرد که بیش��تر ناظر به انتقاد شدید از 

نظارت قوه قضائیه و  قوه مقننه بود. وی در یزد گفت:
»مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست؟ و چرا به این فسادها 
و پول ها رس��یدگی نمی ش��ود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه 
کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سِر مردم کاله 
نم��ی رود مردم باید بدانند پول��ی که از بیت المال  پرداخت 
ش��ده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسوول هستند و در 
این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این 
پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن 
کنند در غیر این صورت به مناسبت های مختلف و مورد به 

مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.«
برای پی بردن به اینکه آیا واقعاً دولت و در راس آن حس��ن 
روحانی مصمم به این اس��ت که مردم باید بدانند پولی که از 
بیت المال  پرداخت شده، چگونه و کجا رفته؟ و چه کسانی 

مسئول هستند؟ سراغ گذشته برویم.
مداقه در رفتار ریاس��ت جمهور نش��ان م��ی دهد علی رغم 
وجود مش��کالت بس��یار در گزارش تفریغ بودجه های سال 
های مختلف، نه تنها دس��توری برای برخ��ورد و پیگیری از 
س��وی دولت صادر نش��ده اس��ت که متخلفین دولتی هم با 
پیگیری قوه قضائیه رهس��پار پش��ت میله های زندان شده 
ان��د. به طور مثال یکی از مبهم ترین و س��وال برانگیز ترین 
اقدام��ات دولت در گزارش��ات تفریغ بودج��ه همین موضوع 
واگذاری رانتی ارز های دولتی اس��ت به طوری که براس��اس 
گزارش تفریغ بودجه ۹۶، مستندات مربوط به ۶۲ میلیارد و 
۷۵۱ میلی��ون دالر ارز تخصیص یافته برای واردات کاال و یا 
انجام خدمات تاکنون به بانک مرکزی داده نشده است. مثال 
دیگ��ر مربوط به همین گزارش تفریغ بودجه ۹۶ نش��ان می 
دهد در حسابرس��ی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت های دولتی، 
)۱.۹۷۴( مورد انحراف با تقویم ریالی یکصد هزار و هشتصد 
و دو میلیارد )۱۰۰.۸۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومان، دویس��ت و 
نه میلیون) ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰( درهم امارات، شانزده میلیارد و 

هشتصد و هجده میلیون )۱۶.۸۱۸.۰۰۰.۰۰۰( دالر، هفتاد و 
پنج میلی��ون )۷۵.۰۰۰.۰۰۰( یورو، پنج میلیارد و چهارصد 
و هفتاد میلی��ون )۵.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰( وون کره و هش��تاد و 
دو هزار )۸۲.۰۰۰( فرانک س��وئیس احصاء گردیده اس��ت.با 
محاسبه و تبدیل ارزهای گفته شده به دالر، رقمی حدود ۲۶ 
میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۲۶۷ هزار دالر انحراف با تقویم ریالی 
)ارزش گذاری( در بودجه ش��رکت ها مشاهده می شود. اما باز 
هم شاهد برخوردی با متخلفین در دولت نبوده ایم. نمونه ای 
دیگر؛ در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور که دیوان 
محاسبات به مجلس ارائه کرد، وضعیت دخل و خرج سال ۹۶ 
شستا مشخص نبود، دیوان محاسبات در همان زمان پرونده 
عدم همکاری شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی 
در مورد عملکرد بودجه سال ۹۶، را به دادسرای دیوان برای 
رسیدگی ارسال کرد. اما در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ 
نیز موارد متعدد از تخلف دیده می ش��ود. براس��اس گزارش 
تفریغ بودجه س��ال ۱۳۹۵ از س��هم صندوق توسعه ملی از 
محل منابع حاصل از صادرات نفت، شامل نفت خام، میعانات 
گازی و فرآورده ه��ای نفتی مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون 
دالر به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده بود. همچنین 
در همی��ن گزارش آمده اس��ت که وزارت نف��ت در مجموع 
۱۶ه��زار میلیارد تومان از درآمدهای ناش��ی از فروش گاز و 
همچنین تحویل خوراک به شرکت های پتروشیمی در سال 
۹۵ را به خزانه واریز نکرده اس��ت. برای فهم بهتر سراغ یکی 
از دستگاه های متهم به رانت و فساد می رویم. میرعلی اشرف 
عبداهلل پوری حس��ینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی 
امروز به علت اتهامات مختلف در زندان به سر می برد. برای 
این منظور حتی در پی انتش��ار گزارش دیوان محاسبات در 
مورد تخلف ۱۲ هزار میلیاردی س��ازمان خصوصی سازی در 
واگذاری ها، ۲۵ نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در نامه ای 
به آیت اهلل رئیسی، ریاست قوه قضائیه خواستار بررسی علنی 
دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی به تخلفات »پوری حسینی« 

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی شد.
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده است:

»همان گون��ه ک��ه خاطر عالی مس��تحضر اس��ت س��ازمان 
خصوصی س��ازی با ارتکاب تخلفات عدی��ده در اجرای قانون 
سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی و س��ایر قوانین 
موضوعه کشور باعث اتالف مقادیر متنابهی از اموال بیت المال 
گردیده است، برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ حداقل 
۱۲ ه��زار میلیارد توم��ان از اموال عمومی ب��ا قیمت گذاری 

غیرعادالن��ه و واگذاری بنگاه های دولتی ب��ه خریداران فاقد 
اهمی��ت یا مدیران و اعضای هیئت مدیره این بنگاه ها تضییع 

شده است«.
در بخش دیگری از نامه مذکور آمده است:

»با تالش مجدانه دستگاه های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه 
محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه ها 

بررسی و تخلفات قانونی و جرایم مترتبه احصا گردیده اند.
به س��بب آشکار ش��دن تخلفات مذکور هیئت واگذاری، در 
اولین گام برای جبران مافات در س��یصد و پنجاه و هفتمین 
جلس��ه برگزار ش��ده در تاریخ ۹/۱۰/۹۸ مقرر نمود واگذاری 
ش��رکت های ماشین س��ازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی 
تبریز، زمین های ائل گلی، ش��رکت ملی کش��ت و صنعت و 
دامپروری مغان، شرکت پاالیش نفت کرمانشاه، تولید نیروی 
برق ش��اهرود، ای��ران ایرتور، خدمات مهندس��ی آب و خاک 
پارس و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن از طریق 
س��ازوکارهای پیش بینی ش��ده در قانون ابطال و بنگاه های 

پیشتر گفته شده به بیت المال بازگردانیده شوند«.
در نامه نمایندگان مجلس به آیت  اهلل رئیس��ی تصریح ش��ده 
اس��ت: با کمال تأس��ف روند ابط��ال واگذاری ه��ای مذکور 
در مراحل نخس��ت توس��ط اعمال غیرقانونی بخش هایی از 
ق��وه مجریه با اختالل مواجه گردیده اس��ت. به عنوان مثال، 
معاون��ت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول 
رئیس جمهور مبادرت به تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته 
رونق تولید نموده که س��عی دارد ت��ا کلیه جرایم و تخلفات 
قانونی صورت پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت 
و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذی صالح قضایی مورد 
تحقیق و بررسی قرار گرفته، تحت عنوان »رعایت مصالح ملی 
بی اث��ر و واگذاری خالف قانونی )قانون اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی(« مبادرت به صدور مصوبه ای 
برخالف نص صریح قوانین و مقررات کش��ور نموده که منجر 

به تخدیش استقالل قوه قضائیه نیز گردیده است.
هر چند در س��خنرانی جدید حس��ن روحانی، در مقایسه با 
سخنرانی مش��ابه درباره گزارش های دستگاه های نظارتی با 
غلظت بیشتری از عبارت »غلط« استفاده شده است، اما این 
موض��وع نمی تواند وظیفه دول��ت در قبال برخورد با رفتار و 
عناصر رانتی و فساد زا را منتفی کند. روند جاری مواجهه با 
گزارش های دستگاه های ناظر باعث شد که هیچ گاه موضوعاتی 
چون واگذاری های غی��ر قانونی، حقوق های نجومی و علل 

رسوخ فساد در دستگاه های دولتی پیگیری نشود.

ادامه از صفحه اول
اگب��ه هر حال در ماجرای پرونده ارزی کش��ور که 
دیوان محاسبات بر اس��اس وظیفه قانونی خود آن 
را بررسی و به نتیجه رسیده و در کنار برخی دیگر 
از مسائلی که در گزارش این نهاد آمده، موضوع ارز 
نیز گنجانده ش��ده است، نیازمند بررسی دقیق تر از 
سوی نهادهایی چون قوه قضاییه و مجلس شورای 
اسالمی اس��ت تا در این میان حقایق ماجرا روشن 

شود و عوامل آن نیز اعمال قانون شوند.
اکن��ون ایران در ش��رایط ش��یوع وی��روس کرونا و 
کاهش ش��دید قیمت نف��ت و کاهش فروش آن، با 
کمب��ود منابع ارزی روبرو اس��ت و به همین خاطر 
درخواس��ت وام از صندوق بین المللی پول را کرده 

که آمریکا با آن مخالفت کرده است.
اگر آن ارزها، اکنون موجود بود دس��ت ایران قطعاً 
بازتر می توانس��ت باشد و نیاز هم به وام از صندوق 

بین المللی پول نداشت.
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اماکن متبرکه و مساجد تا نیمه اردیبهشت بسته خواهد بود
روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

نزاجا بدون خدشه ای به توان رزمی در حال مبارزه با کروناست
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ای��ران گفت: امروز بدون 
اینک��ه کوچک ترین خدش��ه ای در توان رزمی نی��روی زمینی ارتش ایجاد 
ش��ود، این نی��روی محوری در مبارزه با ویروس کرونا در سراس��ر کش��ور 

فعال است.
امی��ر س��رتیپ کیومرث حی��دری با بیان اینک��ه در نی��روی زمینی ارتش 
یگان هایی سازمان یافته و آموزش دیده، با تجهیزات مخصوص خود تحت عنوان 
یگان ه��ای جنگ نوین فعالیت می کنند، گف��ت: وظیفه این یگان ها که در  کار خود 

بسیار مجرب هستند، دفاع شیمیایی، میکروبی و هسته ای است. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: پس از ش��یوع کرونا در  کش��ور، یگان های جنگ 
نوی��ن نزاجا ب��ا تغییرات در تجهیزاتی ک��ه برای مبارزه با میک��روب در نظر گرفته 
 ش��ده بود، این تجهیزات را برای مبارزه با ویروس  کرونا مورد اس��تفاده قرار دادند.

 میزان

بررسی طرح های اقتصادی ضرورت دارد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: در شرایط فعلی اصالح 
قانون انتخابات اولویت کشور نیست و نمایندگان باید طرح هایی را برای 

برون رفت کشور از مشکالت اقتصادی ارائه کنند.
حجت االس��الم احمد سالک با اش��اره به تصویب طرح دوفوریتی اصالح 
بخش هایی از قانون انتخابات مجلس در آخرین جلس��ه مجلس ش��ورای 
اس��المی اظهارداشت: طرح اصالح قانون انتخابات چندین جلسه در مجلس 
ش��ورای اس��المی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان 
ایرادات��ی را ب��ه آن وارد کرد و مدت��ی طوالنی این طرح بین مجلس و ش��ورای 
نگهب��ان رد و بدل ش��د. وی ادامه داد: بن��ده تعجب می کنم که چ��را برخی از 
نمایندگان بعد از ردصالحیت دس��ت به کار ش��ده اند و به دنب��ال اصالح قانون 
انتخابات هستند، در حالی که می توانستند در زمان بررسی این طرح در مجلس 

نظرات خود را مطرح کنند. مهر

موانع جهش تولید را شناسایی و در اختیار مجلس قرار میدهیم
رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی گفت: 
موانع جهش تولید را شناسایی می کنیم و در اختیار مجلس قرار می دهیم. 
حمیدرض��ا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان با بی��ان اینکه، جهش تولید با 
حمایت از تولید کننده داخلی قابل تحقق اس��ت،گفت: برای محقق کردن 
مطالبه مقام معظم رهبری برای جهش تولید، باید برنامه مدون و دقیقی برای 
حمایت از تولید کننده ایرانی داشته باشیم. وی با بیان اینکه برخی مشکالت تولید 
کنندگان داخلی مشخص و روشن است، افزود: حمایت از تولید داخل با حمایت از تولید 
کننده و البته همراهی مردم قابل تحقق است. باید استفاده از کاالی ایرانی را به عنوان 
یک فرهنگ تبیین کنیم. فوالدگرافزود: آقای دکتر الریجانی رئیس مجلس طی نامه ای 
اولویت های ۱۰ گانه جهش تولید را به ما ابالغ و خواستار شناسایی ظرفیت های قانونی 
و مطالعاتی و پژوهشی در این زمینه شد که ما نیز بر همین اساس تالش داریم موانع را 

به صورت دقیق شناسایی و در اختیار مجلس قرار دهیم. تسنیم

وحانی در مواجهه با تخلفات یک بام و ۲ هوای ر


