وزیر پیشنهادی صمت به زودی معرفی میشود
معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر این که وزیر پیش��نهادی صمت
ب��ه زودی به مجلس معرفی میش��ود ،گفت :دول��ت به هیچ وجه معرفی
وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مش��روط و موکول نکرده است.
حس��ینعلی امیری درباره ادعای برخی رسانهها که گفتهاند دولت ارادهای
ب��رای تعیین وزیر پیش��نهادی صمت ندارد و حتی معرف��ی وزیر را منوط
به تش��کیل وزارت بازرگانی کرده است افزود :قانون اساسی به رییس جمهور
اجازه میدهد که چنانچه وزارتخانهای فاقد وزیر باش��د برای مدت سه ماه برای آن
وزارتخانه سرپرس��ت منصوب کند .وی اضافه کرد :در هر حال رییس جمهور تابع
قانون است چنانچه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم ضروری
اس��ت رای دهد که مورد خواست و تاکید دولت است دو وزیر و در غیر این صورت
وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی خواهد شد .پایگاه اطالع رسانی دولت

تشکیل وزارت بازرگانی تاثیر مثبتی بر بازار و نرخ کاالها ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :فرصت زیادی تا پایان دولت
باقی نمانده اس��ت و بنابراین تش��کیل وزارت بازرگان��ی به اجرای کامل و
مؤثر نمیانجامد.
رض��ا تقی پور ب��ا بیان اینک��ه رئیسجمهور بای��د هر چه س��ریعتر وزیر
پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کند ،گفت :با توجه به بیثباتی بازار
و افزایش شدید قیمتها ،دولت باید هر چه سریعتر گزینه وزارت صمت را به
مجلس شورای اسالمی جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند.
وی بیان کرد :طبق قانون ،سرپرست وزارت صمت تا  ۲۲مرداد ماه میتواند در این
وزارتخانه فعالیت کند و بر ایناساس دولت باید به قانون تمکین کرده و در مهلت
باقی مانده گزینه خود برای وزارت صمت را به مجلس معرفی کند .مهر

رویداد
سرمقاله
ادامه از صفحه اول
نخس��ت آنکه این رفتاره��ا را میت��وان ادامه همان
سیاس��ت تحریف به عنوان مکمل تحریم دانست که
تالش میکند تا فضای ی��اس و ناامیدی را در میان
مردم ایجاد نماید .آنها با زنجیرهای از جوس��ازیها و
خبرسازیها در کنار کتمان دستاوردهای ملت ایران
در مبارزه با کرونا به دنبال دلس��رد س��ازی مردم از
داشتهها و توان داخلی هستند تا با این فضای تحقیر،
تفکر تن دادن به تس��لیم ش��دن در برابر غرب را در
میان مردم ایجاد نمایند.
دوم آنک��ه هدف از گزارش اخیر خنثیس��ازی اقدام
منحص��ر به فرد ای��ران در درمان رای��گان مهاجرین
افغانس��تانی اس��ت .این اقدام جمهوری اسالمی در
حالی انجام ش��د که کش��ورهای مدعی حقوق بشر
ضمن بس��تن مرزهای خود و ممنوع کردن صادرات
اقالم پزش��کی و بهداشتی به کش��ورهای دیگر همه
موازین انس��انی را زیر پا گذاشتند و حتی مهاجرین
کشورهای دیگر را از سرزمینهایشان اخراج کردند.
البته این رفتار اختالف انگیز س��ابقهای طوالنی دارد
چنانکه پیش از این بیبیس��ی فارس��ی در موضوع
رخدادهای مرزی میان ایران و افغانستان همه تالش
خود را ب��رای اختالفافکنی میان دو کش��ور به کار
گرف��ت اما با وجود اثرات اولی��ه ،با تدابیر و همکاری
مسئولین دو کش��ور به نتیجه مطلوب خود نرسید.
حلقه تکمیلی این اختالف افکنی برجس��ته س��ازی
ادعاهای زلمی خلی��لزاد ،نماینده وی��ژه آمریکا در
امور صلح افغانس��تان بود که س��وم مرداد گفت که
ای��ران به خاطر ارتباط تنشآل��ود با آمریکا از فرایند
صلح افغانس��تان حمایت کافی نمیکند .این ادعا در
حالی بود که ایران بیش��ترین همکاری را با دولت و
گروههای افغانس��تان برای تحقق صلح در این کشور
داش��ته و دارد .س��وم آنکه بعد دیگری از هدفگذاری
بیبی س��ی را میتوان در سرپوش نهادن بر جنایات
انگلیس در افغانستان دانست .چنانکه خبرگزاری آوا
افغانس��تان به نقل از روزنامه س��اندی تایمز انگلیس
نوش��ت :گزارش��ات از قتل بی��ش از  ۳۳غیرنظامی
افغان در  ۱۱حمله مختلف شبانه نظامیان انگلیسی
در والی��ت هلمن��د خب��ر میدهن��د .جال��ب توجه
آنک��ه در حال حاضر وزرای دول��ت انگلیس در حال
تدوین الیحهای هس��تند که به کهنهسربازانی که در
افغانس��تان و عراق و هر جنگ دیگری تا پنج س��ال
پیش از آن حضور داش��تهاند ،مصونیت قضایی اعطا
کنند .پیش از این نیز ش��ماری از نمایندگان مجلس
افغانستان با انتقاد از نیروهای آمریکایی و انگلیسی
در افغانس��تان فاش کردند که این نیروها در قاچاق
مواد مخدر در افغانستان دست دارند .با توجه به آنچه
ذکر ش��د میتوان گفت که رژیم س��لطنتی انگلیس
متهمی اس��ت که با بازی رس��انهای سعی در تبدیل
شدن به مدعی و قاضی دارد ،در حالی که از یک سو
به دنبال ایجاد فضای یاس و ناآرامی در میان ایرانیان
است و از سوی دیگر ایجاد چالش میان همسایگان را
در سر میپروراند تا زمینهساز ادامه اشغال افغانستان
باشد  .رفتاری که بیداری ملتها و دولتهای ایران و
افغانستان و تالش طرفین برای توسعه مناسبات همه
جانبه راهکار مقابله با این فتنهانگیزی خواهد بود.

جلسه علیه جلسه
مهرداد بذرپاش :در این جایگاه با کس��ی ش��وخی
ندارم .ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) ایش��ان در جایگاه های قبلی با همه ش��وخی
داشتند.
ب) سن که باال می رود ظرفیت شوخی پایین می آید.
ج) اخم به چهره ت نمیاد بخند عزیزم.
د) ای��ن گزین��ه را قب��ل از حذف س��ردبیر محترم
سیاست روز خودمان حذف کردیم.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
برادر قالیباف :و مردم عزیز و شریف ما سختی هایی
را تحمل می کنند و این تحمل از  ...مردم است.
الف) پوست کلفتی
ب) سخت جانی
ج) مقاومت بدنی
د) نجابت
فرمان��دار ایوان:باید بررس��ی کنید که خروجی این
همه جلسه بی حاصل چه بوده و چه فایده ای برای
مردم به همراه داشته است.
به نظر شما فرماندار ایوان این حرف را در کدام یک
از گزینه های زیر به زبان آورده است؟
الف) در جلسه شورای آرد و نان
ب) در یک جلسه بی حاصل دیگر
ج) در جلس��ه مقابله با برپایی جلس��ات شهرستان
ایوان
د) ایش��ان با برگزاری جلسه میانه ای ندارند و توی
دلشان این حرف را زده اند.

وام  ۱۰میلیون تومانی به بازنشستگان نیروهای مسلح
س��ردار محمدرضا گودرزی شرایط اعطای تسهیالت جدید به بازنشستگان
نیروهای مس��لح را اعالم کرد و گفت :در راس��تای سیاست ارتقای خدمات
خرسندساز سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و مقارن با دهه والیت ،اجرای
طرح پرداخت وام تا سقف  ۱۰میلیون تومان آغاز میشود.
رئیس س��ازمان بازنشستگان نیروهای مسلح با بیان اینکه این وام به صورت
غیرحضوریپرداختخواهدشد،افزود:واممذکوربرای ۱۰۰هزارنفرازبازنشستگانی
است که تاکنون از تسهیالت سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح برخوردار نشده اند و
در طول سال جاری پرداخت خواهد شد .رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با
تأکید بر حمایت های مستمر از مشترکان ،تصریح کرد :این وام به صورت قرضالحسنه
و بیمه شده است و پیشکسوتان معزز می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس
 sapp.ir/sabba.irمراجعه کنند .ستاد کل نیروهای مسلح
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آیت هللا رییسی در شورای عالی قوه قضاییه:

دستگاه قضایی آماده برخورد با دستهای پنهان اخالل در
نظام ارزی و پولی کشور است
رییس قوه قضاییه از دستگاههای اطالعاتی خواست با ریشه
یابی علل امنیتی و سیاس��ی نوس��انات بازار ارز ،دستهای
پنهان��ی که به دنبال اخ�لال در نظام ارزی و پولی کش��ور
هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها
برخورد شود.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رییسی در جلسه ش��ورای عالی قوه
قضایی��ه با تبری��ک دهه امامت و والی��ت ،عبودیت و تقرب
ب��ه خداوند و امام شناس��ی و حجت شناس��ی را مهمترین
آموختههای دو عید بزرگ قربان و غدیر عنوان کرد.
تحریم و تحریف دوقلوی به هم پیوستهاند.
رییسی در ادامه تصریح کرد :خداوند ثروت زیادی به کشور
ما عطا فرموده و تدبیر و مدیریت صحیح منابع ،جلوگیری از
خام فروشی و توجه به ارزش افزوده کاالها و ذخایر و معادن
موجب افزایش تواناییهای اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان این که دشمن همواره با توسل به تحریم به دنبال
ایجاد یأس در مردم اس��ت ،اظهار داشت :راه مقابله با چالش
آفرینی دش��من و رفع چالشها اتکا به داشتههای خودمان
اس��ت و امید داش��تن به خارج برای برون رفت از مشکالت،
خطاست .رییسی افزود :هر مشکلی به دست توانمند ملت و
در س��ایه توجه به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقالب
برطرف میشود و هیچ چالشی نیست که خودمان توانیم رفع
کنیم و هر جا در پرتو ش��عار کلیدی «ما میتوانیم» حرکت
کردیم به دس��تاوردها و توفیقات بزرگی نایل ش��دیم .وی با
اشاره به دستگیری سرکرده گروهک تروریستی «تندر» ،از
سربازان گمنام امام زمان (عج) تقدیر کرد و افزود :امروز برای
همه س��ؤال است که چگونه کش��ورهای مدعی حقوق بشر
ملجاء و مأمنی برای تروریس��تهای عالم شدهاند و آمریکا و
اروپا عامالن به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه در اقصی
نق��اط جهان را پرورش میدهند و حمایت میکنند؟ رییس
قوه قضاییه خاطرنش��ان کرد :برای مردم جهان روشن شده
که آمریکا و اروپا بزرگترین ناقضان حقوق بش��ر هستند و
منفورترین نظام در جهان ،نظام س��لطه آمریکایی است که
باالترین درجه نفرت نسبت به آنها در میان ملتها به وجود
آمده است .رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش
با اش��اره به س��ه نکته محوری در بیان��ات اخیر مقام معظم
رهبری به تبیین این نکات پرداخت و اظهار داشت :مدیریت
بازار ،کنترل قیمت کاالهای اساسی و توجه به معیشت مردم
از مسائل مورد تأکید رهبر انقالب و نخبگان اقتصادی است
که باید مورد اهتمام دولت باش��د و هر جا هم الزم باش��د،
دستگاه قضایی نیز آماده همکاری است .وی دومین موضوع

دریادار سیاری:

وحدت ارتش و سپاه
ناگسستنی است
جلس��ه مش��ترکو صمیم��ی فرمانده��ان ارت��ش
جمهوری اس�لامی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ب��رای هماهنگی برنامههای چهلمین س��الگرد دفاع
مقدس در ستاد سپاه پاسداران برگزارشد.
معاون هماهنگکننده ارتش در این نشس��ت ضمن
تبریک دهه والیت با تأکید بر ضرورت پیروی از خط
والی��ت گفت :حرکت در خط والیت موجب پیروزی
در س��نگرهای مختلف انقالب اسالمی شده است و
امیدواریم همه ما بتوانیم در خط والیت باقی بمانیم
و در این مسیر گامهای بلندی برداریم.
امیر دریادار س��یاری با بی��ان اینکه وحدت و مودّت
بی��ن ب��رادران ارتش و س��پاه یک مس��یر دوطرفه
ناگسستنی اس��ت خاطرنشان
کرد :همه م��ا میدانیم هر
جایی که در کشور وحدت
وجود داش��ته است موفق
بودهای��م ،چ��ه در عرص��ه
دفاع مقدس و عملیاتهای
گوناگ��ون ،چ��ه در زمینه
مقابله و مقاومت در برابر
اس��تکبار جهان��ی و چه
در عرصهه��ای مختلف
سیاس��ی و اقتصادی ،با
اتحاد و انسجام توفیقات
الزم حاصل شده است.
مع��اون هماهنگکننده

مورد تأکید مقام معظم رهبری را مدیریت و کنترل نوسانات
ب��ازار ارز عنوان کرد و با تأکید بر ل��زوم توجه دولت به این
مس��أله ،از دستگاههای اطالعاتی خواست با ریشه یابی علل
امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز ،دستهای پنهانی که به
دنبال اخالل در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و
به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد شود.
رییس قوه قضاییه تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی سه قوه را
از دیگ��ر نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و
گفت :صرف تشکیل تشریفاتی یک کارگروه کارگشا نیست
و مس��ألهای را حل نمیکند؛ باید کارگروهی کارآمد تشکیل
ش��ود که موانع تولید را شناسایی و رفع کند تا جهش تولید
در عمل اتفاق بیافتد .در این نشست ،رییس سازمان بازرسی
کل کشور به ارائه گزارشی از وضعیت تولید «مرغ الین» نژاد
ایرانی با عنوان «مرغ الی��ن آریَن» پرداخت و گفت :چرخه
تولی��د مرغ مادر نیازمند فن��اوری پیچیده تولید و نگهداری
اس��ت که فقط  ۸کش��ور از جمله ای��ران از آن برخوردارند.
در حال��ی که از ی��ک مرغ مادر  ۳۰۰هزار مرغ گوش��تی به
وجود میآید ،خط تولید این نوع مرغ از س��ال  ۸۰به دالیل
نامشخصی متوقف شد و کشور نیازمند واردات این گونه مرغ

ارتش ادامه داد :دشمن هوشمندانه بهدنبال مخدوش
کردن اتحاد و انس��جام بین نیروهای مسلح بهویژه
ارتش مقتدر و س��پاه س��رافراز انقالب اسالمی ایران
اس��ت و تالش میکند به این وحدت آسیب برساند
اما ارتش و سپاه مش��تی گرهکرده علیه دشمنان از
دفاع مقدس تا حال بوده و در شکل مقدس نیروهای
مسلح ،مقتدر و یکدست و یکصدا ایستادهاند .وی
اضافه کرد :ارتشی و س��پاهی نه فقط در شعار بلکه
در عمل نش��ان دادهاند «یک لشکر الهی هستند» و
اعتقاد ما این اس��ت که دش��من با بهکارگیری انواع
ابزار و تجهیزات اعم از رسانهها ،شبکههای اجتماعی
و گروهکها در صدد وارد ساختن ضربه و آسیب به
این مش��ت گرهکرده اس��ت ،بنابراین ما نباید اجازه
کوچکتری��ن نفوذ و جس��ارتی را به دش��من بدهیم
و بای��د در مس��یر خنثی کردن این دسیس��هها گام
برداریم .امیر دریادار س��یاری ب��ا تأکید بر ضرورت
تش��کیل جلسات مش��ترک بین ارتش و سپاه برای
نحوه برگزاری چهلمین سالگرد دفاع مقدس تصریح
کرد :ارتش جمهوری اسالمی ایران ،آمادگی دارد در
یک اقدام مش��ترک و هماف��زا برنامهریزیهای الزم
با همکاری س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی برای
برگزاری هرچه باش��کوهتر آیین چهلمین س��الگرد
دف��اع مق��دس را انجام ده��د و الزم اس��ت یکی از
هدفگذاریه��ا در اج��رای برنامهه��ا ،تبیین مقدس
ب��ودن دفاع م��ا در جنگ تحمیلی و ب��رکات اتحاد،
انسجام و همدلی برای نسل جوان باشد.
س��ردار علی فضلی جانشین معاون هماهنگکننده
س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی نیز در ابتدای این
نشس��ت که تعدادی از مس��ئوالن و معاونان س��تاد
س��پاه ،نیروهای زمین��ی ،هوافضا ،دریای��ی ،نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سازمان بسیج
مس��تضعفین حضور داش��تند با تبریک دهه والیت
گفت :امروز س��پاه پاسداران انقالب اسالمی خرسند

از شرکتهای خاصی شد که پس از مدتی به بهانه تحریم از
فروش محصول به ما خودداری کردند.
حجت االسالم والمسلمین درویشیان افزود :با پیگیریهای
ص��ورت گرفته از س��وی س��ازمان بازرس��ی و هماهنگی با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،این خطوط با تأمین اعتبار
 ۲۸میلیاردی مجددا ً راه اندازی ش��ده و تا پایان س��ال ۳۰
درصد از نیاز کش��ور از نژاد ایرانی م��رغ مادر تأمین خواهد
ش��د و این رقم تا پایان س��ال  ۱۴۰۰ب��ه صددرصد خواهد
رس��ید .وی با اشاره به بخش��نامه اخیر بانک مرکزی مبتنی
بر پیشنهادات س��ازمان بازرسی برای بازگرداندن ارز حاصل
از واردات ،ادامه داد :لیست هزار و  ۴۰۸واردکننده حقیقی و
حقوقی با تعهدات ارزی معوقه به ارزش مجموعاً  ۲۰میلیارد
یورو تهیه و طی نامهای به وزیر دادگستری اعالم شد .رییس
سازمان بازرسی کل کشور پیگیری وصول بدهیها و جرایم
مالیاتی باالی هزار میلیارد تومان را از دس��تورکارهای ویژه
این س��ازمان عنوان کرد و از وصول بدهی و جرایم مالیاتی
یک بدهکار بزرگ به ارزش هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان خبر
داد .دادستان تهران نیز در این جلسه گزارشی از رسیدگی به
جرایم مالیاتی و پیگیری وصول مطالبات از بدهکاران اصلی

اس��ت که میزبان جمع��ی از یاران صدی��ق امامین
انقالب اس�لامی در دفاع مقدس بهویژه امیر سرافراز
ارتش اس�لام برادر ارجمن��د امیر دریادار س��یاری
مع��اون محت��رم هماهنگکننده ارت��ش جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت که همواره در پیشتازی و در
گامهای بلند دفاع از انقالب اسالمی چه در مقطعی
که در نیروی دریایی راهبردی ارتش توفیق خدمت
داش��تند و چ��ه امروز ک��ه در هیئت رئیس��ه ارتش
تشریف دارند نقش بسزایی داشتهاند.
وی با اشاره به نحوه برگزاری چهلمین سالگرد دفاع
مقدس گفت :سپاه پاسداران انقالب اسالمی آمادگی
اجرای برنامههای مشترک با ارتش جمهوری اسالمی
ای��ران بهص��ورت ترکیب��ی و تلفیق��ی در خصوص
چهلمین سالگرد دفاع مقدس را دارد.
همچنین در این دیدار ،س��ردار سرتیپ غالمحسین
غیبپ��رور جانش��ین ق��رارگاه امام علی(ع) س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی گفت :یقیناً ارتش قدرتمند
و غیرتمن��د ما ،ام��روز یک��ی از ارکان رکین انقالب
اسالمی ایران است و حفظ اقتدار ارتش برای ما یک
تکلیف ش��رعی محسوب میش��ود ،چرا که ارتش از
آنِ حضرت آقا و برای امام زمان (علیه السالم) است
همانطور که سپاه نیز اینچنین است.
وی افزود :ارتش و س��پاه 42 ،س��ال است دست در
دس��ت هم ب��ا اخوت و ب��رادری ،در مس��یر ارتقای
توان دفاعی و نظامی کش��ور عزیزمان میکوش��ند و
دش��من هم خوب میداند که از این فضای دوستی
و همافزایی چگونه س��وء اس��تفاده کند تا موجبات
ایجاد شکاف را بین این دو رکن اساسی نظام مقدس
جمه��وری اس�لامی ایران فراهم س��ازد اما بهکوری
چش��م دش��منان ،فرماندهان ارتش و سپاه همچون
یدی واحده اجازه سست شدن این عهد اخوت را به
هیچک��س نخواهند داد و روز ب��ه روز بر تحکیم این
روابط حسنه میافزایند .روابط عمومی ارتش

که با تأس��یس شرکتهای کاغذی ،حس��ابهای اجارهای و
کارتهای بازرگانی دیگران در تالش برای فرار از بدهیهای
کالن مالیاتی هستند ،ارائه کرد.
ریی��س قوه قضایی��ه در واکنش به گزارش رییس س��ازمان
بازرس��ی و دادس��تان تهران درباره وصول مطالبات مالیاتی
اظه��ار داش��ت :اولویت در وص��ول مطالب��ات مالیاتی باید
بدهکاران کالن باش��ند .در موضوع مالی��ات باید وضعیت و
ش��رایط کاس��بان خُ رد مراعات ش��ود .ضرری که صاحبان
برخی مش��اغل خُ رد و این کاس��بها در کرونا دیدند ،بعضاً
جبران ناپذیر است .رییسی افزود :البته مردم صبور هستند
و مش��کالت را تحم��ل میکنند ،ولی الزم اس��ت فالن وارد
کننده و ب ُرج س��از یا فعال اقتصادی که درآمد هنگفتی دارد
و ب��ا زدوبند از پرداخت مالیات ف��رار میکند ،مالیات درآمد
هنگفت خود را به دولت و در واقع به ملت بپردازد.
ریی��س قوه قضاییه همچنی��ن در واکنش به گزارش رییس
س��ازمان حفاظ��ت اطالعات ق��وه قضاییه درب��اره اقدامات
فسادزای برخی وکال در روند دادرسیها ،گفت :دادگاه عالی
انتظامی قضات باید تمهیدات��ی اتخاذ کند که به هیچ وجه
قاض��ی یا وکیلی که پیش از این توس��ط یکی از بخشهای
قوه قضاییه س��لب صالحیت ش��ده ،امکان ورود یا بازگشت
به جریان وکالت را نداشته باشد .تالش ما باید این باشد که
جری��ان وکالت هم با نظارتهای دقیق قانونی س��الم بماند.
در این نشست همچنین حجت االسالم والمسلمین صادقی
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختالف ،با اشاره به گزارش
سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اعالم تنها  ۲۵درصد از اسامی
واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از س��وی دولت
به دس��تگاه قضا ،اظهار داشت :آنچه از گزارشها برمی آید،
 ۷۵درصد مابقی ش��رکتهای متخلّفی ک��ه اقدام به اجرای
تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکردهاند ،ش��رکتهای
عمده دولتی همچون ش��رکتهای نفتی و پتروش��یمیها و
امثال آن است که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها،
ب��ا مدیران متخلّ��ف برخورد کرده و حقوق ملت را اس��تیفا
نمای��د .رییس دس��تگاه قضا در واکنش به س��خنان حجت
االس�لام صادقی متذکر شد :گفته میشود  ۲۷میلیارد دالر
تخلّ��ف ارزی صورت گرفته ،اما فقط یک چهارم متخلّفان به
قوه قضاییه معرفی ش��وند و س��ه چهارم معرفی نمیشوند؛
الزم اس��ت سازمان بازرسی کل کش��ور موضوع بازگرداندن
ارز حاصل از صادرات توسط شرکتهای دولتی را با جدیت
پیگیری و گ��زارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.
مرکز رسانه قوه قضاییه

سردار کوثری:

سرکردگان گروهک تروریستی تندر
مدتها تحت رصد نیروهای
اطالعاتی بودند
مش��اور فرمانده کل سپاه با اشاره به دس��تگیری جمشید شارمهد سرکرده
گروهک تروریستی تندر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت :مدتها
بود که س��رکردگان این گروهک تروریس��تی تحت رصد نیروهای اطالعاتی
جمهوری اس�لامی ایران قرار داش��تند .سردار اس��ماعیل کوثری با اشاره به
دستگیری جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر توسط سربازان
گمن��ام امام زمان (عج) اظهار کرد :قبل از انجام عملیات تروریس��تی بعدی
گروهک تروریس��تی تندر که تخمین خسارت س��نگینی از آن زده میشد،
اعضای اصلی این گروهک توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان(رعج) وزارت
اطالعات دستگیر شدند و بدین ترتیب از توطئهای بزرگ جلوگیری به عمل
آمد .وی با بیان اینکه گروهک تروریس��تی تندر کامال با تفکر غربی نش��ات
گرفت��ه از آمریکا به فعالیت میپرداخت ،گفت :مدتها بود که س��رکردگان
این گروهک تروریس��تی تحت رصد نیروهای اطالعاتی جمهوری اس�لامی
ایران قرار داشتند .مش��اور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه
گروهکهای تروریس��تی از اقدامات خ��ود هم در صدد
القای ناامن��ی در ایران و هم در تالش برای بزرگنمایی
خودش��ان هس��تند ،عنوان کرد :هدای��ت کلی گروهک
تروریستی تندر و مرکز برنامه ریزی آنها در آمریکا
بود و س��رکردگان این گروه��ک دائما در حال
رفت و آمد به آمریکا بودند .س��ردار کوثری
با بیان اینکه آمریکا همه نوع کار شیطانی
انج��ام میدهد و از س��وی دیگر فریاد
حقوق بشر سر میدهد ،گفت :صابون
اقدامات تروریس��تی آمری��کا به تن
مردم بس��یاری از کشورهای جهان
خورده است .میزان

