
اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون 
تحقیق مجلس تایید شد

تحقی��ق  کمیس��یون  عض��و 
از  اس��امی  ش��ورای  مجلس 
تأیید اعتبارنامه منتخب مردم 
گچس��اران در این کمیسیون 
خب��ر داد. عل��ی ج��دی عضو 
کمیس��یون تحقی��ق مجلس 
شورای اسامی با اشاره به جلسه عصر روز)سه شنبه، 
س��وم تی��ر 99( این کمیس��یون، گفت: در جلس��ه 
کمیسیون تحقیق، پرونده اعتبارنامه آقای تاجگردون 
منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم با حضور 
تمامی اعضا مورد بررس��ی قرار گرفت. وی افزود: در 
این جلس��ه، پس از بررس��ی گزارش ه��ای نهادهای 
نظارتی اح��راز صاحیت داوطلبان انتخابات مجلس 
و بیان نظرات اعضای کمیس��یون، در نهایت درباره 
پرونده اعتبارنامه آقای تاجگردون رأی گیری ش��د. 
عضو کمیس��یون تحقیق مجلس اضافه کرد: پرونده 
اعتبارنامه منتخب مردم گچساران در مجلس، با رأی 
اکثریت اعضای کمیسیون تحقیق تصویب شد و به 

هیئت رئیسه مجلس ارجاع داده شد.
ج��دی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: تکلی��ف نهایی 
اعتبارنامه آقای تاجگردون، طبق تصمیم هیئت رئیسه 
مجلس و در یک جلس��ه علنی ب��ا رأی نمایندگان 

مجلس مشخص می شود.  تسنیم

اخبار

موتور مجلس یازدهم گرم تر می ش��ود، هر روز که می گذرد 
شاهد هستیم که مجلس شورای اسامی با ترکیب تازه خود 
تاش دارد تا مس��ائل و مش��کات را با دقت بیشتر بررسی 
کند و این توجه از عزم خانه ملت برای رفع مش��کات خبر 

می دهد.
م��ردم نیز از مجلس تازه نف��س انتظار و توقع دارند اولویت 
نمایندگان اقتصاد و معیشت جامعه باشد، چرا که مشکات 
اقتصادی به ویژه در زمینه مس��کن، فش��ار زیادی بر مردم 

وارد می کند.
در جلسه روز گذش��ته مجلس شورای اسامی،  محمد باقر 

قالیباف رئیس مجلس نیز بر همین موضوع تأکید داشت.
وی پس از گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس درباره مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت:  
مردم مطمئن باش��ند ک��ه اولویت مجلس یازدهم مس��ائل 
اقتصادی و مشکات معیشتی آنان است ضمن اینکه دیگر 
اولویت ما نظارت اس��ت که از حوزه اقتصادی آن را ش��روع 
خواهیم کرد که این نظارت کاما شفاف و قاطع خواهد بود؛ 
مردم مطمئن باش��ند که گزارش های نوبه ای را به آنان ارائه 

خواهیم داد و در عمل این اتفاق محقق خواهد شد.
رئی��س مجل��س توجه به مش��کات خانواره��ای ضعیف و 
مس��تضعف را اصل دانس��ت و تصریح کرد: سعی می کنیم 

مشکات معیشتی مردم را رفع کنیم.
وی درباره اصاح س��اختار بودجه گفت: چند دهه است که 
همواره بودجه ما با این س��اختاری که بسته می شود دچار 
کس��ری است و همواره با مشکاتی مواجه می شویم زیرا از 
همان روش ها اس��تفاده می کنیم و به همین دلیل ش��اهد 

لجام گسیختگی در این موضوع هستیم. 
قالیباف افزود: اصاح س��اختار بودجه در دس��تور کار است 
و در اولین جلس��ه ای که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه به 
مجلس آمده بود اظهاراتی را داشت ضمن اینکه در دو هفته 
گذشته جلسات متعددی در این باره برگزار شده است، لذا 
اولویت اول ما س��اختار بودجه اس��ت که باید مش��کات را 

سریع برطرف کنیم.
وی در باره وضعیت بورس هم گفت: باید تاش کنیم به بازار 
بورس عمق ببخش��یم ضمن اینکه باید بین تقاضا و عرضه 
اولویت ویژه ای قائل ش��ویم. به همین دلیل عمق بخشی به 
بازار بورس بس��یار مهم اس��ت تا نقدینگی جذب ش��ده در 
بورس به س��مت تولید و تامین مالی تولیدکنندگان هدایت 
ش��ود تا بتواند اش��تغال پایدار را به وج��ود آورده و تورم را 

کنترل کنیم.
رئیس مجلس خاطرنش��ان کرد: افزایش تولید می تواند تراز 
ارزی کش��ورمان را مثبت کن��د ضمن اینکه نظارت بر اصل 
44 قانون اساسی و قانون بهبود فضای کسب و کار از دیگر 

اولویت های ما است.
مجلس شورای اس��امی روز گذشته میزبان دو وزیر دولت 
تدبیر و امید بود، وزیر کشور و وزیر دفاع که هر یک گزارشی 

از حوزه وظایف و فعالیت خود ارائه دادند.
وزیر دفاع در جلسه غیر علنی مجلس حاضر شد و رحمانی 

فضلی وزیر کشور سخنان خود را علنی بیان کرد.

رحمان��ی فضلی در صحن علنی مجلس درباره اغتشاش��ات 
بنزین��ی، تغییرات در وزارت کش��ور،  اختافات قبیله ای در 
خوزس��تان و گرانی کاالها توضیحاتی ب��ه نمایندگان ارائه 
داد. وزیر کش��ور با اشاره به اظهارات قالیباف رئیس مجلس 
مبنی بر تغییر در س��اختار بودجه ریزی کش��ور گفت: کلید 
تحوالت برنامه ریزی کش��ور نظام بودجه ریزی کشور است. 
ما در کش��ور با مجموعه ای از نظامات روبرو هس��تیم که با 
هم ارتباط پیوس��ته دارند. نظام بودجه ریزی، برنامه ریزی، 
مالیات��ی و بانک��ی از این جمله هس��تند و آن چه امروز در 

کشور می بینیم خروجی و عملکرد این نظامات است.
رحمانی فضلی به حاشیه نش��ینی اشاره کرد و گفت: 4 سال 
قبل در این زمینه با حضور س��ران قوا و مسئوالن اجتماعی 
کشور تشکیل و هر 7 جلسه را مقام معظم رهبری مدیریت 
کردند و پیگیر آن مس��ئله بودند س��ازمان کار نوش��تند و 
بودجه مناس��ب و امکانات تدوین کردند، سازمان اجتماعی 
را ایجاد و بنده را عضو ش��ورای انقاب فرهنگی کردند و ما 
توانس��تیم به صورت فوق العاده در حوزه اجتماعی گام های 

بلندی برداریم.
وی افزود: اقدامات��ی که انجام ش��ده نس��بت ب��ه آن فاصله 
زمانی خیلی عقب است. بنابراین مجلس باید نشانه گذاری 
دقیق تری برای اجرای تحوالت در حوزه اجتماعی داش��ته 

باشد.
رحمانی فضل��ی ضمن مثب��ت ارزیابی کردن پتانس��یل ها و 
امکانات مناطق جغرافیایی اعم از نیروی انسانی، تکنولوژی 
و منابع طبیعی گفت: مناطق محروم به ویژه مناطق مرزی 
دارای پتانسیل باالیی هس��تند که باید برنامه ریزی دقیقی 

صورت گیرد.
وی ادامه داد: وزارت کش��ور وزارتخانه گس��ترده ای بوده و 

ماموریت های مختلفی برعهده دارد. بنده از همین جا اعام 
آمادگی می کنم که در هر زمینه ای که دوس��تان تشخیص 
دادند بنده در مجلس شورای اسامی حاضر شده و به آنان 
توضیح دهم. در خصوص مسائل امنیتی نیز نمی توان همه 
مس��ائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر الزم است جلسه  
غیرعلنی برگزار ش��ده تا بنده به طور کامل قضیه را توضیح 
دهم. بنده دیدم که یکی از دوس��تان یکی از اس��تانداران را 
م��ورد خطاب قرار داد و به ایش��ان اتهاماتی را وارد کرد در 

حالی که ایشان اینجا نبوده و نمی تواند از خود دفاع کند.
وی در ادام��ه اظهار ک��رد: اگر ما اصولگرا هس��تیم باید به 
اص��ول اخاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. 
صحبت هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی 
از آن بود که از بح��ران هیچ اطاعی ندارند. موضوع بنزین 
مصوبه  س��ران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت 
مطرح شده بود و کل کشور آمادگی الزم برای اجرای آن را 
داشت، چرا که دقیقا یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی 

و انتظامی پیگیری شده بود.
وزیر کش��ور در ادامه تصریح کرد: بارها اجرای این تصمیم 
به عقب افتاده بود تا تدابیر الزم اندیش��یده شود. هیچ کس 
راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. 
بن��ده از همین جا از تمام نیروه��ای امنیتی و انتظامی که 
در صحن��ه بودند تش��کر می کنم. دلی��ل آن اتفاقات نیز به 
دالیل خاصی باز می گردد که اینجا جای گفتن آن نیس��ت. 
به راحتی نمی ت��وان به افرادی که امنیت کش��ور را تامین 

می کنند اتهام زد.
رحمانی فضلی در ادامه با اش��اره به مس��ائل طرح شده در 
خصوص تغییرات غیرکارشناسی در وزارت کشور بیان کرد: 
بن��ده زمانی که بر س��ر کار آمدم ح��دود 7۵ تا ۸۰ درصد 

مدی��ران از بی��رون وزارتخان��ه بودند، اما ام��روز 7۵ تا ۸۰ 
درصد مدیران از داخل خود وزارت کش��ور انتخاب ش��ده و 
در کمیس��یون های تخصصی بررسی شده است. بنده خودم 
در خصوص عدم توس��عه یکنواخت در استان ها منتقد بودم 
که نتیجه نظامات کش��ور است. چقدر وزارت کشور در این 
حوزه های اقتصادی نقش دارند. وزارت کشور ۲۰۶ اختیار را 
به استان ها داده است و بنده خود نیز موافق مدیریتی بدون 

تمرکزگرایی هستم. 
وی در ادامه با اش��اره به مس��ائل طرح ش��ده در خصوص 
اختافات قبیله ای در خوزس��تان مطرح کرد: اختافات در 
آن منطق��ه به حدود ۸۰ س��ال پیش ب��از می گردد، اکنون 
نی��ز زمانی که ای��ن اتفاق افتاد ما از ته��ران نیروی ویژه به 
شهرس��تان فرس��تادیم و با ریش س��فیدان صحبت کرده و 

مساله حل شد. 
وی در ادام��ه با تاکید بر این که کاهش س��رمایه  اجتماعی 
نتیجه عملکرد همه دستگاه ها است، بیان کرد: بی اعتمادی 
م��ردم و کاهش س��رمایه اجتماعی صرفا ب��ه عملکرد یک 
دستگاه باز نمی گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه خود در آن 
نقش داریم. زمانی که مسائلی غیر قابل اثبات و بدون استناد 
از پشت تریبون مجلس ش��ورای اسامی به گوش می رسد 
و ش��نونده آن را می ش��نود، قطعا بی اعتمادی رخ می دهد. 
باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه ای که 

مسئولیت داشته و خطا کرده ام آن را می پذیرم.
امیرس��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مس��لح نیز در نشس��ت غیرعلنی مجلس ش��ورای اسامی 

حضور یافت.
در همی��ن زمینه، ابوالفضل ابوترابی  نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس ش��ورای اس��امی در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به  نشست غیرعلنی مجلس گفت: امیرسرتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گزارشی را از توان 
دفاعی کشور در حوزه های موشکی، تولید شناورها و هوافضا 

و ... به نمایندگان ارائه کرد.
وی اف��زود: وزیر دفاع عنوان کرد ک��ه با تاش های صورت 
گرفته در طول 4۰ سال گذشته امروز به نقطه ای رسیده ایم 
ک��ه بیش از 7۰ درصد قطعات هواپیم��ا و بالگرد در داخل 

کشور تولید می شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس ش��ورای اس��امی اظهار 
داش��ت: امیر حاتمی گفت با وجود اینکه ما جزو کشورهای 
س��ازنده و تولی��د کنن��ده هواپیم��ا و بالگرد نیس��تیم اما 
توانس��ته ایم س��اخت قطعات در این حوزه ها را بومی سازی 
کنیم وجزو معدود کشورهایی هستیم که به این توان دسته 

یافته ایم.
ابوترابی خاطرنش��ان کرد: وزیر دفاع اف��زود که این توفیق 
در تولید و س��اخت قطعات هواپیما و بالگرد در کش��ور در 
حالی اس��ت که ما از تنوع بالگردها و هواپیماها در کش��ور 

برخورداریم. 
وی در پایان گفت: وزیر دفاع همچنین عنوان کرد در حوزه 
هوا فضا ما امروز پیش��رفت هایمان به روز اس��ت و توفیقات 

زیادی در این عرصه کسب کرده ایم.

روحانی: 

شوک ایجاد شده در بازار 
ارز گذراست

 

رئیس جمهور تاکید کرد: آنچ��ه امروز دولت به دنبال آن 
اس��ت، هدایت نقدینگی براساس سیاست های پایدار در 

جهت تقویت تولید و پایه های اقتصاد مولد است.
حجت االس��ام حسن روحانی رئیس جمهور در یکصد و 
چهل و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
اظهار داشت: برنامه اجرایی این سیاست به طور منسجم 
آغاز ش��ده اس��ت و موضوعاتی نظیر فعال کردن بورس 
ب��رای عرضه منطقی س��هام یا فعال ک��ردن معادنی که 
عده ای مالکیت آن را در طی سال های گذشته در اختیار 
گرفته ان��د اما هیچ فعالی��ت اقتصادی ندارن��د، پیگیری 
می ش��ود. روحانی تش��کیل بورس اماک را نیز از جمله 
اقدماتی برش��مرد که موجب تشویق و حمایت از سرمایه 
گذاری و تولید مسکن در سطح گسترده از طریق تامین 

زمین و تسهیات مالی الزم خواهد شد.
وی در ادام��ه تاکید کرد: دولت با جدیت سیاس��ت های 
پولی خ��ود را اعم از کنترل نقدینگی و تورم و همچنین 
مدیریت بازارهای مالی و بویژه قیمت ارز، دنبال می کند.

روحانی با بیان اینکه مردم ش��ریف ایران شرایط کشور و 
مشکاتی که ناخواسته مانع پیشبرد برنامه های اقتصادی 
کشور ش��ده است،درک می کنند، گفت: اطمینان دارم با 
همراهی یکدیگر از این ش��رایط سخت و ناخواسته عبور 

خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار 
ارز و ش��وک ایجاد ش��ده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی 
ندارد، افزود: برخی تح��رکات و عملیات روانی در عرصه 
بی��ن المللی علیه ای��ران و همچنین ایج��اد یک نگرانی 
غی��ر واقع��ی  در بین مردم  از عوامل اصلی  آش��فتگی و 
نوسانات اخیر در بازار ارز است. روحانی با بیان اینکه همه 
دستگاه های نظارتی و انتظامی در کنار بانک مرکزی و با 
همکاری مؤثر خود مانع از برخی فعالیت های سودجویانه 
از سوی س��وداگران شوند، اظهار داش��ت: مطمئن ترین 
راه  ب��رای آرامش بازار ایفای تعه��د صادرکنندگان برای 
برگش��ت ارز به چرخه اقتص��اد و مدیریت بانک مرکزی 
در فض��ای آرام و باثبات بازارها اس��ت. روحانی همچنین  
گزارش های واصله مبنی بر باز ش��دن مرزها و بازگشت 
وضعیت صادرات و واردات  به شرایط قبل از شیوع کرونا 

را در آرامش بازار مالی و ارز موثر خواند 
در بخش دیگری از جس��له س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی 
دولت ، موضوع تنظیم بازار مس��کن بویژه بازار اجاره بها 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور با اشاره 
به شرایط ناشی از محدودیت های ایجاد شده برای مقابله 
با ش��یوع کرونا و تاثیرات آن در فضای اقتصادی کشور و 
درآمد و معیش��ت مردم ، گفت: سیاست دولت مساعدت 
و حمایت از قش��رهای کم برخوردار و آسیب دیده از این 
ش��رایط اقتصادی اس��ت و در کنار بسته های حمایتی و 
ارائه تس��هیات برای کس��ب و کارها، پیش نویس بسته 
حمایتی برای تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است 
که به زودی در ستاد ملی کرونا بررسی و تصویب  خواهد 
ش��د که تنگنای ایجاد ش��ده را کاهش ده��د. پایگاه 

اطالع رسانی ریاست جمهوری

شورای نگهبان:

بررسی اعتبارنامه منتخبان 
حق قانونی نمایندگان است

شورای نگهبان در اطاعیه ای تاکید کرد:بررسی اعتبارنامه 
منتخبان حق قانونی نمایندگان اس��ت و شورای نگهبان 

نفیاً یا اثباتاً نظری ندارد.
روابط عمومی ش��ورای نگهبان درب��اره خبر دیدار برخی 

نمایندگان با آیت اهلل جنتی اطاعیه ای صادر کرد.
در پی انتشار مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس یازدهم 
در خصوص دیدار سه نفر از نمایندگان با حضرت آیت اهلل 
جنتی پیرامون اعتبارنامه یکی از منتخبان به اس��تحضار 

می رساند:
روایت منتش��ر ش��ده از ای��ن دیدار ناقص اس��ت و صرفاً 
اخب��اری در رابطه با ش��ورای نگهبان اعتب��ار دارد که از 
سوی سخنگو و روابط عمومی شورا اعام و تأیید شود، و 
رسانه ها به طور جدی از نشر و استناد به مطالب دیگران 

و منابع غیر معتبر در این زمینه پرهیز نمایند.
روز دوش��نبه ۰۲/۰4/۱۳99 به درخواس��ت جناب آقای 

زاکانی نماینده محت��رم تهران دیداری با آیت اهلل جنتی 
صورت گرفت ک��ه در این دیدار آیت اهلل جنتی بر حفظ 
وح��دت نمایندگان در جهت حل مش��کات اقتصادی و 
معیشتی مردم و توجه به اولویت های کشور تأکید کردند. 
در این جلس��ه که دو تن دیگر از نمایندگان مجلس نیز 
حضور داشتند، توضیحاتی نیز پیرامون تحقیقات صورت 
گرفت��ه در خصوص اعتبارنام��ه یکی از منتخب��ان ارائه 
گردید که به س��مع و نظر دبیر محترم و قائم مقام دبیر 
ش��ورا رسید و اعام شد، بررس��ی اعتبارنامه حق قانونی 
نمایندگان است و شورای نگهبان در خصوص رد یا تأیید 
اعتبارنامه هر یک از نمایندگان نفیاً یا اثباتاً نظری ندارد و 

تصمیم گیری در این خصوص با مجلس محترم است.
هر تصمیمی که نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی در 
ای��ن زمینه اتخاذ نمایند از جهت حقوقی معتبر اس��ت و 

برای شورای نگهبان نیز محترم است.
پس از اس��تماع گ��زارش نمایندگان، ضم��ن حمایت از 
رویکرد فسادس��تیزی، توصیه اکید به پرهیز از سیاس��ی 
نگری و هیجان زدگی در موضوع بررسی اعتبارنامه ها شد 

و برخی مدارک و مستندات بازخوانی شد.
در این جلس��ه یکی از نمایندگان اشاره به صدور حکمی 
قضایی در اردیبهشت ماه سال جاری نمود که در صورت 
صحت، طبع��اً پس از دوره بررس��ی صاحیت داوطلبان 
نمایندگی مجلس ش��ورای اس��امی بوده است و ماک 
بررسی صاحیت منتخب گچس��اران در شورای نگهبان 

نبوده است.
در خصوص س��ایر موارد نیز پیش از این، پاس��خ شورای 
نگهب��ان به اس��تعامات کمیته تحقیق مجلس ش��ورای 

اسامی اعام شده است.

ادامه از صفحه اول
روشن است که برای ورود فردی چون اکبر طبری 
به دستگاه قضا، آن هم حوزه ریاست، سفارش هایی 
شده است تا او پذیرفته شود، قطعاً باید دستگاه های 
اطاعات��ی و امنیت��ی در نهاده��ا و س��ازمان های 
کش��ور یک بازنگری و بررس��ی دقیق از مسئولین 
و مس��ئولیت ها داشته باش��ند، چه بسا نمونه هایی 
همچ��ون اکبر طب��ری در پس��ت ها و جایگاه های 
حس��اس نفوذ دارند که باید تس��ویه ش��وند. خطر 
اینگون��ه افراد نفوذی برای انقاب، نظام اس��امی، 
مردم و کش��ور کمتر از خطر دشمنانی که رو در رو 

قرار دارند نیست چه بسا بیشتر هم باشد.

سرمقاله
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گزارش

طرح جاماندگان سهام عدالت نخستین دستور کار کمیسیون اقتصادی
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح جاماندگان س��هام 
عدالت نخس��تین دس��تور کار این کمیسیون خواهد بود، گفت: حدود یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم برگه های سهام عدالت را گرفته اند اما نام 

آن ها در سامانه سهام عدالت درج نشده است.
محمدرضا پور ابراهیمی با اش��اره به آخرین وضعیت طرح جاماندگان سهام 
عدالت در مجلس گفت:بر اس��اس برخی اطاعات، ح��دود یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر از مردم برگه های س��هام عدالت را گرفته اند اما نام آن ها در س��امانه س��هام 
عدالت درج نشده که باید آن ها را تعیین تکلیف کرد. وی تاکید کرد: روش هایی برای 
واگذاری س��هام عدالت به مردم پیش بینی ش��ده است که در قالب این طرح مطرح 
خواهد ش��د. پور ابراهیمی گفت: پس از بررس��ی طرح جاماندگان س��هام عدالت در 

کمیسیون اقتصادی این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.  میزان

فرهنگ قرآنی در مبارزه با کرونا موثر بوده است
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اینکه 
با شیوع کرونا جدال بین علم و دین در دنیا مطرح شد، گفت: در مواجهه 

با کرونا همراهی علم و دین را در ایران شاهد بودیم.
حجت االس��ام مصطفی رس��تمی، رئیس نهاد نمایندگ��ی مقام معظم 
رهبری در دانش��گاه ها، در ششمین جلس��ه کمیسیون توسعه پژوهش و 
آموزش عالی قرآنی در نظام سامت، گفت: اگر توفیق مبارزه با کرونا مطالعه 
شود، آثار فرهنگ قرآنی در آن مشهود است. وی تصریح کرد: در سندی که این 
کمیس��یون تدوین کرده به حوزه پژوهش قرآن در نظام سامت به صورت جدی 
پرداخته شده است. وی تأکید کرد: بهترین مکان برای پرداختن به نزاع های علم و 
دین دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه های دینی است که این کمیسیون می تواند 

همراهی این دو نهاد را نشان دهد.  نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 

کشور در بهترین شرایط دفاعی قرار دارد
رییس ستاد بزرگداشت چهلمین س��الگرد دفاع مقدس گفت: امروز در 
همه س��اعات ش��بانه روز فرزندان انقاب اس��امی ایران با چشمان باز 
تحرکات دشمنان را رصد می کنند و با وجود همه مشکات کشور، توان 
دفاعی ما در بهترین شرایط قرار دارد. سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی 
جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاس��داران با اعام ویژه برنامه های 
بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس اظهار داشت: در دفاع مقدس همه 
نیرو های مس��لح و مردم ترکیب ش��دند و اتفاقات بزرگی را رقم زدند و توانستند 
هیمنه دشمن را در هم بشکنند. سردار فضلی عنوان کرد: 4۰ هفته به مناسبت 
چهلمین س��الگرد دفاع مقدس در سراسر کشور ویژه  برنامه هایی خواهیم داشت 
البته در این 4۰ هفته همه نیرو های تابعه س��پاه ش��رکت خواهند داش��ت و به 

تدوین دستاورد های دفاع مقدس می پردازند.  میزانسپاه نیوز

یادداشت های  یک آدم مهم
ش��نبه: بیخودی آدم را به اختاس 
متهم م��ی کنند.این همه اختاس 
ب��ه خرج می دهی��م و آن وقت باید 
انگ اختاس را هم تحمل کنیم. ای 
کاش اینقدر به خاطر میهن اسامی خود جانفشانی 

نمی کردم.
یکش��نبه: همان ب��رادری که دیروز تلف��ن زد و از 
پرون��ده اختاس بن��ده خبر داد ح��اال زنگ زده و 
می گوید با پلیس اینترنت!! )کذا در متن – احتماال 
منظورش پلیس اینترپل بوده( هماهنگ کرده اند که 
دستگیرم کنند. هزار دفعه در سخنرانی ها و مقاالتم 
تاکید کرده ام که پای خارجی ها به خصوص عوامل 
ش��رق و غرب آمریکای جهانخوار را به پرونده های 

محرمانه باز نکنند اما به خرجشان نمی رود.
دوشنبه: امروز برای دستگیری من به هتل مراجعه 
کردن��د. از حال و روز خودم گفتم و خواهش کردم 
اجازه بدهند کمی اس��تراحت کن��م. رئیس پلیس 
اینترنت!! پرس��ید کی؟ گفتم وقت گل نی! فرنگی 

است.زبان فارسی نمی داند.
س��ه ش��نبه: این همرزمان و تاش��گران هم که تا 
یک کش��یده می زنند توی گوشش��ان همه چیز را 
لو می دهند. طرف پانصدهزارتا ناقابل ش��یرینی به 
ما داده و حاال ما را فروخته اس��ت. همین فردا پس 
فردا ک��ه صفرها را از جلوی پ��ول ملی بردارند آن 
وقت معلوم می ش��ود همچین شیرینی دندانگیری 

هم به ما نداده اند.
چهارش��نبه: به یکی از رفقا زن��گ زده ام که کاری 
بکند. گفت برای اینکه پرونده را از مسیرش منحرف 
کنیم ب��ه کمک آقای فانی نیاز داریم. آقای فانی 
را سال هاست که می شناسم.خودش آدم منحرفی 
است و به درد این قبیل پرونده ها می خورد. دستور 

استخدامش را دادیم.
پنج شنبه: هر چه باشد در مسائل اعتقادی ما شک 
ندارند و مطمئنند که اهل خودکش��ی و این قبیل 
گناهان کبیره نیس��تیم. نهایتش یک گناه صغیره 

بکنیم و خاص!
جمع��ه: آی عمو هل نده...عه نامرد با توام...هل نده 

خب

قالیباف:

مردم نسبت به حل مشکالت معیشتی مطمئن باشند


