
نمکی: 
اپیدمی را با خواهش نمی توان 

جمع کرد
وزیر بهداش��ت با بیان اینک��ه ما طرح محله و خانه 
محور برای شناس��ایی مبتالیان داریم که منابع آن 
هم تأمین می ش��ود، گفت: ما روزهای روش��نتری 
را با ق��رارگاه عملیاتی خواهیم داش��ت، باید وفاق 

روزهای اولیه احیا شود.
 س��عید نمک��ی وزیر بهداش��ت درم��ان و آموزش 
پزش��کی در اولین جلس��ه قرارگاه عملیاتی س��تاد 
مقابله با بیماری کرونا گفت: اگر به گذشته برگردیم 
و یک مرور واکاوانه به مس��ائل کشور داشته باشیم 
مراح��ل گذش��ته را به دو مرحله تقس��یم می کنم.

وزیر بهداش��ت تصریح کرد: مرحله نخست که مقام 
معظم رهبری هم فرمودند محورت تقدم س��المت 
ب��ر بقیه امور؛ و همچنین محوریت تعیین مصادیق 
محدودیت ها در وزارت خانه ای که کار کارشناس��ی 
ان را بر عهده دارد. ما در دو ماه فوتی ها را به حدود 
۳۰ نفر در روز رس��اندیم. نمک��ی تصریح کرد: این 
اتف��اق تا زمانی که کرونا به اروپا و آمریکا نرس��یده 
بود کسی متوجه نبود که ایران چه قدرتمندانه در 
اوج تحریم این کار را مدیریت کرد. فرانسوی ها که 
مریض هایشان پشت در بیمارستان آواره شده اند و 
ونتیالتور را از پیر باز کرده اند و به جوان بس��تند و 
پیر را رها کردن��د حداقل ۶ تخت به ازای هر هزار 

نفر جمعیت دارند.  فارس
امیر پوردستان:

توانایی های خوبی برای رصد 
تهدیدات دشمن داریم

رئیس مرکز مطالع��ات و تحقیقات راهبردی ارتش 
گفت: ب��ا توانمندی های بس��یار خوبی ک��ه داریم 
تهدیده��ای دش��من را رصد می کنیم و متناس��ب 
ب��ا تهدی��دات، قابلی��ت دف��اع الزم را در خودمان 
ایجاد کرده ایم. امیر س��رتیپ احمدرضا پوردستان 
رئیس مرکز مطالع��ات و تحقیقات راهبردی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران اظهار داشت: ملت شریف 
ای��ران مطمئن باش��ند فرزن��دان و سربازش��ان در 
ارتش جمهوری اس��المی ایران، س��پاه پاسداران و 
نیروی انتظامی از قابلیت و توانمندی بسیار باالیی 
برخوردار هس��تند و همه نیازهای نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران اعم از هوای��ی، زمینی و 
دریایی به دس��ت دانش��مندان و متخصصان ایرانی 
تولید می ش��ود.وی عنوان کرد: ب��ا توانمندی های 
بس��یار خوبی که داریم تهدیدهای دشمن را رصد 
می کنیم و متناس��ب با تهدیدات، قابلیت دفاع الزم 
را در خودمان ایجاد کرده ایم.س��رتیپ پوردس��تان 
گف��ت: نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران 
از توانمن��دی و قابلی��ت دفاع��ی و تهاجمی خوبی 
برخوردار هستند و چنانچه دشمنی بخواهد خیال 
خام خود را عملی کند با پاس��خ کوبنده و پشیمان 
کننده ما رو به رو خواهد شد.رئیس مرکز مطالعات 
و تحقیقات راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با اش��اره به وظیف��ه همگان در مقاب��ل تهدیدها و 
تحریم های دشمن و مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم افزود: اولین وظیفه ما این اس��ت که گوش به 
فرمان مقام معظ��م رهبری و فرمانده معزز کل قوا 

باشیم.  مهر

اخبار

رئیس جمه��ور با تأکید بر این که اگر م��ردم در مبارزه با 
کرون��ا به صحن��ه نیایند موفق نمی ش��ویم گفت: برای ۲۵ 
مرکز اس��تان محدودیت هایی را از روز چهارشنبه به مدت 

1۰ روز تا جمعه هفته بعد از آن را مصوب کردیم.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور روز گذشته 
در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با بیماری کرونا ضمن تشکر 
از رهبر معظم انقالب برای اینکه جلس��ه قبلی این س��تاد 
در حضور ایش��ان برگزار شد، گفت: برای آنکه در برابر این 
بیماری موفق ش��ویم، همه باید به وظایف خود عمل کنیم. 
این به آن معناس��ت که دولت به معنی عام کلمه وظایفی 
دارد و بهداش��ت و درمان به عنوان کس��ی ک��ه در میدان 
این مبارزه اس��ت، وظایف خاصی دارد. بنابراین بخش��ی از 
این وظایف برعهده دولت است، چه وظایفی که باید تولید 
یا خریداری ش��ود و چه کاری که کادر بهداش��ت و درمان 

انجام می دهند. 
وی گف��ت: دومین وظیف��ه بر عهده خود مردم اس��ت.اگر 
مردم ب��ا همه توان به صحن��ه نیامده و هم��کاری نکنند، 
در براب��ر این بیماری موفق نمی ش��ویم. مهمترین مس��ئله 
همکاری و همراهی م��ردم و مراعات و اجرای پروتکل ها و 
دستورالعمل ها است. تولیدکنندگان نیازمندی های جامعه 
و تأمین کنندگان منابع مالی برای اداره کشور و بهداشت و 
درمان در این زمینه ها برای تولید و تأمین منابع مالی باید 

اقداماتی انجام شود. 
روحانی تاکید کرد: یکی از مس��ائل مهمی که در گذش��ته 
داشتیم مصوبات خوبی در اینجا ابالغ می شد اما در اجرا یا 
خوب اجرا نمی ش��د یا اصال اجرا نمی شد، لذا رهبر انقالب 
دس��تور دادند که ی��ک ق��رارگاه عملیاتی در ای��ن زمینه 
راه اندازی شود که تمامی مصوبات را تا مراحل نهایی دنبال 

و اجرا کند و آنجایی که نیازمند ضمانت های اجرایی دارد، 
توسط ضابطین قوه قضاییه و مأموران نظارتی انجام شود.  
روحانی افزود: بحث این است آنچه تصویب شده یا می شود، 
به خوبی اجرا می شود یا نه؟ چه در بخش دولتی یا مردمی 
ی��ا بخش های دیگ��ر آیا با متخلفین برخورد می ش��ود؟ آیا 
مبتالیان قرنطینه می ش��وند یا نه؟ این مسئله مهمی است 
ک��ه باید پیگیری ش��ود که ف��رد بیمار، قرنطینه ش��ده یا 
نشده اس��ت؟ افراد نزدیک به او هم مبتال شدند گروه های 

آسیب پذیر چه شرایطی دارند؟
ریی��س جمهور افزود: در همین جلس��ه هم بحث ش��د و 
می��ان مبتالی��ان و فوتی ها در ای��ران و کش��ورهای دیگر 
مقایس��ه صورت گرفت و ما دیدیم کش��ورهایی که نسبت 

به سالمندان و بیماری های زمینه ای کار ویژه ای انجام داده  
و کنت��رل کردن��د، تعداد مرگ و میر در آنها بس��یار پایین 
اس��ت. وی با تاکید ب��ر اینکه آمار نش��ان می دهد که ۸۸ 
درصد فوتی ها از س��المندان و یا افرادی هستند که دارای 
بیماری های زمینه ای دارند، اظهار داش��ت: غیر از انضباط 
اجتماع��ی و مس��ئولیت اجتماعی که این دو بس��یار مهم 
اس��ت، اعمال حاکمیت هم باید در کنار آن قرار بگیرد. ما 
نمی توانی��م فقط به اینکه جامعه م��ا انضباط دارد یا مردم 
ما احساس مس��ئولیت می کنند، اکتفا کنیم و کار دیگری 
را انج��ام ندهیم مخصوصاً االن در ایام��ی که با آن مواجه 
هستیم و از دوران ماه محرم، صفر و ایام عزا عبور کرده ایم 
و بیشتر مجالس جشن، سرور، دورهمی ها، عروسی ها برقرار 

می شود این مقررات باید دقیق اجرا و پیاده شود.
روحانی تاکید کرد: اگر کس��ی می خواهد عقد یا عروس��ی 
بگیرد ما باید به وی پروتکل و دس��تورالعمل بدهیم که در 
کجا، چن��د نفر و چطور باید این مراس��م ها را برگزار کند. 
ای��ن فرد باید کاماًل بدان��د چگونه باید مراقبت کند، چطور 
جریمه ش��ود، چرا که آن فردی که دعوت کننده اس��ت، با 
ی��ک فردی که خودش وظیفه خ��ودش را انجام نداده بود، 

متفاوت است.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه زنجیره اطالع��ات مربوط به 
این بیم��اری و مبتالیان باید تکمیل ش��ود، گفت: در این 
زمین��ه رهگیری دقیق الزم اس��ت که با هم��کاری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با وزارت بهداش��ت این اقدام 
ص��ورت می گیرد. روحانی با بی��ان اینکه در مورد کمک به 
مبتالی��ان به ویروس کرونا در ی��ک منطقه یا محله نیاز به 
»دس��تورالعمل محله« داریم، اظهار داشت: در اینجا نقش 
مهم بس��یج محله ها مش��خص می ش��ود که با کمک آنها 
می توان به حل مش��کالت و نیازه��ای مبتالیان ویروس در 
محل��ه کمک کرد. وی تصریح کرد: در جلس��ه س��تاد ملی 
کرون��ا تصمیم��ات مهمی ب��رای محدودی��ت گرفتیم این 
تصمیمات نس��بت به ۲۵ اس��تان با ش��رایط خاص و برای 
۴۶ شهرستان با شرایط متفاوت و مختلف اجرا می شود که 

آقای رئیسی سخنگوی ستاد اعالم خواهد کرد.
رئیس جمهور گفت: برای ۲۵ مرکز استان محدودیت هایی 
را از روز چهارش��نبه به مدت 1۰ روز تا جمعه هفته بعد از 
آن را مصوب کردیم که شامل عدم فعالیت گروه های شغلی 
سه و چهار است که عمدتاً شامل اقدامات آموزشی و محل 
تجمع است. محدودیت های ۴۳ شهرستان هم به مدت یک 

هفته دیگر تمدید شد.  فارس

سرلشکرموسوی: 
یکیازعللوجود

بحراندرجهاناسالم
ضعفدرانسجام
مسلماناناست

فرمانده کل ارتش گف��ت:  یکی از مهمترین 
علل وجود بحران های فعلی در دنیای اسالم 
فق��دان همگرایی، انس��جام و ضعف حرکت 
به س��مت تقریب مذاهب اس��المی اس��ت. 
امیر سرلشکر موس��وی در سی و چهارمین 
کنفرانس بی��ن المللی وحدت اس��المی در 
»وبین��ار مبانی و چالش های دینی و معنوی 
در مواجهه با بالی��ا و مصائب« گفت: جهان 
اس��الم در جغرافیای وسیعی گسترش یافته 
است و از کرانه های اقیانوس اطلس تا جنوب 
غربی آسیا و از شمال شرقی آسیای مرکزی 

تا جنوب شرق قاره کهن ادامه می یابد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اس��المی ایران 
اف��زود: ظرفیت های عظیم معن��وی، مادی 
و انس��انی که در ۵7 کش��ور اس��المی قرار 
گرفت��ه از جنبه ه��ای فرهنگ��ی و تاریخی، 
جغرافیایی، ژئوپلیتیک، سیاسی، اقتصادی و 
دفاعی موقعیت ممتازی را نصیب مسلمانان 
کرده اس��ت. سرلشکر موسوی گفت: باتوجه 
ب��ه راهبرد ه��ای قدرت ه��ای اس��تکباری و 
سیاس��ت های نادرس��ت برخی از کشور های 
اس��المی امروز جهان اس��الم با بحران های 
جدی مواجه ش��ده است؛ فلس��طین، یمن، 
لبنان، س��وریه، عراق، افغانس��تان و مناطق 

کش��میر و قفقاز ب��ا ناآرامی و 
خش��نوت دس��ت و پنجه 

فرمانده  می کنن��د.  نرم 
کل ارت��ش ادام��ه داد: 
قدرت ه��ای ش��یطانی 
س��رزمین  از  بخش��ی 

اسالم را با ایادی 

صهیونیس��ت خ��ود اش��غال کرده اس��ت و 
فجیع ترین جنایات را علیه این سرزمین های 

اسالم انجام می دهند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران که 
کانون اله��ام بخش و محور مقاومت در برابر 
دشمن است با فشار های سیاسی، تهدیدات 
نظام��ی، تحریم ه��ای ظالمان��ه اقتص��ادی 
مورد هجوم همه جانبه دش��من قرار گرفته 
اس��ت و گوش��ه ای دیگر از پهنه اسالم را به 
دلیل همجواری با دش��من صهیونیس��تی با 
دخالت های سیاسی و امنیتی دچار ناآرامی و 
آشوب کرده اند. امیر سرلشکر موسوی گفت: 
بخش اعظم عوامل شکل گیری این بحران ها 
ناش��ی از نقش آفرین��ی قدرت های خارجی 
است که اساساً گسترش انوار روشنگر اسالم 
را برنمی تابد متاس��فانه بعضی از عوامل نیز 
ناش��ی از سیاس��ت ها و رفتار ه��ای واگرایانه 
در داخل جهان اس��الم اس��ت که به دور از 

عقالنیت و مبانی دینی است.
وی اذعان داش��ت: یک��ی از مهمترین علل 
وج��ود بحران ه��ای فعلی در دنیای اس��الم 
فقدان همگرایی انس��جام و ضعف حرکت به 
سمت تقریب مذاهب اسالمی و عدم توجه به 
کافی به وحدت و همبستگی مسلمانان است 
از این رو وحدت و همگرایی در جهان اسالم 
امروز بیش از هرزمان دیگری ضروری است.

سرلشکر موسوی اظهار کرد: انقالب اسالمی 
از بدو پیروزی نقش بس��یار مهمی در ایجاد 
همگرایی اس��المی و انس��جام کش��ور های 
اسالمی در برابر قدرت های استکباری فراهم 
نمود و بس��تری مناس��ب برای شکل گیری 
تمدن نوی��ن و بزرگ اس��المی پدید آورده 
اس��ت دردهه های اخیر جمهوری اس��المی 
ای��ران در تقریب مذاه��ب و تقویت وحدت 
اسالمی پیشرو و پیشگام بوده است و دارای 
تجربیات ارزنده و گس��ترده ای در این عرصه 
اس��ت. فرمان��ده کل ارتش گف��ت: در کنار 
مس��ائل بین المللی غریب به یکس��ال است 
که جه��ان درگیر بحرانی جدید ناش��ی از 
فراگیری ویروس کرونا شده است؛ ویروس 
کرونا تهدیدات فراوانی برای همه 
جوامع به وجود آورده اس��ت 
کش��ور های  اغلب  دامن  و 
اس��المی را نی��ز گرفت��ه 

است.
وی اف��زود: فراگیری 
این وی��روس آزمون 

مهمی را برای اندیش��ه لیبرال دموکراس��ی 
در کش��ور های اروپایی رغ��م زد و رفتار های 
اومانیستی و مادی دولت های اروپایی و آمریکا 
در بی اعتنایی به هم نوعان وکشور های دیگر 
نشان داد نظام های سیاسی لیبرال دموکرات 
در ح��ل بحران ه��ای ام��روزی ضعف ه��ای 
اساسی دارد و به دور از ارزش های انسانی که 
قرن ها ادعای آن را داشته اند عمل می کنند 
بدون تردید اس��الم قابلیت های ذاتی بسیار 
گس��ترده ای در برقراری و تقوی��ت روابط و 
تعامالت اجتماعی دارد و می تواند یک الگوی 
عملی کارآمد اث��ر بخش در مدیریت بحران 
کرونا در جه��ان ارائه کند. وی گفت: بحران 
کرونا از یکس��و با مشکالت عدیده اقتصادی 
امنیتی و روانی اس��ت و از سوی دیگر البته 
فرصتی برای نمایش ظرفیت عظیم اس��الم 
ب��رای مدیری��ت بحران های انس��انی و حل 
مشکالت جوامع مسلمان فراهم آورده است. 
وی افزود: باتوجه به راهبرد اسالم هراسی که 
در دهه های گذش��ته از سوی دشمنان برای 
ضربه زدن به اسالم و مسلمانان دنبال شده 
امروز با شیوع ویروس کرونا دشمن در سایه 
افراط گونه رس��انه ای و شیطانی خود تالش 
می کند اس��الم را ناکار آمد و مس��لمانان را 
نات��وان در مدیری��ت بحران نش��ان دهند از 
این رو ش��رایط فعلی جدیت و اهتمام همه 
کش��ور های اسالمی را می طلبد تا با تالش و 
تمرکز بر وحدت و همبستگی و جدی اسالم 
در برابر دش��منان دفاع کنند. امیر سرلشکر 
موس��وی در پایان راهبرد هایی به شرح زیر 
ارائه ک��رد. 1- تبیین و تش��ریح آموزه های 
دین مبین اسالم توسط علما و اندیشمندان 
جهان اسالم در قالب همکاری های مشترک 
در خصوص اهمیت و قداس��ت کمک به هم 
نوع��ان و درمان بیماران ۲-تب��ادل دانش و 
تجربی��ات موج��ود درباره مه��ار و مدیریت 
بح��ران کرونا بین کش��ور های اس��المی از 
طریق ایجاد بانک اطالعاتی ویژه مش��ترک 
۳-تشکیل صندوق بین المللی اسالمی برای 
کمک دولت های اسالمی برای مردم مسلمان 
در کش��ور های نیازمند ۴-تاسیس نهاد بین 
المللی اس��المی برای جم��ع آوری و توزیع 
کمک های مردمی در کش��ور های اس��المی 
۵-گس��ترش همکاری های فنی و تخصصی 
نهاد ه��ای امدادی و هالل احمر کش��ور های 
اسالمی در قالب س��ازمان همکاری اسالمی 

و یا یک نهاد جدید کارآمد.

دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
گفت: پاسخ به ترور سردار سلیمانی قطعاً و بدون 
تردی��د، خروج آمریکایی ها از منطقه خواهد بود 
ک��ه در آینده نه چندان دور ای��ن اتفاق خواهد 
افتاد. حس��ین امیرعبداللهیان در اولین نشست 
خبری س��تاد برگزاری س��الگرد سپهبد شهید 
حاج قاس��م س��لیمانی ک��ه در باغ م��وزه دفاع 
مقدس برگزار ش��د، گفت: یاد و خاطره قهرمان 
مبارزه با تروریس��م، شهید حاج قاسم سلیمانی 
و همراه��ان او را گرامی می داریم. وی گفت: در 
هفته های نزدیک به ترور س��ردار س��لیمانی در 
فرودگاه بین المللی بغداد هستیم که این ترور با 
دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا به عنوان 
تروریس��م ش��ماره یک در جهان انجام شد و در 
این حادثه س��ردار س��لیمانی و همراهان ش��ان 
به ش��هادت رس��یدند. امیر عبداللهیان گفت: از 
ماه ها قبل دوس��تداران سردار سلیمانی از داخل 
ایران، منطقه و حتی در آمریکای التین و داخل 
آمریکا و اروپا مرتب ایده های مردمی خود برای 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی و اولین 
س��الگرد او را دنبال کردند و در نتیجه مسئوالن 
در جمهوری اس��المی ایران بر آن ش��دند برای 
آنکه یک گرامیداش��ت در خور شخصیت واالی 
س��ردار س��لیمانی برگزار شود، س��تادی به این 
منظور ش��کل گی��رد که ای��ن کنفرانس خبری 
اولی��ن برنامه در این راس��تا اس��ت و در مراحل 

مختلف اطالع رسانی خواهد شد.
امیر عبداللهیان تصریح کرد: همچنین به دنبال 
آن هستیم که در سطح منطقه ای و بین المللی 
و همچنی��ن در س��طح مل��ی نس��بت ب��ه آثار 
سردار س��لیمانی و اندیشه های سردار سلیمانی 
روشنگری ش��ود. وی افزود: بنیاد شهید سردار 

سلیمانی در عین حال از وجود حمایت خانواده 
معظم سردار سلیمانی و به طور مشخص سرکار 
خانم زینب سلیمانی برخوردار است که حقیقتاً 
از آغازین لحظات دریافت خبر شهادت پدرشان 
توانس��تند به طور ویژه نقشی زینب گونه داشته 
باش��ند و حتماً در چارچوب بنیاد سلیمانی هم 
همه ما ش��اهد فعالیت های خوب س��رکار خانم 
سلیمانی خواهیم بود و این بنیاد هم نقش اصلی 

و اساسی خود را ایفا خواهد کرد.
دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
گفت: در هفته های اول شهادت سردار سلیمانی، 
فق��ط در ایاالت متح��ده آمری��کا در ۵1 نقطه 
مراس��م های خودج��وش مردمی برگزار ش��د و 
امسال ستاد با درخواست های بیشتری از سراسر 
جهان برای گرامیداشت برنامه در این خصوص 
مواجه است. امیرعبداللهیان افزود: از برنامه های 
اولیه ای که س��تاد در نظ��ر دارد که برای اولین 
سالگرد انجام شود، این است که فیلم مستندی از 
1۴ روز آخر زندگی افتخارآفرین سردار سلیمانی 
در ای��ام س��الگرد او به نمایش خواه��د آمد و از 
برخی از آثار سردار سلیمانی به صورت مکتوب 
رونمایی خواهد شد. وی بیان کرد: همچنین از 
کتاب هایی که در خصوص شخصیت چند بعدی 
و متنوع این س��ردار عزیز وج��ود دارد، رونمایی 

می شود.
امیرعبداللهیان بیان کرد: برگزاری کنگره علمی 
در بررس��ی ابعاد شخصیتی س��ردار سلیمانی و 
مکتب س��لیمانی از دیگر برنامه هایی اس��ت که 
همزم��ان با اولین س��الگرد، مورد توجه س��تاد 
برگ��زاری مراس��م س��الگرد و همچنی��ن بنیاد 

سلیمانی قرار دارد.
امیرعبداللهیان درباره جزئیات برگزاری مراس��م 
س��الگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: 
برنامه ریزان در س��تاد گرامیداش��ت نخس��تین 
س��الگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به صورت 
محدود و گسترده برگزاری مراسم گرامیداشت 
سالگرد ش��هادت حاج قاسم سلیمانی را در نظر 
گرفته ان��د و اگر ش��رایط اجازه دهد بخش��ی از 
برنامه ه��ا به طور حض��وری خواهد بود و بخش 
دیگر این مراس��م با توجه به محل تدفین پیکر 
حاج قاس��م س��لیمانی در کرمان و ب��ا رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.  مهر

ادامه از صفحه اول
بانده��ای مافیایی رانت خواران پیرامون باش��گاه ها 
خیمه بزنند و با نفوذ روی مدیران ارشد و مسئوالن 
ورزش��ی به ثروت های نجومی یا مفت دس��ت پیدا 

کنند.
۳� پیش��نهاد می ش��ود از آنجایی که تجربه بیست 
س��ال گذشته نش��ان میدهد که مدیران دولتی چه 
ورزش��ی، چه صنعتی و خدماتی حاضر به واگذاری 
تیم ه��ای دولتی و زیر مجموعه ها نیس��تند و این 
رون��د عدم واگذاری ها تا بیس��ت س��ال آینده ادامه 
پیدا خواه��د کرد، نمایندگان محترم مجلس با ارائه 
طرحی و تصویب آن در مجلس دولت را ملزم نمایند 
ظ��رف مدت ۶ م��اه این دو دو تیم س��رخ آبی ها را 
واگ��ذار نمایند و بعد از زمان معین ش��ده در قانون 
اگ��ر دولت این کار را انجام ن��داد مدیریت تیم ها از 
دولتی گرفته شود و تحویل دادستان داده شود و آن 
وقت دادس��تان تصمیم به واگذاری تیم های دولتی 
را بگیرد و طبق ش��رایطی که قانون معین می کند 
به مردم و افراد با صالحیت واگذار شود در کنار این 
پیش��نهاد مجلس می تواند برای رسیدگی به فساد 
گس��ترده در تی��م های دولتی لی��گ برتر تحقیق و 
تفح��ص انجام دهد و به وضعیت این نابس��امانی ها 

رسیدگی کند و گزارش آنرا به مردم ارائه کند.
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گزارش

بررسی پرونده نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
رئی��س دیوان محاس��بات کل کش��ور گفت: موضوع تخصی��ص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی یکی از اصلی ترین و جدی ترین پرونده ها در دیوان محاسبات است 

و نتیجه بررسی ها و تحقیقات تا یک ماه آینده آماده خواهد شد.
مهرداد بذرپاش ادامه داد: بخش اعظم این ارز به واردات کاالهای اساس��ی 
اختصاص داده ش��ده و کمبود ای��ن کاالها مانند نهاده ه��ای دامی در بازار 
نشان می دهد که نظارت و پیگیری درستی انجام نشده تا ارزها به محل واقعی 
خودش��ان تخصیص داده شود. وی گفت: دیوان محاس��بات کل کشور در بررسی های 
خود درباره این موضوع تمامی مسایل و جوانب را مدنظر قرار خواهد داد از جمله اینکه 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده ش��ده و کاالی مورد نظر هم بوسیله آن وارد شده اما 
متاس��فانه توزیع مناس��بی در این میان صورت نگرفته یا اینکه ارز تخصیص یافته ولی 

کاالی دیگری بوسیله آن وارد شده است. خانه ملت

آمریکا به دنبال جنگ علیه زیرساخت های ایران است
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: آمریکایی ها پس از ناامیدی از جبهه 

نظامی به دنبال جنگ علیه زیرساخت های حیاتی کشور هستند.
نهمی��ن رزمایش قطع برق و ارزیابی آم��اده  به کاری مولد های اضطراری با 
حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل، محمدحسن متولی زاده مدیرعامل 
شرکت توانیر برگزار شد. سردار غالمرضا جاللی، در این مراسم گفت؛ دشمن 
در تقابل با ایران اسالمی به دلیل توان باالی دفاعی و بازدارندگی و اراده قاطع که 
مشاهده کرد از حوزه نظامی مأیوس شد که نقطه عطف این مسئله، انهدام پهپاد جاسوسی 
فوق پیش��رفته آمریکا در خلیج فارس بود. س��ردار جاللی تصریح کرد: در این جنگ نوین 
به دلیل آنکه فاعل جنگ در حوزه س��ایبری گمنام است این حمالت بیشتر در این حوزه 
صورت می گیرد. وی متذکر شد: رزمایش های سایبری در حوزه برق باید به صورت منظم 

برگزار شود تا ضمن بررسی آسیب پذیری ها میزان پایداری شبکه ارتقا یابد. تسنیم

پیروزی بایدن به معنای بهبود وضعیت اقتصادی ایران نیست
دبیرکل حزب اصالح طلب ندای ایرانیان گفت: پیروزی »بایدن« به معنای 
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ایران نخواهد بود و ما نیازمند اصالح 
و بازنگری جدی در سیاست های داخلی و خارجی خودمان هستیم. سید 
صادق خرازی در جلسه شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان درباره 
انتخابات آمریکا، گفت: امروز تحول عظیمی در آمریکا در حال شکل گیری 
اس��ت و نفرت از ترامپ به یک امر اجتماعی و عمومی تبدیل ش��ده اس��ت و 
جامعه مدنی به دنبال وقوع اتفاق خاصی اس��ت. وی با بیان اینکه ترامپ با پیروزی در 
انتخابات فاصله پیدا کرده است اما باید صبر کنیم و ببینیم چه می شود، افزود: در عرصه 
سیاس��ت وقوع هر اتفاقی ممکن اس��ت. دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت: با پیروزی 
احتمالی بایدن در انتخاب��ات ۲۰۲۰ آمریکا، ژئوپولتیک منطقه، ژئوپولتیک خاورمیانه، 

ژئوپولتیک اسالمی و ژئوپولتیک عربی دچار تحوالت عظیمی خواهد شد. مهر

روحانی:

مردمدرمبارزهباکرونابهصحنهنیایندموفقنمیشویم
تصویبمحدودیتدر۲۵مرکزاستان

امیرعبداللهیان:

انتقامخون»حاجقاسم«خروج
آمریکاازمنطقهاست


