
ادامه از صفحه اول
دولت احمــدی نژاد دارای ایراداتی بود که کســی 
نمی تواند منکر آن باشــد،  اما آیا نوسانات قیمتی در 

آن دوران با حال حاضر قابل مقایسه است؟
بودجه ساالنه برای اداره کشور است،  به همین خاطر 
باید به گونه ای تدوین و تنظم شود که مشکلی برای 
مــردم ایجاد نکند. دولت معتقد اســت که اقدامات 
اقتصــادی او از باال رفتن نرخ دالر تا 50 هزار تومان 
و تورم بیش از 60 درصدی جلوگیری کرده است، در 
حالی که همین دولــت در زمان تبلیغات انتخاباتی 
نگــران آن بود که اگر رقیب پیروز شــود دالر به 5 
هزار تومان خواهد رســید و از همین موضوع برای 

هراس مردم بهره برد.
دالر اکنون در کانال 20 هزار تومان اســت که البته 
تجربه فراتر از 30 هزار تومان را نیز در ســابقه خود 
دارد.آیا گزاره ای که دولت درباره دالر 50 هزار تومان 

داده هشدار است یا تهدید؟
بودجه ای که دولت به مجلس فرستاده و اصرار بر آن 
دارد تــا بدون آن که تغییر و اصالحی در آن صورت 
گیر اجرا شــود، از نظر نمایندگان مجلس بودجه ای 
غیر قابل اجرا، شــلخته و غیر واقعی اســت و حتی 

کارشناسان اقتصادی نیز چنین نظری دارند.
تعابیری که دولت درباره اقدام مجلس بر روی بودجه 
به کار می برد، تعابیری از روی عصبانیت است، زمانی 
که آقــای روحانی از عبارت چهــار عمل اصلی در 
ریاضی برای مجلس به کار می برد، نفی مجلس برای 
اثبات خود اســت که البته در اینگونه اظهار نظر نیز 
هیچگونه توجیه علم اقتصادی در آن دیده نمی شود.

یا در باره وضعیت بورس که این روزها شرایط بسیار 
نامناســبی دارد و دولت اصــرار دارد که مجلس در 
این زمینه دخالت نکند، در حالی که مجلس شورای 
اسالمی نگران اوضاع و شرایطی است که اقدامات و 
تصمیمات دولت باعث بروز مشــکالت اقتصادی در 

کشور شده است.
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس در باره وضعیت 
بورس گفته؛ برای ما محرز شده است که دخالت های 
شخص رئیس جمهور و دفتر ایشان بورس را به این 
وضعیت نابسامان کشانده است.اصرار و تأکیید دولت 
بر سیاســت های اقتصادی خود چه دلیلی می تواند 
داشــته باشــد در حالی که چند مــاه دیگر از عمر 
این دولت باقی اســت؟برخی اعتقاد دارند که دولت 
می خواهد زمین سوخته تحویل دولت بعدی بدهد 
که با توجه به روندی که در اقتصاد دیده می شــود 

ناگفته پیدا است.
نگاه دولت همچنان به بیرون است، پرونده انتخابات 
آمریکا ســرانجام با تحلیف جو بایدن پایان یافت و 
دولــت اصرار بر برجام و نتایــج آن دارد که بیش از 
5 سال اســت هیچ حاصلی برای جمهوری اسالمی 

ایران نداشته است.
سخنگوی کاخ سفید گفته اســت که ایران باید به 
برجــام بازگردد همه تعهدات خود را اجرا کند آنگاه 
آمریکا در این باره تصمیم خواهد گرفت که تعهدات 

خود را اجرا کند یا نه!
انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نقطه هدف 
آمریکا و اروپا اســت، به این معنی که آنها ســعی 
خواهند کرد دولتی بر سر کار بیاید که گرایش غربی 

داشته باشد.
وزیــر خارجه انگلیــس گفته؛ دولت جــو بایدن تا 
انتخابات ریاســت جمهوری ایران فرصتی مناسب 
دارد، این فرصت چیســت؟ آیا غیر از آن اســت که 
گوشــه ای از در باغ سبز را نشــان دهد تا بار دیگر 
فریبی که ایران بر سر برجام خورد، در انتخابات سال 

1400 نیز همان فریب تکرار شود؟

سرمقاله

خبر

واکنش عضو تلفیق به سخن 
رئیس جمهور

دولت از جیب مردم 
تفریق و در جیب خود 

جمع کرد!

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولتمردان از 
جیب مردم تفریق کردند و به جیب اطرافیان خود 
جمع کردند، حاال مجلس می خواهد از جیب رانت 
خــواران تفریق کند و در جیــب مردم جمع کند، 
شــاید جمع و تفریق دولــت و مجلس با هم فرق 

داشته باشد.
نماینده مردم قم و عضو کمیســیون تلفیق مجلس 
شورای اســالمی گفت: بطورکلی مجلس در بحث 

قیمت ارز ورودی نداشته است.
احمد امیرآبادی فراهانی افزود: نرخ تســعیر ارز در 
مجلس تعیین می شــود و بر اساس آن دالر یا یورو 
تبدیل به ریال شــده تا در بودجه به هزینه تبدیل 

شود.
وی اظهارداشت: دولت در الیحه بودجه سال آینده 
فروش روزانه دو میلیون و 300 هزار بشــکه نفت 
پیش بینی کرده بود که در کمیســیون تلفیق این 
عــدد به یــک میلیون و 500 هزار بشــکه در روز 
کاهش یافت و در ضمن نرخ تســعیر هم 17 هزار 
و 500 تومان تعیین شــد.عضو کمیســیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی گفت: این 17 هزار و 500 

تومان نرخ ارز نیست بلکه نرخ تسعیر است.
وی افــزود: نرخ ارز را بــازار تعیین می کند و خود 
دولت هم پیشــنهاد داده این نرخ بر اساس قیمت 

بازار باشد.
امیرآبادی فراهانی بیان داشت: بانک مرکزی بنا بر 
تصمیم کمیســیون تلفیق مکلف است ارز )دالر و 
یورو( را دو درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارز 
چهار هزار و 200 تومانی اشاره کرد و گفت: تاکنون 
به میزان قابل توجهی ارز چهار هزارو 200 تومانی 
برای واردات کاالهای اساســی، نهاده های دامی و 
دارو تخصیص یافته اما این کاالها با قیمت دولتی 

به دست مردم نرسیده است.
نماینده مردم قم و عضو کمیســیون تلفیق مجلس 
شــورای اســالمی با اشــاره به اینکه بــرای مثال 
محاســبه قیمت مرغ با نهاده چهــار هزار و 200 
تومانی کیلویی کمتر از هشت هزار تومان می شود 
نــه 35 هزار تومان افزود: این ارز فقط به نفع رانت 

خواران تمام شد.
وی اظهارداشــت: این رانت خواران در حقیقت از 
وابستگان، اطرافیان، هم جناحی ها، هم گروهی ها و 

نزدیکان دولتمردان بودند.
امیرآبادی فراهانی تصریــح کرد: برخی افراد برای 
واردات کاال ارز چهــار هزار و 200 تومانی دریافت 
کردند اما جنس به کشــور وارد نشــد و همچنین 
برخی ها کاال وارد اما به قیمت دولتی به سبب عدم 

نظارت و کنترل دولت در بازار توزیع نکردند.
وی ادامــه داد: مجلس هــم ارز چهار هزار و 200 
تومانــی و هم تعرفه گذاری آن را در الیحه بودجه 
ســال 1400حذف کرد که با این تصمیم به یقین 

انحصار رانت شکسته می شود.
نماینده مردم قم و عضو کمیســیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی افزود: رئیس جمهور در جلسه اخیر 
هیئت دولــت گفت مجلس جمع و تفریق اعداد را 

بلد نیست.
وی ضمن انتقــاد از اظهارات رئیس جمهور گفت: 
این گونه صحبت کردن با نمایندگان مردم درست 
نیست، مجلس به دنبال همدلی و و حدت است تا 

کشور بتواند در مقابل دشمنان بایستد.
وی با بیان اینکه اهالی خانه مجلس عددهای جمع 
و تفریق را خوب بلدند، یادآورشــد: دولتمردان از 
جیب مردم تفریق کردند و به جیب اطرافیان خود 
جمــع کردند حاال مجلس می خواهد از جیب رانت 
خــواران تفریق کند و در جیب مــردم جمع کند 
شــاید جمع و تفریق دولــت و مجلس با هم فرق 

داشته باشد.  تسنیم

گزارش

ارتش ایران ارتشی انقالبی و معنویت محور است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: خداخواهی کارکنان و فرزندان 
ارتشــی غیور نشان دهنده این اســت که ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
ارتشی انقالبی و معنویت محور است. حجت االسالم عباس محمدحسنی 
در اولین جشــنواره طرح های فرهنگی مصباح که با حضور فرماندهان و 
مسئوالن نیروی پدافند هوایی ارتش در محل سالن همایش شهید مطهری 
ستاد این نیرو برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل مبارک 
دهه فجر و همچنین با اشــاره به موفقیت چشــمگیر نیروی پدافند هوایی در رزمایش 
اخیر پهپادی، گفت: به حمداهلل برابر بررسی آماری صورت گرفته در شورای عالی تعالی 
معنوی آثار و برکات اجرایی شــدن طرح های فرهنگی مصبــاح موجب افزایش روحیه 
معنوی، بصیرتی و سیاسی کارکنان پایور و وظیفه و همچنین خانواده و فرزندان نیروی 

همیشه بیدار و غیور پدافند هوایی شده است.   روابط عمومی ارتش

۱۴ استان کشور هر روز فقیرتر می شوند
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی در جلسه جمع بندی 
مصوبات ســفر به رفسنجان اظهار کرد: حاج قاسم ویژگی هایی از جمله 
ایمان و یقین به روز جزا، اخالص، شــجاعت و ایمان و عشق به والیت 
داشــت. نیکزاد با اشاره به اینکه در کشور ما مالیات به معنای واقعی و 
درســت دریافت نمی شــود، افزود: 100 تا 150 هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتــی داریم که دولت به جای اینکه دنبال دعوا باشــد دنبال بســتن راه 
فرار مالیاتی باشــد. نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد: 10 استان 
کشــور روز به  روز پیشرفت می کنند و 14 استان هر روز فقیرتر، در بودجه ریزی 
هم همین طور اســت.  وی بیان داشــت: بعضی فکر می کنند ما با بورس مشکل 
داریم،کســانی که مردم را به بورس دعوت کردند پای کار بایستند و توپ را در 

زمین مجلس نیندازند.  رجا نیوز

نارضایتی مردم حاصل عملکرد دولت است
عضو شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبــارز با تاکید بر اینکه دولتی ها 
فرمایش های رهبر انقالب را سرلوحه اقدامات خود قرار ندادند و نتوانستند 
جهادی عمل کنند، گفت: حاصل عملکرد دولت نارضایتی مردم شــده 
است. حجت االسالم حسین ابراهیمی در رابطه با میزان انطباق اقدامات 
دولت با سیاســت های کلی نظام، ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری 
گفــت: دولت رویکردی غربی دارد و این رویکرد با بیانات مقام معظم رهبری 
همخوانی ندارد، به همین جهت دولتی ها فرمایش های رهبری را سرلوحه اقدامات خود 
قــرار ندادند. وی تصریح کرد: به عقیده من دولت در آنچه باید انجام می داد، موفق نبود 
و مشکالت اقتصادی و معیشتی و رانت خواری ها و سوء استفاده ها باعث شد که جامعه 
دچار تبعیض و به عملکردها بدبین شود و در نتیجه انسجام و وحدت جامعه از بین رفت 

و آنچه به دست آمد این بود که نتوانست مشکالت جامعه را حل کند.  مهر

الرگانی جواب واعظی را داد: 

واعظی خودش متهم به مداخله در بورس است
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عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به این 
که رئیس دفتر  رئیس جمهور از متهمان 
مداخله در بورس است و با  فرار به جلو از 
مجلس می خواهــد در کار  بورس دخالت 
نکنــد، تاکید کرد: جناب واعظی، مجلس 

کوتاه نمی آید!
ســیدناصر موســوی الرگانی عضو هیات 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نسبت به اظهارات 
اخیر واعظــی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
در خصــوص لزوم عــدم دخالت مجلس 
در بورس از اظهــارات اخیر وی انتقاد و 
اعالم کــرد: »واعظی رئیس دفتر  روحانی 
از متهمان مداخله در بورس اســت، اما با 
 فرار به جلــو از مجلس می خواهد در کار 
 بورس دخالت نکند! وی شبیه روحانی، با 
تحریف نظارت بــه دخالت، البد در صدد 
است تتمه سرمایه بورسی مردم را به نفع 
نورچشــمی ها مصادره کرده و کسی هم 
حرفی نزند! خیــر جناب واعظی، مجلس 

کوتاه نمی آید!«
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
روز چهارشــنبه گذشته در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به این پرســش کــه آیا نوســانات اخیر 
بازار بورس بــه دلیل اختالف نظر وزرای 
اقتصادی دولت است، گفت: در همه جای 

دنیا بــورس یک روند ثابــت صعودی یا 
نزولی ندارد. بورس در یک مقطع به دالیل 
اقتصادی و سیاسی و بین المللی که روی 
قیمت ها تاثیر می گذارد، روند کاهشی یا 
افزایشی دارد. البته همیشه هم مسئوالن 
بورس دنبال بهانه ای هســتند که بگویند 
به این دلیل نوســانات رخ داده اســت و 
عیبی هم نــدارد. وی تأکید کرد: معلوم 
است که وزیر صمت ما بر اساس ماموریت 
خود یک هدف دارد و وزیر اقتصاد ما هم 
ماموریت دیگری. ستاد اقتصادی و جلسه 
هیئت دولت برای همین درســت شــده 
است که وقتی اختالف سلیقه هایی است 
بیایند و حلش کنند. بنابراین هیچ موضوع 
نگران کننده ای وجود ندارد و اعتقاد ما به 

عنوان دولت این اســت که دخالت ها در 
این بازار کم شــود و مسئولیت را به خود 

بورس و مسئوالن آن بسپاریم.
رییــس دفتــر رییس جمهور افــزود: از 
مجلس و کمیسیون هایش می خواهیم که 
آنقدر دخالت در بــورس نکنند، می آیند 
یک جلسه درباره بورس می گذارند و یک 
مصاحبه می کنند و به محض اینکه بورس 
نتوانست  دولت  می گویند  می شود  مثبت 
و ما آمدیم مشــکل بورس را حل کردیم. 
اما بورس که منفی می شود، می گویند ما 
از اول تذکــر داده بودیم. واعظی خطاب 
بــه نمایندگان مجلس گفت: شــما اصاًل 
در بــازار بورس دخالــت نکنید! مجلس 
ماموریت خود را دارد و کارش قانونگذاری 

و نظارت است، اگر بخواهد در مسائل ریز 
اجرایی وارد شــود یا سفر استانی بروند و 
به جای دولت تصمیم بگیرند و در داخل 
مجلس هــم اگر کســانی می خواهند به 
دنبال مســائل اجرایی بروند، پس اشتباه 
کردند که در مجلس رفته اند باید وارد کار 

اجرایی می شدند.
رییــس دفتر رییس جمهور در پاســخ به 
این پرسش که دولت چه حمایتی از بازار 
بورس می کند، گفت: متاســفانه پاالیش 
و دارا در همیــن شــرایطی که در دو ماه 
گذشــته پیــش آمده ضررده شــده و ما 
دیروز در ســتاد اقتصادی دولت صحبت 
کردیم که مردمی که براســاس نظر وزیر 
اقتصــاد اعتماد کردنــد و آمدند وظیفه 
داریــم کــه نگذاریم آنان ضــرر کنند و 
رییس  جمهوری هم تاکید کردند که یک 

طرحی برای این موضوع ارائه شود.
واعظی یادآور شــد: اما این را هم در نظر 
داشــته باشــیم که به بورس مثل تمام 
دنیا نگاه کنیم. بورس یک بازار زودبازده 
نیســت. کســانی که می خواهند زود به 
سود برسند، باید پول هایشان را در بانک 
بخوابانند. کسانی که دنبال مقداری سود 
بیشــتر هســتند، البته خطر هم دارد اما 
باید صبــر کنند و نگاه ما هــم به آینده 

مثبت است.

تأکید سرلشکر 
سالمی برای تقویت 

اقدامات سپاه و 
بسیج برای غلبه 

بر شرایط کرونایی 
مازندران

سردار رمضان شریف از تاکید فرمانده کل 
سپاه برای تقویت اقدامات سپاه و تمرکز 
ظرفیت های طرح شــهید سلیمانی برای 
غلبه بر شــرایط کرونایــی پدید آمده در 

استان مازندران خبر داد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 

سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه 
با تاکید بر موفقیت طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی در سراسر کشور و نقش مشارکت 
و ظرفیت های امداد رسانی سپاه و بسیج 
در این زمینه گفت: طرح شهید سلیمانی 
برای مقابله همه جانبه با بیماری کرونا در 
سراسر کشــور که با مدیریت کالن ستاد 
ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشــت ، 
درمان و مشــارکت و نقش آفرینی سپاه 
و نیروهای مخلص و متعهد بســیجی در 
حال اجرا است بحمداهلل آثار موفقیت های 
خود را به گونه ای مشــهود آشکار و این 
موضوع مورد اذعان و تقدیر وزیر محترم 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر 
متخصصین و دست اندرکاران امر مقابله و 
پیشگیری از شیوع این ویروس خطرناک 

قرار گرفته است.
وی افزود : طرح جهادی و سالمت شهید 
ســلیمانی  با همت، هم افزایی ، انسجام 
و مشــارکت کم نظیر همه دســتگاه ها و 
نهادهای صاحب نقش با اقبال و همکاری 
هموطنان عزیز ادامه دارد و با دســتیابی 
به ابعاد ناشناخته مقابله با کرونا، تحول و 
الگوی موفقی را در حوزه ســالمت کشور 

به ارمغان آورده است.
سخنگوی سپاه با اشاره به استقبال قابل 
تحسین مردم به عنوان رمز موفقیت این 
طرح تصریح کرد: به یــاری خداوند این 

طرح تــا غلبه کامل بر کرونا در کشــور 
تداوم خواهد یافت و سپاه در تالش بوده 
اســت همه ظرفیت هــای الزم را در این 

راستا فراهم آورد.
ســردار شــریف وضعیت پدید آمده در 
اســتان مازنــدران را نیازمند تالش ویژه 
از ســوی مسئولین و متولیان و همچنین 
همکاری هــای جدی تر مــردم عزیز این 
استان دانســت و افزود: با تدبیر سرلشکر 
حســین ســالمی فرمانده محتــرم کل 
ســپاه و ابالغ به رئیس ســازمان بسیج 
مســتضعفین، فرمانــده ســپاه کربالی 
اســتان مازندران، معاون بهداشت درمان 
و دفاع زیستی ســپاه و نیز بسیج جامعه 
پزشــکی و دانشــگاه علوم پزشکی بقیه 
اهلل)عج( تقویت  اقدامات ســپاه و بسیج 
و تمرکز بیشــتر ظرفیت های طرح شهید 
ســلیمانی بــرای غلبه بر شــرایط پدید 
آمده کرونایی در اســتان مورد تاکید قرار 
گرفته است و امیدواریم با همکاری سایر 
مراجع بهداشــت و درمان و نیز مدیران  
اســتان، کاستی ها و نقاط ضعف احتمالی 
شناسایی و به ویژه با همکاری مردم عزیز 
مازندران به سرعت شاهد مهار بیماری  و 

کاهش نگرانی ها در این زمینه باشیم.
وی خاطرنشــان کــرد:  در حالــی کــه 
بسیاری از کشــورهای مدعی و به ظاهر 
توانمنــد جهان در امــر مقابله  با کرونا و 

رســیدگی به وضعیت بیمــاران کرونایی 
با مشــکالت جــدی و غیرقابل باوری در 
مدیریــت و درمــان مواجه هســتند؛ در 
کمــال افتخار باید اعالم کنیم تا به امروز 
حتی یک بیمار رها شــده در پشت درب 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی و یا کوچه 
و خیابان نداشــتیم و ایــن به برکت نگاه 
ایمانــی و حرکــت اجتماعــی جامعه ما 

نسبت به این پدیده است.
 ســخنگوی ســپاه در پایان بــا تقدیر از 
و گروه های  مجاهــدان عرصه ســالمت 
جهــادی و ســازماندهی شــده در طرح 
شهید ســلیمانی که طی دوسه ماه اخیر 
در  اقصی نقاط شهری و روستایی کشور  
به صورت شــبکه ای و محلــه محور  به 
کمک حوزه ســالمت کشور در امر خطیر 
و مقــدس مقابه با شــیوع ویروس کرونا 
آمده اند،  تاکید کرد: همان گونه که گفته 
شد ،طرح شهید ســلیمانی تا ریشه کنی 
کامل بیماری کرونا ادامه خواهد داشــت 
و امیدواریم بــا تداوم کاهش مرگ و میر 
و نزولی شــدن ابتال به بیماری، زحمات 
خالصانه و حماسی کادر شریف و مخلص 
بهداشــت و درمان و مجاهدان ســالمت 
کشــور به نتایــج مطلوب منتهــی و با 
مدیریت وضعیت، از اوج گیری مجدد این 

ویروس در کشور پیشگیری شود.
  سپاه نیوز

نماینده ولی فقیه در سپاه:
رزمایش ها صرفاً بخشی از 

اقتدار دفاعی کشور را به 
دشمنان نشان می دهد

فقیه در ســپاه  ولی  نماینده 
اســالمی  انقالب  پاســداران 
دفاعی  توانمندی های  بررسی 
را یکــی از پیام هــای مهــم 
اضافه  و  برشــمرد  رزمایش ها 
کــرد: این رزمایش هــا پیامی 
مهم هم برای دشــمنان نظام 
دارد،  ایران  اسالمی  جمهوری 
بررسی توانمندی های دفاعی را یکی از پیام های مهم این 

رزمایش ها برشــمرد و اضافه کرد: ایــن رزمایش ها پیامی 
مهــم هم برای دشــمنان نظام جمهوری اســالمی ایران 
دارد، رزمایش ها صرفاً بخشــی از اقتدار دفاعی کشور را به 

دشمنان نشان می دهد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی با اشاره به 
برگزاری رزمایش های اخیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به ویژه رزمایش موشــکی هوافضای ســپاه، گفت: ساخت 
محصوالت دفاعی یکی از مصادیق اقتدار آفرینی و آمادگی 

است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: 
وا  طبق فرمایش قرآن کریم در آیه 60 سوریه انفال »َو أَِعدُّ
ٍة«، به ما قوی شــدن را توصیه  لَُهــْم َما اْســَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
کرده است، برگزاری این رزمایش هایکی دیگر از مصادیق 

قدرتمند شدن و ارتقای سطح آمادگی است.
حاجی صادقی تأکید کرد: برگــزاری رزمایش هایی مانند 
رزمایش موشکی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

در این راستا برگزار می شود.
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 

چگونگــی بکارگیری قدرت ها در صحنه هــا و زمینه های 
مختلف موجود را از نقش های مهــم برگزاری رزمایش ها 
بر شــمرد و تصریح کرد: رزمایش با این هدف در راستای 

شناسایی معایب و برجستگی نقاط قوت برگزار می شود.
حاجی صادقی با اشــاره به پیام های رزمایش ها، بررســی 
توانمندی هــای دفاعــی را یکــی از پیام هــای مهم این 
رزمایش ها برشــمرد و اضافه کرد: ایــن رزمایش ها پیامی 
مهــم هم برای دشــمنان نظام جمهوری اســالمی ایران 
دارد، رزمایش ها صرفاً بخشــی از اقتدار دفاعی کشور را به 

دشمنان نشان می دهد.
وی با تأکید براینکه نظام جمهوری اسالمی ایران برابر هر 
متجاوزی، دســتش بروی ماشه است، افزود: کشور ما این 
آمادگی را دارد، ولی مالحظه می کند، ولی آمادگی نشــان 
دادن هر عکس العملــی را برابر هر تجاوزی دارد. نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاســداران انقالب اسالمی اظهارداشت: 
دشــمنان نظام جمهوری اســالمی ایران بدانند و متوجه 
باشند که این نظام و انقالب، برشعارهایش سخن نمی گوید 

و برای دفاع از ارزش هایش ایستاده است. میزان

دستگیری تروریست  عامل شهادت 
افسر راهنمایی و رانندگی در روانسر 

روابط عمومی قرارگاه نجف اشــرف نیروی زمینی 
سپاه در اطالعیه ای از دستگیری تروریست عامل 
شهادت افســر راهنمایی و رانندگی سرگرد شهید 
حسن ملکی  در ســال 13۹7 در روانسر طی یک 
عملیات پیچیده خبــر داد. روابط عمومی قرارگاه 
نجف اشــرف نیروی زمینی ســپاه در اطالعیه ای 
اعالم کرد: روز گذشــته) دوم بهمن ماه( با اشراف 
اطالعاتــی و طی یــک عملیات پیچیده توســط 
رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه 
، یکی از اشــرار تروریست عضو گروهک های ضد 
انقالب که در ســال ۹7 و در راستای ایجاد ناامنی 
در کشور ، سرگرد حسن ملکی از افسران راهنمایی 
و رانندگی را در شــهر روانســر اســتان کرمانشاه  
ترور کرده و مقابل چشــمان فرزندان خردســالش 
به شــهادت رسانده بود ؛ دســتگیر شد. تروریست 
دســتگیر شــده به منظور ادامه روند رسیدگی به 
اقدامات جنایت کارانه تحویل مراجع قضایی شــد. 

 سپاه نیوز


