
۳ استفتاء جدید از رهبر انقالب درباره 
روزه ماه رمضان وروزه مستحبی

کانال فقه و احکام رهبر معظم انقاب اسللامی در 
 )@leader_ahkam( شللبکه مجازی به نشللانی
جدیدترین اسللتفتائات معظم له دربارۀ ماه مبارک 

رمضان را منتشر کرده است.
 سللوال اول: فراموش کللردن روزۀ قضا و گرفتن 
روزۀ مسللتحبی-  اگر کسی فراموش کند که روزۀ 
قضللای ماه رمضان بر عهده دارد و روزۀ مسللتحبی 

بگیرد، چه حکمی دارد؟
کسی که روزۀ قضا بر عهده دارد نمی تواند روزۀ 
مس�تحبی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزۀ 
مس�تحبی بگیرد در صورتی که در اثنای روز به 
یاد بیاورد، روزۀ مستحبی او باطل می شود حال 
اگر پیش از ظهر باش�د می تواند روزۀ قضای ماه 

رمضان را نیت کند و روزه اش درست است.
 سللوال دوم: ترش کللردن در حللال روزه -  اگر 
روزه داری تللرش کند و مللوادی از معده به فضای 
دهان بیاید و آن را سللهواً یا عمداً فرو برد، روزه اش 

چه حکمی دارد؟
اگر پ�س از آنکه به فضای ده�ان آمد عمداً و از 
روی اختیار فرو برد، روزه اش باطل می ش�ود اما 

اگر سهواً باشد باطل کننده روزه نیست.
 سوال سوم:روزۀ مستحبی هنگام بر عهده داشتن 
روزۀ قضا - آیا کسللی که روزه قضللا بر عهده دارد 

می تواند در ماه شعبان، روزۀ مستحبی بگیرد؟
روزۀ مس�تحب برای کسی که روزۀ قضا بر عهده 
دارد، صحیح نیست اما اگر در روزهایی که روزه، 
مستحب اس�ت به نیت روزۀ قضا، روزه بگیرد از 
اج�ر و ثواب روزه در آن روز نیز بهره مند خواهد 

شد.

اخبار

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت: 
بخش مهمی از مبارزه با فسللاد در گرو اصاح سللاختار های 
فسللادزا از سللوی دولت اسللت و مردم انتظار دارند دستگاه 
قضایی هم قاطعانه با مصادیق فساد و مفسدان مبارزه کند. 
آیت  اهلل سللید ابراهیم رئیسی در جلسه شللورای عالی قوه 
قضاییه با اشللاره به سالروز تشکیل سللپاه پاسداران انقاب 
اسللامی با فرمان حضرت امام )ره( اظهار داشللت: امروز نام 
سللپاه با خدمتگزاری به مردم قرین اسللت و اقدامات عزت  
مندانه و افتخارآفرین سبزپوشللان سپاه در همه عرصه  های 

جهاد و خدمت، آمریکا را ناامید کرده است.
رئیس قوه قضاییه دلیل دشللمنی آمریکا و غرب با سللپاه را 
اثرگللذار بودن ایللن نهاد مقدس و در مقابللل، رضایت مقام 
معظم رهبری و مردم را سللرمایه ای عظیم برای آن توصیف 
کرد و از پاسداران انقاب اسامی خواست قدردان این نعمت 
بللوده و با همت مضاعف در جهت تحقق اهداف بلند انقاب 

اسامی و خدمت به مردم گام بردارند.
آیت  اهلل رئیسی تحریم  های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و 
حمایت تسلیحاتی انگلیس از سعودی  ها برای حمله به مردم 
بی دفاع یمن را مصداق بارز جنایت علیه بشللریت دانست و 
گفت: خنده  دار اسللت کسللانی که غللذا و دارو را تحریم و 
کاال های پزشکی مردم کشور های دیگر را سرقت می  کنند، 

می  گویند آماده کمک به مردم ایران هستیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که مردم ایران کاالی مسللروقه 
مصللرف نمی  کنند، افزود: مردم مللا در یک رزمایش ملّی با 
همدلی و همبستگی کاالی پزشکی مورد نیاز خود را در اوج 
روز های مواجهه با پدیده کرونا تولید کردند و امروز نه تنها به 
مرز خودکفایی در این زمینه رسیده  ایم که به زودی شرایط 

صادرات این کاال ها نیز فراهم می  شود.
وی در ادامه به مسللائل پساکرونا اشاره کرد و اظهار داشت: 
مردم در روز های مواجهه با کرونا با گذشت و ایثار و بخشش 
اجاره  ها و تعویق اخذ وجوه چک  هایشان به کمک همدیگر 
آمدند، ولی در پساکرونا نیز مسائلی وجود خواهد داشت که 
از ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و حقوقدانان و وکا می  
خواهیم کمک کنند این مسائل با ریش سفیدی حل و فصل 
شللود و تا حد ممکن دعاوی به تشللکیل پرونده در دستگاه 
قضایی منتهی نشللود؛ گرچلله در صورت تشللکیل پرونده، 

همکاران ما حتماً به آن  ها رسیدگی خواهند کرد.
رئیسللی بر همین اساس متذکر شللد که شورای پیشگیری 
قوه قضاییه را مأمور کرده اسللت با برگزاری جلسات فشرده، 
مسللائل پساکرونا در همه حوزه  های اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و به ویژه موضوعات حقوقی و قضایی را بررسی کند 

تا دستگاه قضایی در مواجهه با آن  ها منفعانه عمل نکند.
رئیس قوه قضاییه درباره گزارش دیوان محاسللبات از تفریغ 
بودجه سال ۹۷ و گزارش دادستانی در این زمینه نیز توضیح 

داد: برخی از پرونده  های تشللکیل شده 
برای کسانی که ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی گرفتند و کاال وارد نکردند، منجر 
بلله صدور رأی شللده  و در مرحله اجرای 
حکم هستند، برخی پرونده ها در دادسرا 
همچنان مفتوح اسللت، ولی اگللر موارد 
جدیللدی هم باشللد، دادگسللتری آماده 

رسیدگی به آنهاست.
وی با اشاره به اینکه وضعیت همه دالرهای 
پرداختی باید شللفاف شود، تصریح کرد: 
اعام فسللاد برای مللردم اطمینان بخش 
نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با 

فساد و بازگشت بیت المال را داد.
وی بللر همین اسللاس بر لللزوم نظارت و 

شفافیت در همه حوزه ها به ویژه حوزه  های اقتصاد، سامت 
و غذا و دارو تأکید کرد و گفت: نظارت گریزی امر پسندیده ای 
نیسللت و از دستگاه  های اجرایی انتظار می  رود از نظارت و 

شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.
رئیس قللوه قضاییه در بخللش دیگری از سللخنانش اظهار 
داشللت: مردم از دسللتگاه هللای نظارتی انتظللار برخورد با 
فسللاد دارند و پسندیده نیست که ما بگوییم در فان حوزه 
دزدی و فسللاد وجود دارد بلکه باید بگوییم فسللاد و تخلف 

در فان حوزه را کشللف و با دزد و مفسد و خافکار برخورد 
کللرده  ایم. آیت  اهلل رئیسللی با تأکید بر این کلله دولت باید 
سللاختار های فسادزا در دسللتگاه  های اداری را اصاح کند 
و دسللتگاه قضایی هم قاطعانه با فسللاد و مفسللدان مبارزه 
کند، گفللت: این که بگوییم موریانه فسللاد بلله جان بخش 
 هایی از نظام اداری کشللور افتاده، سللودی برای مردم ندارد 
 بلکلله باید موریانه  ها را شناسللایی و با آن  ها برخورد کنیم. 

 مرکز رسانه قوه قضاییه

پیامی از تهران تا دمشق
ادامه از صفحه اول

آمریکایی اسللت که با تحریم کشورها و حمایت از 
تروریسم به بحران سازی در منطقه ادامه می دهد 
و در سوی دیگر منطقه جمهوری اسامی است که 
در این شللرایط حسللاس نیز کمک به حل بحران 
های منطقه و ایجاد اجماع سراسللری جهت ثبات 
پایدار را در دسللتور کار دارد. این تفاوت رفتاری به 
خوبی آشللکار می سازد که اخراج آمریکا از منطقه 
و تحقق همگرایللی منطقلله ای چنانکه جمهوری 
اسللامی تاکید دارد تنهللا راه پایللان بحران های 

منطقه است.

سرمقاله

جوجه کش ها به بهشت نمی روند

رییللس جمهور به وزیر اطاعات دسللتور داد تمامی 
متخلفان جوجه کشی را بافاصله مورد پیگرد قانونی 

قرار بدهند.
در همین راسللتا "ننجون" نامه سرگشللاده ای را در 
راسللتای ابراز تاسللف و انزجار از این عمل ننگین و 
نشللان دادن مواضع ضد حیوان آزارانه خود، منتشر 
کللرد. متن نامه بلله دلیل وجود کلمات نامناسللب، 
ناموسی و خاف شئونات اخاقی قابل انتشار نیست 

اما رونوشت های آن به این شرح است.
الف( وزیر جهاد کشاورزی

ب( معاون دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی
ج( رییس انجمن صنفی مرغ های تخم گذار
د( رییس انجمن صنفی تخم های مرغ گذار

ه( رییس انجمن زنده به گورکنندگان مخلوقات خدا
و( رییللس اتحادیه تخمی و گوشللتی مرتبط به مرغ 

و ماکیان
ز( رییس شورای سیاستگذاری قتل عام جوجه های 

یک روزه
ح( رییس شورای عالی میرغضبان و کشتارکنندگان 

کل کشور
ط( مدیرعامل مرکز حمایت از خشونت

ی( معاونت طرح های گوشتی و تخمی وزارت جهاد 
کشاورزی

ک( ستاد مرکزی حمایت از بیماران روانی
ل( اژدر سه چشم

م( غام پلنگ کش
س( کاووس خطرناک

ع( اسمال بی شکله
ف( هشام جوجه کش

ض( و جمعی از قاتان تهران و حومه

نجون

سرلشکر موسوی:

سپاه کارآمدی خود را در عرصه های 
پیشرفت نظام به خوبی نشان داده است

امیر سرلشللکر سللیدعبدالرحیم موسللوی فرمانده کل ارتللش در پیامی 
خطاب به سللردار سرلشکر حسین سللامی فرمانده کل سپاه پاسداران 

سالروز تأسیس این نهاد انقابی را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند سردار سرلشکر حسین سامی
فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقاب اسامی

سام علیکم؛
سپاه پاسداران انقاب اسامی نهادی الهی و برآمده از متن خواست های 
انقابی ملت و محصول اندیشه بلند امام راحل در حفظ ارزش های انقابی 
و پشتیبانی از امت های مظلوم و نهضت های استکبار ستیز جهانی است. 
این نهاد انقابی کارآمدی خود را در تأثیرگذارترین عرصه های پیشرفت 
نظام اسامی به خوبی نشان داده، دشواری ها را به جان خریده و تبدیل 
به شللجره طیبه پرثمری شده که توانسته همراه و همگام سایر نیروهای 
مسلللح و ارکان نظام، پایه های مسللتحکم انقاب را تقویت و در مسللیر 

اعتای نظام اسامی جانفشانی کند.
همزمانی تقریبی صدور فرمان تأسللیس سپاه پاسداران انقاب اسامی با 
روز ارتش جمهوری اسللامی ایران، به عنوان نخستین نهادهای برآمده 
از نظللام اسللامی و همدلی و وحدت مقدس حاصل از آن، دشللمنان را 
در تنگنللای راهبردی علیه انقللاب قرار داد و این عناصر زبون و مطرود، 
راه و رسللم ناجوانمللردی و خیانللت را از همان آغاز برگزیده، دسللت به 
خون اسللوه های والیتمداری نیروهای مسلللح آلودند؛ از شهید واالمقام 
سپهبد محمدولی قرنی، قافله سللاالر فرماندهان شهید نیروهای مسلح، 
که شهادتش یک روز پس از فرمان تأسیس سپاه، جامه سرخ شهادت را 
درفش انقاب کرد، تا شللهید سپهبد صیاد شیرازی، سیدالشهدای دفاع 
مقدس و شهید سپهبد سلیمانی، سیدالشهدای مقاومت و هزاران شهید 
نیروهای مسلللح، همگللی آماج توطئه و خباثت دشللمنان قرارگرفتند و 
شللگفتا که از خون هر شللهید، هزاران رزمنده مخلص سربرآورد و مسیر 

اعتای نظام، باصابت و استحکام مضاعف پیموده شد.
امروز بیش از چهل سللال تجربه همسللنگری و وحللدت مقدس ارتش و 
سللپاه در این مسللیر عزت، هم دلی و همراهی ارزشللمندی را در بازوان 
اقتدار نظام اسللامی ایجاد کرده و تقویللت کننده اراده خلل ناپذیر امت 
اسللام در جغرافیای مقاومت شده اسللت. فرزندان غیور ملت در ارتش، 
تاش های خالصانه سپاهیان دالور را در همه عرصه های ایثار ارج نهاده و 
دست در دست برادران سپاهی در برابر زیاده خواهی ها و سلطه جویی های 
استکبار جهانی و اذنابش می ایستند و از این هم افزایی برای تأمین منافع 
راهبردی نظام مقدس جمهوری اسامی در مسیر حرکت به سوی تمدن 
نویللن و بزرگ اسللامی بهره می گیرند. عزیزان نیروهای مسلللح همواره 
تمرکز همت خود را بر رفع آالم همه اقشار ملت عزیز گذاشته و این مهم 
را مسللئولیتی فراتر از مأموریت قانونی خود می دانند. امروز نیز همرزمان 
ایثارگر ارتشی و سپاهی، به تأسی از سیره سپهبدهای اخاص و به نیابت 
بیش از ۲۰۰ هزار شللهید دفللاع مقدس، اذن میللدان گرفته و مدافعان 
شایسته و بی دریغ سامت مردم هستند و به حکم مردم داری، مردم یاری 
و والیتمداری، توانمندی هایشللان را در رزم زیسللتی با دشمن نامتعارف 

می آزمایند و در این عرصه نیز جانبازی می کنند.
بنللده به نمایندگی از سللوی همرزمانم، سللالروز تأسللیس سللپاه را به 
جناب عالی، فرماندهان پرتاش و کارکنان خدوم و ایثارگر سللپاه و همه 
آحاد جامعه عزت مدار تبریک و تهنیت عرض می کنم و توفیق روزافزون 
آن برادر گرانقدر و همرزمان انقابی در سپاه والیتمدار، تحت فرماندهی 
حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز 

)مدظله العالی( از بارگاه ربوبی خواستارم.  روابط عمومی ارتش

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:در سال ۹8 
با مشکات، تحریم ها و نیت آمریکا برای براندازی 
نظام مواجه بودیم اینها در حالی اسللت که در هر 
برهه ای به موقع به آنها پاسللخ دادیم و مقتدرانه 

در برابر تهدیدات ایستادیم.
سرلشکر پاسدار محمدباقری در بیست و چهارمین 
همایش سراسللری فرماندهان، معاونان و مدیران 

ناجا )ویدئو کنفرانس(، اظهارداشت: 
سللال ۹8 از حیث حللوادث طبیعی در کشللور و 
ماموریت هللای دیگر سللال خاصی بللرای نیروی 
انتظامللی بود و ناجا چلله از حیث حوادث طبیعی 
که در کشللور اتفاق افتاد و چه از جهت ماموریت 
هایی که به اقتضاء زمان در سللال گذشللته پیش 
آمللد توانسللت به خوبللی نقش آفرینللی کند؛ در 
مسئله غیرمترقبه شللیوع ویروس کرونا در کشور 
نیز نیروی انتظامی توانسللت به خوبی ایفای نقش 
کند. وی افزود: از اولین نقطه مرزی، عزیزان مان 
در مرزبانی با هوشللیاری، آمادگی و توانمندی باال 
در برابللر شللرارت ها، قاچاقچیللان، ناامنی ها و ... 
ایسللتاده اند و ماموریت های ذاتی خللود را انجام 
داده و به شایسللتگی از مرزهللا حفاظت و صیانت 
می کنند. وی با اشللاره به وجللود برخی ناامنی ها 
در بعضللی از کشللورهای پیرامونللی و همسللایه، 
خاطرنشللان کللرد: برخللی از اخبللار ناامنللی در 
کشللورهای پیرامونللی را در تلویزیون و اخبار می 
بینیم، در خیلی از کشورهای پیرامونی و همسایه، 
مللردم می گویند وقتی از منزل قصد خروج داریم 
وصیت نامه می نویسللیم و یا زمانی که فرزندانمان 
به قصد مدرسه از منزل خارج می شوند نمی دانیم 

که آیا سالم به منزل بازمی گردد یا نه؟!
رییس سللتاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد:این 
اتفاقات در حالی است که به لطف خداوند و تاش 
نیروهای مسلح، امنیت مطلوبی در کشور داریم و 
بحمداهلل کشللور ما در اوج امنیت به سر می برد و 
نیروی انتظامی در همه سطوح و جغرافیا در حوزه 
تامین نظم و امنیت مسللئولیت را عهده دار است 
و به نحو احسللن کار می کند کلله جای قدردانی 

دارد.
وی با اشللاره به شللیوع ویروس کرونا در کشللور 
مطرح کرد: از آغازین سللاعات شیوع این ویروس 
در کشللور یعنی از اولین ساعاتی که مشخص شد 
این ویروس به کشللور وارد شللده و احتمال همه 

گیری دارد، نیروی انتظامی وارد عمل شد.
وی افزود:ناجللا چه در مسللئله کنترل شللهرها و 
جاده ها و چه در مسللئله مدیریت فضای مجازی 
و جلوگیری از شللایعه پردازی و ایجاد ناامنی های 
روانی و از طرفی در برخورد با محتکران نیازمندی 
های اساسی مردم به خوبی عمل کرد این اقدامات 
در حالللی صللورت گرفت که این نیرو در مسللئله 
امنیت مرزها و جلوگیللری از ورود غیرمجاز اتباع 

بیگانه نیز عملکرد خوبی داشته است.

سرلشللکر باقری با طرح این سوال که این حادثه 
و حوادثی مشللابه چلله تاثیری در نحللوه اجرای 
ماموریت هللای سللازمان های نیروهای مسلللح از 
جمله ناجا دارد؟ خاطرنشللان کرد: آیا سللاختار و 
سللازمان دهی ما اعم از نیروی انسللانی، آموزش، 
تجهیزات و ... متناسب با چنین پدیده ای است یا 

نیاز به اصاح دارد؟
وی اداملله داد: حتما باید در سللاختار و سللازمان 
دهی های اشاره شللده بازنگری هایی کنیم یعنی 
تللوان، آمادگی، آموزش، تمریللن و ... ما در انجام 
وظایللف و ماموریت ها در بخش های مختلف باید 

متناسب با پدیده ها باشد.
سرلشکرباقری تاکید کرد: در چنین شرایطی باید 
هللر موضوعی را پیش بینی و پیشللگیری کنیم و 
امنیللت فضای مجللازی را بهتر از گذشللته تامین 
نماییللم چرا که تامین آرامش روانی مردم بسللیار 
حائللز اهمیت اسللت و باید با جدیللت این امور را 

دنبال کنیم.
وی بلله تاش ناجللا در این خصللوص پرداخت و 
گفللت: در این برهه زمانللی نیروی انتظامی نیز به 
خوبی عمل کرد و بسیاری از سایت ها و مجرمان 
سایبری مورد برخورد ناجا قرار گرفتند و در موارد 
متعددی برخورد انضباطی و قضائی صورت گرفت 
اما باید بگویم الزم اسللت در هر شللرایطی آماده 
باشیم. سرلشکر باقری در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار کرد: در اینجا الزم می دانم از زحمات 
کادر پزشکی، درمانی و بهداشتی نیروی انتظامی 
نیز قدردانی کنم. وی اضافه کرد: آمارها نشللانگر 
این اسللت که در مجموعه سازمان های نیروهای 
مسلللح از جمله نیروی انتظامی با توجه به وجود 
فرهنگ، آگاهی و مراقبت بیشللتر، درصد کمتری 
بلله این بیماری مبتا شللدند و بیماران بسللتری 
شللده در بیمارستان های نیروهای مسلح از جمله 
بیمارسللتان های ناجا درصد کمتری از فوتی ها و 
از طرفی درصد باالتری از بهبود یافتگان را نسبت 

به سایر سازمان ها داشته اند .
وی در بخش دیگری از سللخنان خود به تشللریح 
وضعیت منطقلله و تهدیللدات پیرامونی پرداخت 
و گفللت: سللال ۹8 در ادامه تهدیدات سللال ۹۷ 
برای ملللت ایران و منطقه بللود؛ آمریکای بدعهد 
و جنایتللکار اعام خروج از برجللام را کرد و تمام 
تعهدات را کنار گذاشت و با وجود بدعهدی آمریکا 
و علی رغم همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و 
... ملت ایران در مسیر خود به خوبی پیش رفت و 

راهبرد مقاومت را به صورت فعال هدایت کرد.
سرلشللکر پاسللدار محمد باقری خاطرنشان کرد: 
ما در سللال ۹8 در کنار مسللئولیت های ذاتی، با 
تمللام قوا در زمللان وقوع بایا بلله کمک دولت و 
مللردم آمدیم و از طرفی با وجللود همه تهدیدات 
به نحو احسللن ماموریت هایمان را پیش بردیم و 
در اجللرای فرآیند محور مقاومت، اقدامات موثری 

نیروهای مسلح داشتند که دفاع جانانه از مرزهای 
زمینی، دریایی و هوایی یکی از اقدامات اساسللی 

ما بود.  
وی اداملله داد: پهپاد متجاوز به مرزهای هوایی ما 
مورد هدف قرار گرفت و شللناور متخلف انگلیسی 
را توقیللف کردیللم و پللس از تللرور ناجوانمردانه 
سپهبد شهید "حاج قاسم سلیمانی" ، پایگاه عین 
االسللد مورد هدف قرار گرفت. توطئه و تهدیدات 
فراوانی را در طول سال ۹8 خنثی کردیم و امنیت 

پایداری برای کشور به ارمغان آوردیم.
رئیللس سللتاد کل نیروهای مسلللح یادآور شللد: 
بازدارندگللی در برابر دشللمنان خونخواری چون 
آمریکا و رژیم صهیونیستی مسئله کوچکی نیست؛ 
کشللورهایی که به جای رسللیدگی به مردمشان، 
منابع و امکاناتشللان را صرف جنللگ افروزی می 
کنند در تمام سللال ها جرات و جسارت تجاوز به 
کشللور ما را نداشللتند و ندارند و در مقابل هدف 
قرار دادن پایگاه عین االسللد قدرت حمله به ما را 
نداشللتند و این بیانگر قللدرت بازدارندگی و  توان 

نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران است.
رئیللس سللتاد کل نیروهای مسلللح یادآور شللد: 
نیروهای مسلللح ما پاسخ مناسللبی دادند و مردم 
عللراق و محللور مقاومللت نیز پاسللخ محکمی به 
این تللرور مذبوحانه دادند به گونلله ای که اخراج 
نظامیان آمریکا در مجلس عراق تصویب شللد، که 

این مسئله کوچکی نیست .
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر تداوم تعامات 

ناجا با سایر سازمان ها تأکید کرد.
وی در بخللش دیگری از سللخنان خود با اشللاره 
بلله اهمیت مقابله با قاچاق خاطرنشللان کرد: این 
فرآینللد نیازمنللد تجهیللزات به روز اسللت و باید 
ناوگان خودرویی ، شللناوری و سایر امکانات ناجا 
به روز باشللد و معتقدیم که نیروهای مسلح از این 

حیث باید به این نیرو کمک کنند.
رئیس سللتاد کل نیروهای مسلللح ادامه داد: باید 
همواره مراقب حال و شرایط مردم باشیم و سعی 
در خدمتگزاری بهینه به مردم داشللته باشللیم به 
گونه ای که نقش پدری، برادری و دلسللوزانه مان 
را نسللبت به چنیللن مردم فداکار و دلسللوزی به 

خوبی ایفا کنیم.
عالی ترین مقام مسللئول در سللتاد کل نیروهای 
مسلللح در تشریح سللایر اقدامات ارزشمند نیروی 
انتظامی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ارزشمند 
ناجا در طی سللال های اخیر به ویژه سال گذشته 
برخورد با مفسللدان اقتصادی بود که کار بسللیار 
ارزشی بود و بسیاری از مفسدان را به دام انداخت 

و حقوق ملت را بازگرداند.
وی با اشاره به اهمیت اشراف اطاعاتی یادآور شد: 
بسیاری از اقدامات نیروی انتظامی مستلزم اشراف 
اطاعاتی اسللت بنابراین تمرکز ناجا در این حوزه 

باید توسعه و تقویت یابد.  فارس
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ونده برخی دریافت کنندگان دالر ۴۲۰۰ تومانی به جریان افتاده است پر
آیت هللا رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

رصد تحرکات کشورهای فرامنطقه ای توسط شبکه یکپارچه پدافند 
جانشللین قللرارگاه پدافند هوایی کشللور گفت: همه تحرکات کشللورهای 
فرامنطقه ای بویژه در کشورهای همسایه غرب کشور، تحت رصد و کنترل 
کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی است. امیر قادر رحیم زاده که به منظور 
ارزیابی سامانه های پدافندی ارتش و سپاه مستقر در مناطق عملیاتی غرب 
کشللور در این منطقه حضور یافت گفت: هدف از این بازدید بررسی میزان 
آمادگی شللبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور و هماهنگی سامانه های پدافندی 
ارتش و سپاه مستقر در منطقه غرب کشور است. وی افزود: همچنین بررسی میزان 
دقللت در اجرای دسللتورالعمل های صادره از مرکز عملیات پدافند هوایی کشللور و 
توانمندی عملیاتی سامانه ها و تجهیزات جدید و ارتقاء یافته پدافندی در حوزه های 

راداری، موشکی و اطاعاتی در غرب کشور از اهداف این بازدید است.
 روابط عمومی ارتش

چرا گزارش تفحص از قاچاق کاال و ارز قرائت نمی شود؟
سخنگوی کمیسللیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسامی گفت: 
انتظار داریم تحقیللق و تفحصی که در زمینه قاچاق کاال و ارز انجام 
شده و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده ایم، در صحن 
قوه مقننه قرائت شود. حجت االسام حسن نوروزی از عملکرد هیئت 
رئیسلله مجلس در قرائت نکردن گزارش تحقیللق و تفحص از قاچاق 
کاال و ارز انتقللاد کرد و گفت:در روند تحقیق و تفحص از سللتاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز به این نتیجه رسللیدیم که برخی از دسللتگاه ها به تکالیف 
قانونی خود عمل نکرده اند. حجت االسللام نوروزی ادامه داد: در روند این تحقیق 
و تفحص مشخص شد برخی از کاالها از طریق مرزهای رسمی کشور با تخلفاتی 
که انجام می شللود، وارد کشللور می شللود و برخی از آنها نیز از طریق قاچاق وارد 

کشور شده اند. تسنیم

قوه قضائیه به موضوع ۳0 میلیارد دالر ورود کند
عضو هیأت رئیسلله مجلس گفت: عاوه بر موضوع عدم بازگشللت ۴.8 
میلیارد دالر ارز تخصیص یافته به تامین کاالهای اساسللی، 3۰ میلیارد 
دالر اعتبار هم بدون مشللخص بودن سللازوکار تخصیص آن به تنظیم 
بازار ارز اختصاص یافته که از قوه قضائیه می خواهم به این موضوع ورود 
کند. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کات در 
مجلس شورای اسامی گفت: سال ۹6 اعتباری معادل 3۰ میلیارد دالر برای 

تنظیم بازار ارز تخصیص یافت که هیچ نتیجه ای هم در پی نداشت.
وی افللزود: به دنبال امضا و اجللرای برجام 3۴ میلیارد دالر از دارایی های ما آزاد 

شد که 3۰ میلیارد دالر آن برای تنظیم بازار ارز اختصاص یافت.
وی در پایان گفت: دولت باید در قبال این موضوع به طور جد به مردم پاسخگو 

باشد و از قوه قضائیه می خواهم به این موضوع ورود پیدا کند. مهر

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 

مقتدرانه در برابر تهدیدات ایستادیم


