
تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی 
یارانه ها مجددا به جریان افتاد

عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس از تهیه 
طرحی ب��رای تحقیق و تفحص مجدد از س��ازمان 

هدفمندی یارانه ها خبر داد.
جب��ار کوچکی نژاد از ط��رح تحقی��ق و تفحص از 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها خب��ر داد و گفت: در 
مجل��س قبلی نیز از س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها 
تحقی��ق و تفحص کردیم و در نهایت گزارش��ی در 
روزهای  پایان��ی مجلس قبلی در این زمینه قرائت 
شد اما تاکنون به دستگاه های نظارتی ارجاع نشده 
اس��ت. وی تصریح کرد: بر اس��اس بررسی های ما، 
منابع یارانه به خوبی توزیع نش��ده است و عالوه بر 
این کاالهای اساسی مردم باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به دس��ت آنان می رسید اما این گونه نبوده و مردم 

مایحتاج خود را با ارز آزاد به دست آورده اند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی تاکید کرد: ما مجددا می خواهیم منابع و 
مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها را بررسی کنیم 
چرا که برخی از دستگاه های اجرایی تعهدات خود 
را در زمین��ه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام 
نداده ان��د و تخلف��ات زیادی در ای��ن زمینه صورت 

گرفته است.  مهر

انهدام یک تیم تروریستی در منطقه 
عمومی ماکو و هالکت 3 تروریست

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی 
زمینی س��پاه از درگیری رزمن��دگان این قرارگاه با 
یک تیم تروریس��تی ضد انقالب در منطقه عمومی 

ماکو و انهدام این تیم تروریستی خبر داد.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( نیروی 
زمینی س��پاه در اطالعیه ای اعالم کرد : ش��امگاه 
)دوم تیرماه( یک تیم تروریستی ضد انقالب وابسته 
ب��ه اس��تکبار جهانی که قصد نف��وذ به عمق خاک 
کشورمان را داشت، در منطقه عمومی ماکو در تور 
اطالعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( 
ق��رار گرفت. بنا بر این گ��زارش، در درگیری میان 
این تیم تروریستی با رزمندگان دالور قرارگاه حمزه 
سیدالش��هدا )ع(، هر 3 عضو این تیم تروریستی به 
هالک��ت رس��یدند.  در این درگی��ری مقادیر قابل 
توجهی س��الح، تجهیزات، مهمات و سیستم های 

ارتباطی از تروریست ها کشف و ضبط شد.

ارسال چهل هزار بسته معیشتی 
نیروی زمینی سپاه به

 استان های مرزی
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی س��پاه 
از ارس��ال ۴۰ هزار بسته معیش��تی برای کمک به 

مردمان سخت کوش و پرتالش مرزی خبر داد.
سردار سرتیپ دوم پاس��دار ابوالقاسم منصوری در 
آیین ارس��ال ۴۰ هزار بسته معیشتی به استان های 
مرزی کشور، گفت : نیروی زمینی سپاه این افتخار 
را دارد ک��ه ب��ه مناس��بت چهلمین س��الگرد دفاع 
مق��دس کمک ه��ای مومنانه را در قال��ب خدمات 
درمان��ی و به��داری و عمران��ی و محرومیت زدایی 
و آموزش��ی آغ��از کند.  وی افزود: ۴۰ هزار بس��ته 
معیش��تی نیز برای کمک به مردمان سخت کوش 
و پرتالش مرز های مان آماده ش��ده اس��ت که این 
کمک ها امروز ارسال خواهد شد؛ تعداد ۱۰ هزار از 
این بس��ته ها امروز در میدان صبحگاه ستاد نیروی 
زمینی س��پاه چیدمان شده است. وی با بیان اینکه 
تعداد بس��ته های اهدای��ی تا پایان س��ال به ۴۰۰ 
هزار بس��ته خواهد رس��ید، گفت: این کمک ها در 
مناطق ماموریتی نیروی زمینی سپاه در استان های 
سیس��تان و بلوچس��تان، خوزس��تان، کردس��تان، 
کرمانشاه، خراسان رضوی و خراسان جنوبی توزیع 

خواهد شد.  سپاه نیوز

اخبار
روحانی در افتتاح طرح های ملی 

وزارت نفت:

یادگار بزرگی برای دولت 
بعد گذاشتیم

می توانیم به شرق گاز صادر کنیم 

رئیس جمهور گفت: ما امروز در غرب کشور، هم گاز 
را ب��ه ترکیه و عراق صادرات می کنیم هم می توانیم 

گاز را به کشورهای شرقی صادر کنیم.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در آیین بهره برداری 
از طرح ه��ای ملی وزارت نفت ک��ه به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار ش��د، اظهار کرد: ام��روز در هفته 
دولت طرح توس��عه مرکز دیس��پاچینگ گاز کشور 
و خط��وط انتقال شش��م و نه��م سراس��ری گاز را 
افتتاح کردیم.  وی افزود: مردم ما از همه کارگران، 
مهندس��ان و مدیران سپاسگزار هس��تند که شبانه 
روز حت��ی روزهای زمس��تان، گاز را در روس��تاها و 
ش��هرها در اختیارشان قرار می دهند و فشار گاز نیز 
متعادل اس��ت. روحانی همچنین در جریان افتتاح 
فاز اول پتروش��یمی بوشهر گفت: کار بسیار بزرگی 
در پتروش��یمی بوشهر انجام گرفته است. این اولین 
پتروشیمی اس��ت که گاز را از مبدأ می گیرد یعنی 
قبل از اینکه گاز ش��یرین شود، گاز ترش را دریافت 

می کند و زنجیره این کار را در اختیار دارد.
رئی��س  جمهور گفت: امروز بی��ش از یک میلیارد و 
3۰۰ میلیون یورو طرح افتتاح  ش��د که برای مردم 
بس��یار ارزشمند اس��ت. روحانی با اشاره به اهمیت 
گاز در کش��ور، گف��ت: صنع��ت گاز، صنعت بزرگی 
است که هم انرژی پاک را تولید می کند و هم مایه 
توسعه کشور خواهد بود و هم یک صنعت زیربنایی 
اس��ت که یک صنعت بزرگ تری مثل پتروشیمی را 
اداره و آم��اده می کن��د و هم باعث اتص��ال ایران با 
همسایگان می شود. رئیس جمهور گفت: حدود ۱۷ 
هزار روس��تا در دولت یازدهم و دوازدهم به ش��بکه 
گاز سراس��ری متصل شد و این شبکه گازی که در 
ایران شاهد آن هستیم، در دنیا بی نظیر است. یعنی 
همه روس��تاها، ش��هرها از گاز استفاده می کنند، به 
استثنای شهرهای استان سیستان و بلوچستان که 
در دولت یازدهم گاز وارد این اس��تان شد و ان شاهلل 
همه ش��هرهای این اس��تان با خطوط انتقال گاز به 

نعمت گاز خواهند رسید.
روحانی تاکید کرد: ما در حوزه گاز خودکفا ش��دیم 
البته باید در مصرف گاز برای سال های آینده مراقبت 
کنی��م تا خودکفا بمانیم. از ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز ب��ه نزدیک ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب رس��یدیم 
یعنی یک میلیارد متر مکعب می توانیم تولید کنیم. 
ما در زمس��تان ۸۰۰ میلیون مت��ر مکعب گاز را در 
اختیار خانه ها و مصارف کشور قرار می دهیم، یعنی 
معادل ۵ میلیون بش��که نفت را روزان��ه در اختیار 
مردم می گذاریم. در شرایط عادی هم، گازی که در 
اختیار مردم قرار می گیرد، روزانه معادل ۲ میلیون 
بشکه نفت اس��ت. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز 
گاز اهمیت خاص و ویژه ای برای اداره کش��ور دارد، 
گفت: مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید کردند 
که یادگارهایی از این دولت برای دولت بعدی بماند. 
ما یادگار بزرگی در گاز برای دولت بعدی گذاشتیم. 
همه فازهای پارس جنوبی، جز یک فاز، افتتاح شده 
اس��ت. در گاز کاماًل خودکفا ش��دیم، گازی که در 
زمس��تان باید وارد می کردیم. در بنزین و گازوئیل 
نیز خودکفا شده ایم. این ها ارمغان هایی است که این 

دولت برای ملت و دولت بعدی دارد.
وی اف��زود: دول��ت بعدی وقت��ی کار خ��ود را آغاز 
می کند، پتروش��یمی ما ۲ برابر شده است یعنی از 
۵۶ میلی��ون تن به ۱۰۰ میلیون تن رس��یدیم و از 
۱۱ میلیارد دالر ارزش صادراتی به ۲۵ میلیارد دالر 
رسیده ایم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در میدان 
گازی مان، در این ۷ س��ال، تولید و اس��تخصال گاز 
۲.۵ برابر نس��بت به سال ۹۲ شده است. در میدان 
مشترک نفتی، تولید حدود ۶ برابر شده است یعنی 

از ۷۰ هزار بشکه به ۴۰۰ هزار بشکه رسیدیم.
وی تاکید ک��رد: اگر این خبیث در آمریکا روی کار 
نیامده بود و برج��ام روند خودش را طی کرده بود، 
االن بج��ای ۴۰۰ هزار بش��که در روز، بیش از یک 
میلیون بشکه تولید می کردیم. رئیس جمهور گفت: 
ی��ک نکته دیگری ک��ه مقام معظ��م رهبری تاکید 
کردند جلوگیری از خام فروشی بود. اگر می خواهیم 
نف��ت خام صادر کنیم به س��مت فراورده های نفتی 
برویم. در زمینه گار دنبال پتروش��یمی برویم. البته 
در زمینه همه معادن این تحول باید رخ دهد. نباید 
س��نگ معدنی و س��اختمانی ما به ص��ورت خام از 
کش��ور خارج شود و به یک کشور اروپایی یا شرقی 
برود و س��اخته و پرداخته ش��ود و مجدداً به کشور 

برگردد، این قابل قبول نیست. مهر

روز  تاکی��د  پی��رو  رییس��ی  اهلل  آی��ت 
یکش��نبه رهبر معظم انقالب، به سازمان 
بازرس��ی دس��تور داد روند راه ان��دازی و 
اتص��ال س��امانه های اطالع��ات اقتصادی 
شفافیت ساز توسط دستگاه های اجرایی را 

نظارت و پیگیری وگزارش ارائه کند.
رئیس ق��وه قضاییه در جلس��ه ش��ورای 
عال��ی قوه قضاییه با تس��لیت ایام تعزیت 
آل اهلل و عاش��ورای حسینی اظهار داشت: 
فرهن��گ حس��ینی عامل هوی��ت یابی و 
قدرت اجتماعی م��ا و انگیزه ای برای امر 
به خوبی ها و نهی از زش��تی ها و پلش��تی 
هاس��ت. رئیس��ی، راهبرد قوه قضاییه را 
استقرار عدالت با مش��ارکت مردم عنوان 
ک��رد و گفت که »حضور م��ردم در همه 
عرصه ها به ویژه در اجرای عدالت اثربخش 
اس��ت و آحاد ملت می توانند با احس��اس 
مس��ئولیت در برابر فس��اد، رانت خواری 
و ناهنج��اری ه��ا، دس��تگاه قضایی را در 
پیشگیری و برخورد با جرم و تخلف یاری 
دهن��د«. وی با تأکید ب��ر لزوم نقدپذیری 
مس��ئوالن و حمایت از آم��ران به معروف 
و ناهیان از منکر، خاطرنشان کرد: حضور 
م��ردم در صحنه و حمایت مس��ئوالن از 
آم��ران ب��ه مع��روف و ناهی��ان از منکر، 
مسیر پیشگیری از جرم و ناهنجاری های 

اجتماعی را هموار می کند.
رئیس��ی با بیان این که همه دستگاه ها در 
پیشگیری از وقوع جرم و تخلف باید نقش 
آفرین باش��ند و هیچ مدیر و دس��تگاهی 

نبای��د در این عرصه غایب باش��د، تالش 
نهاد ها و دس��تگاه های الگوساز فرهنگی و 
اقتصادی و مجموعه دولت برای پیشگیری 

از جرم را مهم و ضروری دانست.
رئیس ق��وه قضایی��ه در بخ��ش دیگری 
از س��خنانش با اش��اره به بیان��ات مهم و 
مطالب��ات الزم االتباع مقام معظم رهبری 
ک��ه در دی��دار دولتم��ردان مطرح ش��د، 
دس��تگاه قضایی را نی��ز مخاطب فرامین 
ایشان دانس��ت و اظهار داش��ت: خدمت 
گذاری ب��ه مردم عالوه بر اجر و ثوابی که 
دارد، افتخار بزرگی برای مس��ئوالن نظام 

اسالمی است.
وب در عی��ن حال »ارائ��ه الگویی کارآمد 
از مدیریت اس��المی« را از خدمت گذاری 
به مردم مهم تر و به نمایش گذاشتن یک 
الگ��وی مؤثر، کارآمد و موفق از دس��تگاه 
قضای اس��المی و عدالت مبتنی بر آن را 
وظیف��ه خطیر همکاران خود در مجموعه 

قوه قضاییه دانست.
رئیس ق��وه قضایی��ه گفت: جامع��ه باید 
احس��اس کن��د دس��تگاه قض��ا در نظام 
اس��المی ملجاء و پناه��گاه و نهادی برای 
احقاق حق آنهاس��ت و تحق��ق مطالبات 
مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند 
ت��الش مضاعف همه هم��کاران قضایی و 

همکاری با دولتمردان است.
رئیسی در ادامه، اقتصاد مستقل، برخورد 
ب��ا موانع تولید، مبارزه با فس��اد و قاچاق 
کاال، جلوگی��ری از واردات بی رویه و راه 

اندازی س��امانه های شفاف س��از اقدامات 
اقتص��ادی را از مهم تری��ن مطالبات مقام 
معظم رهبری و مس��ئولیت های دولت در 

حوزه اقتصادی عنوان کرد.
رئیس��ی همچنین تأکید کرد که دستگاه 
قضایی تش��کیل کارگروه ویژه رفع موانع 
تولی��د با حضور نمایندگان س��ه قوه را با 
جدی��ت پیگی��ری می کند و متذکر ش��د 
که ش��کل گیری این کارگ��روه، در رونق 
فعالیت کارگاه های تولیدی و جهش تولید 
و همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران 
راهگشا خواهد بود. وی در بخش دیگری 
از س��خنانش به موضوع رقابت در وکالت، 
کارشناسی و دفاتر اسناد رسمی پرداخت 
و تأکی��د کرد تمام این خدم��ات باید در 
فضای��ی رقابتی و به صورت س��الم، ارزان 
و آس��ان در خدمت آح��اد ملت در اقصی 

نقاط کش��ور قرار گیرد و موانع دسترسی 
شهروندان به این تسهیالت برطرف شود.

رئیسی همچنین به برخی توصیه ها برای 
به کارگیری و اس��تخدام اقوام و آشنایان 
مسئوالن قضایی در دستگاه ها اشاره کرد 
و گف��ت: قبل از این که فردی اس��تخدام 
ش��ود، باید نیاز س��ازمان سنجیده شده و 
سپس بر اس��اس این نیاز افراد شایسته و 
توانمند در فرایندی ضابطه مند جذب و به 

کارگیری شوند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: ورود نیروی 
انس��انی باید صرف��ٌا از طریق بخش منابع 
انسانی صورت گیرد و جذب نیرو نیز باید 
فرع بر نیاز س��ازمان باش��د؛ هر چند که 
نتیجه این رویه دلخوری و ناراحتی اقوام 

و آشنایان از مدیران بشود.
  مرکز رسانه قوه قضاییه

رییس مجلس: 

وضعیت اقتصادی ایران 
در ماههای پیش رو بهتر 

خواهد شد
رییس مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: ام��روز ترامپ متوجه 
شده که فشار های حداکثری 
علیه ایران نتیجه ای نداش��ته 
اس��ت و در ماه ه��ای پی��ش 
رو و س��ال آین��ده، وضعیت 
مراتب  ب��ه  ایران  اقتص��ادی 

بهتر خواهد شد.
محمدباقر قالیباف با مارکوس الیتنر، س��فیر س��وئیس در 
ته��ران دیدار و گفت وگو کرد. قالیباف با بیان اینکه هرچند 

کشور های اروپایی تحت تأثیر فشار های آمریکا هستند، اما 
باید سیاست مس��تقلی را در پیش بگیرند، جایگاه سوئیس 
به دلیل سیاس��ت های مس��تقل و بی طرف استثناء است، 
تصریح کرد: ما در کنار گسترش رابطه با آسیا، عالقمند به 
توسعه روابط اقتصادی با کشور های اروپایی مستقل هستیم. 
رییس قوه مقننه در این دیدار با اش��اره به روابط تاریخی و 
مثبت دو کش��ور و ضرورت گسترش روابط اقتصادی میان 
ایران و س��وئیس، گفت: ایجاد کانال مالی بین س��وئیس و 
تهران ابتکار مناسبی است، اما باید تالش شود حجم روابط 
اقتصادی با این کانال در حوزه های بهداش��تی، غذایی و ... 

در چارچوب توافقات دو کشور توسعه یابد.
وی با اش��اره به اینکه آمریکا با اعمال تحریم های ظالمانه، 
به مردم ایران فشار می آورد، اظهار کرد: آمریکا می پنداشت 
ب��ا این فش��ار ها می تواند در ایران مش��کالت داخلی ایجاد 
کن��د که ای��ن فکری خام اس��ت. رییس نه��اد قانونگذاری 
کش��ورمان با بیان اینکه تاریخ پر افتخار ملت ایران نش��ان 
داده که مردم همیش��ه در برابر دخالت های خارجی محکم 
ایس��تاده اند، تاکید کرد: پس از انقالب اسالمی، ایستادگی 
در براب��ر دخالت خارجی به فرهنگ مب��ارزه با ظلم تبدیل 

شده و جزئی از اصول دینی و ملی ما محسوب میشود. وی 
با گرامیداشت یاد سردار شهید سپهبد سلیمانی، ادامه داد: 
مردم ایران در برابر جنایت ترامپ در به ش��هادت رساندن 
قهرمان مبارزه با تروریسم، سردار سپهبد سلیمانی، تجلیل 
و عکس العمل مناس��بی نش��ان دادند. قالیباف تأکید کرد، 
اگر ش��هید س��لیمانی نبود داعش به قلب اروپا می  رسید.  
ریی��س مجلس ش��ورای اس��المی افزود: در حوزه مس��ائل 
اقتصادی و حل مش��کالت، هماهنگی کاملی میان دولت و 
مجلس شورای اسالمی وجود دارد و رهبر معظم انقالب نیز 
تاکید فرمودند که "در س��ال آخر فعالیت دولت، برای حل 

مشکالت اقتصادی باید انسجام وجود داشته باشد.
قالیباف در پاس��خ به س��ؤال سفیر س��وئیس با بیان اینکه 
در ایران دموکراس��ی واقعی حاکم اس��ت، تصریح کرد: در 
انتخابات ها، مردم ایران هس��تند ک��ه تصمیم میگیرند چه 
مسیری را پیش ببرند. در ادامه این دیدار، مارکوس الیتنر 
س��فیر سوئیس در تهران و حافظ منافع آمریکا در ایران، با 
تقدیر از ُحس��ن نظر رییس مجلس شورای اسالمی، گفت: 
ما سیاست منس��جمی درباره روابط دوجانبه میان ایران و 
سوئیس داریم که آن مبتنی بر اعتماد است.  خانه ملت

 معاون سیاسی وزیر کشور:

انتخابات ریاست جمهوری 
۲۸ خرداد 1400 برگزار 

می شود
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور گفت: ما دو زمان ۲۱ و ۲۸ 
خ��رداد را ب��رای انتخابات ریاس��ت جمه��وری ۱۴۰۰ به 

شورای نگهبان، دادیم که با ۲۸ خرداد موافقت شد.
جم��ال ع��رف در نشس��ت خبری ب��ا خبرن��گاران ضمن 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تسلیت شهادت 
امام حس��ین)ع(، درباره اقدامات معاونت سیاس��ی وزارت 
کش��ور گفت: مهمترین اقدام ما س��اماندهی فضای حزبی 
کشور بود. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وظیفه تطبیق قانون 
ابالغی س��ال ۹۵ احزاب را دارد. در این مدت خانه احزاب 
اس��تحکام یافته اس��ت. معاون سیاس��ی وزیر کشور بیان 
داشت: سه کمیسیون امنیت کشور در سه بخش کارگری، 
دانش��جویی و اقوام اس��ت. در اعتراضات سال گذشته که 
تحصن و اعتراض در بخش نفت بود به آن ورود پیدا کرد و 
با همکاری وزارت نفت مشکل حل شد. وی تاکید کرد: در 

انتخابات ۲۱ شهریور مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم 
تبلیغات میدانی نداریم و قرار شد از ظرفیت فضای مجازی 

و صدا و سیمای استانها استفاده شود.
معاون سیاسی وزیر کش��ور خاطر نشان کرد: مرحله دوم 
یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی در 
حوزه های یازده گانه به منظور انتخاب ۱۱ نماینده از میان 
۲۲ نف��ر از نامزدهایی ک��ه بیش ترین آرا را در مرحله اول 

کسب کرده اند، برگزار خواهد شد.
وی در این باره گفت: لنجان، میانه، س��میرم، بیجار، کرج 
– اش��تهارد و فردیس، دهلران- دره شهر- آبدانان و بدره، 
اهواز- باوی- حمیدیه و کارون، زنجان و طارم، اسالم آباد 
غرب و داالهو، کرمانش��اه، کردک��وی- ترکمن- بندر گز و 
گمیش��ان، ۱۱ حوزه انتخابیه ای اس��ت که دومین مرحله 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی در آنجا 
برگزار خواهد ش��د. وی اف��زود: تقویم انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری از اس��فند ماه خواه��د بود ام��ا در طرحی که 
مجلس دارد می خواهند برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
هم سه ماه استعفا بگذارند که هنوز به قانون تبدیل نشده 
و هر وقت ابالغ شد آن را اجرایی می کنیم. عرف در پاسخ 
به پرسش��ی مبنی بر اینکه چ��ه تمهیداتی برای انتخابات 
۱۴۰۰ در زمینه رعایت پروتکل های بهداش��تی ش��ده که 
حضور کم رنگ انتخابات اسفند سال گذشته تکرار نشود، 

گف��ت: ما بای��د بنا را بر ای��ن بگذاریم که مث��ل خیلی از 
کشورها مانند کره و روسیه انتخابات را با شرایط کرونایی 
برگزار کنیم. در این کشورها یکی از اقدامات افزایش تعداد 
روزه��ای انتخاباتی به چند روز بود ک��ه ما هم می توانیم 
ب��ا تغییر قان��ون این اقدام را انجام دهیم. عرف در پاس��خ 
به س��والی درباره احتمال جانبداری دول��ت در انتخابات، 
خاطرنش��ان کرد: رهبری تکلیف همه را روش��ن و وظایف 
دولت را در س��ال پایانی مشخص کردند.قانونمداری و بی 
طرفی دو اصل برای ما در وزارت کشور است. رئیس ستاد 
انتخابات کش��ور تاکید کرد: ما به عنوان مجری انتخابات 
وظیفه برگزاری انتخاباتی سالم،امن، رقابتی و با مشارکت 
باال را داریم. اگر عوامل ما این مسیر را طی نکردند، با آنها 
برخورد می ش��ود زیرا دولت آبروی خود را برای یک فرد 
نم��ی گذارد. ما هیچ قول و قراری ب��ا هیچ کس نداریم و 
تابع رای مردم هس��تیم. وی درباره استیضاح وزیر کشور، 
گفت: در مجلس دهم و یازدهم موضوع اس��تیضاح مطرح 
اس��ت. وزیر و معاونان به مجلس رفته و توضیحات الزم را 
به نمایندگان داده اند. من نمی خواهم کسی را متهم کنم 
اما برخی موضوعات انگیزه های دیگری دارد و اگر وزارت 
کشور با درخواستی مثال درباره فرمانداری کسی مخالفت 
کند، اس��تیضاح مطرح می شود. به هر حال وزیر آمادگی 

پاسخگویی را دارد.  فارس

ادامه از صفحه اول
سیاسی کاری است. قطعنامه شورای حکام سیاسی 
کاری آژانس را نشان داد و اکنون آژانس در آزمون 
جب��ران این اش��تباه و رویکرد حقیق��ی به وظایف 
فنی اس��ت که تس��لیم زیاده خواهی ه��ای آمریکا 
نش��دن و اجرای تعهداتش برای دستیابی ایران به 
دانش هسته ای روز، بخشی از این اقدامات خواهد 
بود. جمهوری اس��المی ای��ران اکنون فرصتی برای 
ش��ورای امنیت و آژانس است که با دست کشیدن 
از سیاس��ی کاری و رویکرد ب��ه حمایت از حقانیت 
ایران در برابر یک جانبه گرایی سلطه گرایانه آمریکا، 

به احیای جایگاه جهانی خود بپردازند.
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گزارش

غیبت حناچی در دولت ربطی به ساختمان جماران ندارد
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره حضور نیافتن ش��هردار تهران در جلسات 

هیئت دولت توضیحاتی داد.
محمود واعظی در رابطه با تخریب یکی از طبقات س��اختمان س��ه طبقه 
ریاس��ت جمهوری در منطقه جماران به دلیل ممنوعیت ساخت بیش از دو 
طبقه و آیا دولت برای س��اخت این س��اختمان تصمیم به لغو مصوبه سال 
۹۰ ش��ورای عالی شهرس��ازی گرفته؟ گفت: دولت هیچ اقدامی دئر این زمینه 
نکرده اس��ت. وی افزود: اهالی جماران نامه ای در این زمینه نوشتند که این نامه در 
حال بررسی است. رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در رابطه با اینکه علت غیبت 
پیروز حناچی، ش��هردار تهران در جلس��ات دولت چه ارتباطی با مسئله ساختمان 
ریاس��ت جمه��وری در جماران دارد؟ گف��ت: غیبت وی در جلس��ات دولت به این 

موضوع ارتباطی ندارد زیرا او هیچ وقت عضو دولت نبوده است.  مهر

بخشی از ناگفته های دفاع مقدس طی ۴۰ هفته بیان خواهد شد
جانش��نین معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: نیرو های مسلح کشورمان 
امسال ۴۰ هفته را برای بیان بخشی از ناگفته های دفاع مقدس به عموم 
مردم اختصاص داده اند. س��ردار س��رتیپ پاس��دار علی فضلی در حاشیه 
مراس��م توزیع کمک های مؤمنانه نیروی زمینی سپاه که در محل ستاد 
فرماندهی این نیرو برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز همه 
نیرو های مس��لح در برپایی برنامه های ویژه چهلمین سال دفاع مقدس حضور 
فعال دارند. سردار فضلی افزود: نیروی زمینی سپاه در کنار بیان ناگفته های دفاع 
مقدس در مدت یاد ش��ده، چند اقدام جانب��ی را هم برای محرومیت زدایی به ویژه 
آن دس��ته از محرومانی که در مناطق مرزی همچون استان های خوزستان، ایالم، 
کرمانش��اه، کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان 

جنوبی و برخی از استان های دیگر هستند در دستور کار دارد.  سپاه نیوز

مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی عمومی برگزار نمی شود
مراسم عزاداری امس��ال در حسینیه امام خمینی)ره( به صورت عمومی 
برگزار نمی شود و مشروح برنامه های عزاداری از شبکه یک سیما پخش 
می شود. متن اطالعیه به این شرح است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت 
فرارسیدن ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 
علیه الس��الم و یاران با وفای ایش��ان به اطالع می رساند مراسم عزاداری 
در حس��ینیه امام خمینی )ره( امس��ال ب��ه علت رعایت دس��تورالعمل های 
بهداش��تی و ضوابط اعالمی س��تاد ملی مقابله با کرونا به ص��ورت عمومی برگزار 
نمی ش��ود و مش��روح برنامه های عزاداری در حضور رهبر معظم انقالب اس��المی 
)مدظله العالی( از ش��بکه یک سیما پخش خواهد شد. امید است به برکت عرض 
ارادت و عزاداری های خالصانه همه ارادتمندان اهل بیت علیهم الس��الم بویژه ملت 

حسینی ایران، دفع بال و بیماری نزدیک تر شود. دفتر رهبری

آیت هللا رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

سازمان بازرسی راه اندازی سامانه های شفاف 
ساز اقتصادی را پیگیری کند


