
عماد افروغ مطرح کرد:
 نقش منافقین جدید 

در عقب ماندگی ما در عدالت 
به اعتقــاد دکتر عمــاد افروغ، جامعه شــناس و 
پژوهشــگر انقاب اســامی، وضعیت امروز ما در 
»عدالت« محصول یک روند طبیعی نیســت بلکه 
حاصل مجموعه عواملی کاما حساب شده و برنامه 
ریزی شــده از سوی نسل جدیدی از »نفاق« است 
که متظاهر به اسام و شــعارهای انقاب اسامی 

هستند اما در عمل رفتاری ضد آرمان ها دارند.
به گزارش الف، مســأله عدالت اجتماعی و نسبت 
انقاب اســامی با آن از موضوعاتی است که توجه 
بــه آن از ابتدای انقاب  آغاز شــده و تا امروز نیز 
ادامه دارد اما به نظر می رســد هر چه از آن سال 
ها فاصله گرفته ایم از وضوح و روشــنی این مفهوم 
کاسته  شده تا جایی که گویی هیچ وجه مشترکی 
میان دولت های مختلف از این مفهوم وجود ندارد!
دکتر افــروغ در این زمینه می گوید: عدالت دارای 
دو بعد اساســی اســت، بخشــی از آن مربوط به 
مباحث تئوریک و فلســفی اســت و بخشی از آن 
متعلق به فضای عینی و انضمامی اســت. از لحاظ 
تئوریک عدالت چنــدان با ابهام و چالش  غیر قابل 
حل رو به رو نیســت. عدالت یک خصلت فطری و 
ذاتی بشــری اســت و به تعبیر امام خمینی شأنی 
از توحید اســت. بله می توان عدالت را بســط داد 
و برایش انــواع و اقســامی را در نظر گرفت، مثل 
عدالت فردی و اجتماعی، عدالت سیاسی، فرهنگی 
و اقتصــادی و ... می توان برای هرکدام از آن ها نیز 

تعریفی را به دست داد. 
این جامعه شــناس می افزاید: امــا موضوع اصلی 
در مورد وجه عینی و انضمامی عدالت در ســاحت 
سیاســی ایران اســت که  چندان صاف و روشن و 
بدون ابهام نیست. اگر دقت کنیم خواهیم دید که با 
یکسری رندی ها گسست و شکافی بین آنچه که در 
نظر گفته می شــود و آنچه که در عمل رخ می دهد 
شکل گرفته است؛ و اال نباید بین مفهوم و مصداق 
چندان ناسازگاری وجود داشته باشد. هرچه جلوتر 
می آییــم افتراق بین ذهن و عمــل در باب عدالت 
بیشــتر می شــود. در اوایل انقــاب انطباق آن دو 
خیلی بیشتر و هماهنگ تر بود. در دوران جمهوری 
اسامی، دولت جنگ به ریاست مقام معظم رهبری 

بیشترین حد عدالت را رعایت و عملی کرد. 
به اعتقاد این پژوهشــگر انقاب اسامی  وضعیت 
امروز مــا در عدالت، محصول یــک واقعه طبیعی 
تاریخی نیست بلکه حاصل مجموعه عواملی کاما 
حساب شده و برنامه ریزی شده است. ما به تدریج 
شــاهدیم که مفهوم عدالت در بین عوام و خواص 
دچار ابهامات و دگرگونی هایی می شــود که شروع 
ایــن روند پس از جنــگ و با ورود رویکرد شــبه 
نوسازی و سیاست های اقتصادی دهه 70 بود. این 
امر موجب شــد عدالت در عرصه عمل با عدالت در 
عرصه نظر و تئوری دچار گسست و فاصله فراوانی 
بشــود. نمی گویم عدالت و متعلقــات آن خالی از 
چالش و دشــواری های نظری هستند، اما این حد 
از دشــواری به اندازه ای نیست که هیچ راه برون 
رفتی را بــرای ما باقی نگــذارد. برخی پیچیدگی 
های عدالت، طبیعی هســتند کــه اتفاقا در عمل 
حل خواهند شــد، اما بسیاری از این پیچیدگی ها 
القایی است و در روند فریب  و اغوا ما را دچار یک 

سردرگمی مفرط کرده است. 
وی در پاســخ به این پرســش که آیا ما با توجه به 
عقانیت دینی خود توانسته ایم یک نظریه عدالتی 
کاربردی مبتنی بر آموزه های اسامی را پایه ریزی 
کنیــم که قدرت انعطاف پذیری در مقابل تحوالت 
را داشته باشد؟ می گوید: در ابتدای امر باید بگویم 
برخی مفاهیم برای من بی معنا هستند؛  عقانیت 
دینی به چه معناســت؟ آیا منظــور عقانیت گره 
خورده با دین است که سکوالر و خودبنیاد نباشد؟ 
اگر مقصود این است باید گفت هردوی آنان، یعنی 
عقل و دین گواه بر عدالت می دهند و اینطور نیست 
که عقل و دیــن، عدالت را برنتابنــد. بنده چنین 
می اندیشــم که ما عقل خودبنیاد در عمل نداریم 
و عقل در هر  حالتی هم که باشــد وجهی از خدا 

بنیادی را در خود دارد. 
 به زعم این پژوهشگر انقاب، شهید بهشتی، شهید 
صدر، شهید مطهری، مرحوم امام و... همه نظریات 
عدالت را بیان کرده اند و حرفشــان واضح و روشن 
است، این مسئولین و سردمداران اند که نسبت به 
این تعالیم بی توجــه و بی خیالند و از عدالت یک 
غول ترسناک و غیر قابل دسترس ساخته اند. این 
مغلطه که عدالت را قابل دســت یابی نمی داند در 
نهایــت و به گمانم راه را به جایی ببرد که حتی در 
مورد عدالت و شــعارهایی از سنخ آن دیگر سخن 
هــم نگویند. عدالت در مراحلی محتاج ریســک و 
خطر اســت که سیاست مداران ما چندان اهل آن 
نیســتند و می ترســند که منافع  خود را قربانی 

ریسک پذیری هایشان کنند. 
این جامعه شــناس تاکید می کند:  افرادی وجود 
دارند که شــاید بتوان آن ها را نســل جدید نفاق 
نامید؛ اشخاصی که متظاهر به اسام و  و شعارهای 
انقاب اســامی هستند اما در عمل رفتاری ضد و 
جدای از آرمان ها دارند. افرادی که در بحث عدالت 
اساسا ضد عدالت را با پیگیری سیاست های توسعه 
طلبانه خاص پیگیری کردند. جالب است برخی از 
این مدعیان در زمان شــاه، بر ضد مارکسیست ها 
شــعار می دادند اما ضد سرمایه داری شاه نه! گویا 
این رویکرد ســرمایه داری ســلطنت پهلوی برای 
آن ها حساســیت برانگیز نبوده است. در صورتیکه 
در دوران مبــارزه قبل از انقــاب، بیش از التقاط 
مارکسیستی، سرمایه داری شاه بود که خطرناک و 
ضربه زننده بود، اما این طیف هیچ عنایتی نســبت 

به این امر نداشتند.

اخبار

سخنگوی دولت با یادآوری اینکه قانون حجاب و عفاف 
مصوب ســال ۸۴ و دولت هشــتم بوده که همان زمان 
اباغ شــده و اباغ جدیدی وجود نداشــته است، تاکید 
کرد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین 
حقوق شــهروندی هرگز نباید دســته بندی میان مردم 

صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری 
هفتگی خود با اشــاره به وضعیت کشور از جهت  شیوع 
مجدد کرونا، گفت: خواهش من از هم میهنان این است 
که برای حفظ سامت عمومی استانداردهای بهداشتی 
را جدی تر بگیریم و برای تزریق دز بعدی واکســن هم 
اقدام کنیم. تدابیر الزم برای پیشــگیری از تأثیر آفرینی 
بیشتر این شــیوع مجدد هم توسط ستاد ملی مقابله با 

کرونا در نظر گرفته شده است.
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشــی درباره برخی 
شــایعات در زمینه دخالت دولت برای انتخاب یا تغییر 
سرمربی تیم ملی فوتبال، تصریح کرد: دولت دخالتی در 
انتخاب یا تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ندارد. پیروزی 
تیم ملــی در جام جهانــی متعلق به همه مردم اســت. 
فدراسیون فوتبال به عنوان متولی، درخواست هایی برای 
حمایــت از تیم ملی فوتبال به خصوص در پشــتیبانی 
برای اردوهای تدارکاتی و برخی مســائل مالی و اجرایی 
داشته است که صرفا در ســطح حمایت از تصمیم های 
فنی و کارشناسی فدراسیون و تیم بوده، دولت هم اعام 
آمادگی کرد و جلســاتی به این منظور بین فدراسیون و 

وزارت ورزش برگزار شد.

 تکذیب شایعه دیدار 
برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال با مخبر

ســخنگوی دولــت در خصوص دیدار برخــی بازیکنان 
تیم ملــی با معــاون اول رئیس جمهــوری اظهار کرد: 
هیــچ دیداری با معــاون اول صورت نگرفته اســت. اما 
ماقات هایی با برخی مقامات دولت صورت گرفته و خود 
بنده با رییس فدراســیون و سرپرست فعلی دیدارهایی 
داشته ام. وزارت ورزش صرفا با فدراسیون و تیم موجود 
مذاکراتی داشــته و نکات را شنیده و نتایج این دیدارها 
در جلســه ای با حضور معاون اول که در آن صرفا رییس 
ســازمان برنامه و بودجه و وزیر ورزش و معاون قهرمانی 
وزیر و شــخص بنده و نماینــده وزارت خارجه و رییس 
دفتر رییس جمهوری حضور داشته اند، ارائه شده است.

وی در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه هفته گذشــته 
شــاهد اباغ قانون حجاب و عفاف مصوب ســال ۸۴ از 
ســوی رئیس جمهوری و به دنبــال آن افزایش برخی 
هجمه ها به دولت بودیم، سیاســت دولت در این زمینه 
برای جلوگیری از افراط و تفریط مجریان و سوءاستفاده 
عــده ای جهت تخریب دولــت چیســت، تصریح کرد: 
همانطور که می دانید این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت 
هشتم اســت که در همان دولت هم اباغ شده است و 

اباغ جدیدی وجود نداشــته است. همه ما، هم دولت و 
هم مردم مکلف به اجرای قانون هســتیم و پیشــرفت و 
حل مشکات و ســاماندهی نظم امور در گرو پایبندی 
ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق 

شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.
بهادری جهرمی یادآور شــد: دولت معتقد است در ارائه 
خدمات عمومی و تامین حقوق شــهروندی هرگز نباید 
دســته بندی میان مردم صــورت گیرد، ما بــا هرگونه 
دســته بندی کردن و طبقه بندی کردن مردم برای ارائه 
خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون 
همه مردم از خدمات عمومی و شــهروندی و از حقوق 

اساسی خود بهره مند شوند.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای 
حل مشکات آبی در کشور اظهارکرد:  طرح میان مدت 
آب شرب غدیر که پس از سفر استانی رئیس جمهور به 

خوزستان پیگیری شد، به زودی افتتاح می شود.
وی افزود: با کار جهادی و تاش شــبانه روزی همکاران 
مــا در وزارت نیــرو و تجمیع همه ظرفیــت های فنی 
و تخصصی، ایــن کار ۳0 ماهه در ۱0 مــاه عملیاتی و 
اجرایی شــده است. بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات 
دولت برای بهبــود وضعیت ســازمان تامین اجتماعی 
اظهار کرد: روال غلط گذشته برای تأمین منابع سازمان 
تامین اجتماعی به شیوه استقراض از بانک ها متوقف و 
۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی های گذشــته دولت به 

سازمان تامین اجتماعی تسویه شده است.
ســخنگوی دولت با اشــاره بــه موضوع رســیدگی به 
اعتراضات مردمــی به پرداخت یارانه هــا، تصریح کرد: 
نتایج اعتراض به یارانه هــا در همین مرحله از پرداخت 

یارانه ها مشخص می شود.
بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی در زمینه 
معرفــی وزیر کار، رفــاه و تامین اجتماعــی به مجلس 
اظهــار کرد: در خصوص معرفی وزیــر رفاه قانون موعد 
را مشخص کرده است که ســه ماه است. طرح تشکیل 

وزارت بازرگانی نیز در انتظار تصمیم مجلس است.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره وضعیت پرونده تخلف 
نهاده های دامی تصریح کرد: در پرونده تخلف نهاده های 
دامی، هیچگونه اختاس، رشوه و فسادی صورت نگرفت. 
با ورود به موقع وزارت اطاعات از بروز فساد پیشگیری 
شد. سوء جریانات و برخی تخلفات از نظامات اداری که 
صورت گرفت در مجموعه قوه مجریه رسیدگی و برخورد 
شــد. هیچگونه ارز یا ریالی در اختیار شرکت خصوصی 
قرار نگرفت. رســانه ها از تکرار عناوین نادرست و تکدر 

ذهن مردم خودداری کنند.
ســخنگوی دولــت همچنیــن در زمینــه آیین نامــه 
ســاماندهی کولبران و ته لنجی اظهار کرد: این آیین نامه 
نهایی شــده و به زودی اباغ می شــود. حفظ کرامت 
 و امنیت ایــن عزیزان جزو اولویت هــای دولت در این 

آیین نامه است.

بهادری جهرمی:

دولت با دسته بندی مردم برای ارائه خدمات مخالف است
نمایندگان مجلس شــورای اســامی از توضیحات وزیر 
جهاد کشاورزی درباره 7 تخلف سازمان تعاون روستایی 

قانع نشدند و ساداتی نژاد را با کارت زرد بدرقه کردند.
به گزارش مهر، ســیدجواد ســاداتی نــژاد، وزیر جهاد 
کشاورزی دیروز برای پاسخگویی به سواالت نمایندگان 
در صحن علنی مجلس حضور یافت اما نمایندگان ملت 
از توضیحات وزیر جهاد کشــاورزی قانع نشدند و وی را 
با کارت زرد بدرقه کردند. محور سواالت نمایندگان که 
محمد صفایی دلوئی، نماینده مردم گناباد و بجســتان 

آنها را مطرح کرد به شرح ذیل بود:
یک( مرکز پژوهش های وزارت جهاد کشــاورزی اقدامات 
این وزارتخانه را در فروردین امســال با ســال ۱۴00 که 
۲۱0 میلیون دالر منفی است مقایسه کرده است که نشان 
می دهد اگر با این شــرایط پیش برویم تا پایان سال ۲.۵ 
میلیارد دالر کارکرد منفــی دارد ضمن اینکه برنامه های 
این وزارتخانه همچون برنامه بــازارگام قرار بود مایحتاج 

مردم را به درب منازل برسانند که شعاری بیش نبود.
دو( عملکــرد وزارت جهاد کشــاورزی در زمینه خرید 
میوه شــب عید، افزایش هزینه های دولت بین ۳۴۶۲ تا 
۲,۸7۵ میلیارد ریال در موضوع تنظیم بازار بوده است، 
ســیب درختی را ۵۸ درصد گران تر و پرتغال تامســون 
را 7۳ درصــد گران تــر خریده اند و ایــن پول به جیب 

باغداران نرفته بلکه نصیب دالالن شده است.
ســه( واگــذاری غیرقانونی امــر بازرســی و نظارت به 
کیفیت میوه خریداری شــده به شــرکت تازه تأسیس 
میزان ســنجش ســیمرغ آریا که فاقد پروانه بازرسی از 
ســوی سازمان ملی استاندارد است یعنی میوه در دیماه 
خریداری شــده و پروانه ایشان در ۲ اسفند ملغی شده 
که کامًا غیرقانونی اســت. از سوی دیگر عدم توجه به 
تکلیف ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
و عــدم توجه به تعیین تکلیــف بند الف ماده ۳۲ قانون 
برنامه ششم توسعه و تخطی این وزارتخانه از تکلیف بند 
ر ماده ۳۱ قانون برنامه ششــم توسعه از دیگر تخلفات 
صورت گرفته اســت. ۱۸00 میلیارد، ۱۸ هزار تن از این 
میوه فاسد شده بعد در ۳ صفحه به آقای جبلی نامه زده 

اند که چرا این موضوع از رسانه ملی پخش شده است.
چهار( در بحــث زعفران ۲ تن غیرقانونــی از انبار خارج 
می شود و به خانه ای در خیابان عنصری مشهد برده شده 
سپس از کشور خارج و فروخته شده است. بعد ایرج ناصری 
مقدم به رئیس تعاون روستایی نامه می زند مبنی بر اینکه 
خواهشــمند است دستور فرمائید با توجه به اینکه عرضه 
محصول خارج از روال عرضه در بورس صورت پذیرفته ساز 
و کار حقوقی توسط معاون مالی و اداری سازمان مرکزی 
در نظر گرفته شود تا در آینده مشکل حقوقی برای سازمان 
ایجاد نشود و بخشی از پول نیز به حساب همسر آقای شاه 

میری و سایر افرادی رفته که از آنها نام نمی برم.
پنج( در بحث خرما ترک تشریفات گرفته اند، به ۳ هزار 
و ۵00 تومان کمااینکه امروز دامدار کجل خریده کیلویی 

۶ هزار تومان بعد به شرکت درنا تأمین ماکیان فروختند 
و رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به وزیر جهاد 
کشــاورزی نامه می زند که به بخش تخصصی آن دهد و 
جالب است محســن قاسمی دوست آقای شاه میری آن 
را خریداری کرده است اما هزینه سپرد خرید را اتحادیه 

مرکزی پرداخت می کند یعنی فساد اندر فساد.
شش( در بحث مربوط به تخلفات بازارگاه فروش بیش از 
۵00 هزار تن نهاده دامی ناموجود از هزار و صد میلیارد 
تومــان نقدینگی تولیدکنندگان جمع آوری می شــود، 
ایجاد کوتــاج تقلبی، تبعیــض و رانــت در بکارگیری 
شرکتی که اهلیت و اعتبارسنجی نشده است به صورت 
محرمانه بدون رعایت تشــریفات قانونی و سرمایه ثبتی 
این شــرکت یک میلیون تومان بوده بعد قرار بوده ۱۳ 

میلیون و 700 هزار تن نهاده وارد کند.
هفت( ضمن اینکــه چندین مرحله تــاش و پیگیری 
وزارت جهاد کشــاورزی از طریــق تنظیم نامه محرمانه 
رســمی برای تخصیص و پرداخت بیش از 700 میلیون 
یورو ارز صورت گرفــت. همچنین برخاف ادعای غلط 
بنابر مســتندات موجود مکاتبات زیادی از طرف وزارت 
جهاد کشــاورزی جهت تخصیص بیش از 700 میلیون 
یورو برای کاالی وارد نشــده، پرداخت شده و واگذاری 
تعهدات انجام نشــده است، یک شــرکت خصوصی به 
شــرکت دولتی پشــتیبانی امور دام تخلف کرده است، 
عــدم برخورد با برنامه ریزان، عاملین و عامرین و تخلف 
از فرمایــش رهبر معظم انقاب مبنــی بر عدم دخالت 
دولت در حوزه های تجاری اینها کوتاج هایی است که به 

صورت تقلبی نصب شده است.
صفایی دلوئی در پایان تصریح کرد: امروز ساداتی نژاد و 
همکارانش موشــکی به دام و طیور کشور زدند که برای 
ســال ها جا دارد به جای اول برگردد کما اینکه در این 
۱0 ماه ۳۵ درصد شیر تولیدی ایران کاهش یافته و اگر 
ایــن روال تداوم یابد نیاز نداریــم نهاده وارد کنیم بلکه 
باید گوشــت، پنیر، شــیر و تخم مرغ وارد کنیم. وقتی 
رئیس جمهور برای عزل مدیر متخلف وارد می شود وزیر 
جهاد کشــاورزی با وجود همه این اسناد باز هم از این 
رونــد حمایت می کند که جا دارد ایــن روش به اغنای 

نمایندگان منجر نشود.
براســاس این گزارش، ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی 
ضمن ارائه توضیحاتی در این زمینه با بیان اینکه سازمان 
تعاون روستایی از جمله سازمان های مهم در حوزه امنیت 
غذایی و تنظیم بازار اســت، بیان کــرد: نقش حمایت از 
کشــاورز و دامپرور به عهده این سازمان است و به قولی 
ســازمان تجارت و بازرگانی کشــور محسوب می شود. از 
سوی دیگر نگاه حمایتی به مصرف کنندگان محصوالت 
کشــاورزی را دارد. تمام تاش این ســازمان حمایت از 
کشاورز و تولیدکنندگان است و زمانی که قیمت محصول 
زیر قیمت تمام شــده باشــد خرید تضمینی، حمایتی و 

توافقی انجام می دهد تا از تولیدکننده حمایت شود.

نمایندگان مجلس قانع نشدند

وزیر کارت زرد گرفت، اما چرا؟

رئیــس جمهور پیشــنهاد داد اتحادیــه یا ســازمانی برای 
همکاری های زیست محیطی کشورهای غرب آسیا شکل گیرد.
حجت االســام والمســلمین رئیســی رئیس جمهور روز 
گذشته در اجاس وزیران محیط زیست کشورهای منطقه 
که در تهران برگزار شــد، گفت: حفظ محیط زیست برای 
همه موجودات مســأله بسیار مهمی است که امروز دغدغه 
همه کشورها و مردم اســت به ویژه کشورهای منطقه که 

این مسأله اولویت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: هر توســعه یافتگی را باید فرع بر محیط زیست 
بدانیم. توســعه صنعتی ضرورت است، اما این توسعه فرع 
بر حفظ محیط زیست است. اگر محیط زیست برای مردم 
امن و آرام نباشــد، توسعه یافتگی درست در جای خودش 
قرار نمی گیرد و حتی به تهدید برای ســامت انســان ها 

تبدیل می شود.
رئیســی افزود: در نگاه اسام، انسان ملزم به حفظ محیط 
زیســت است و بشریت در این زمینه مسئولیت دارد. رفتار 
انسان بر تعادل نظام محیط زیست تأثیرگذار است، بنابراین 
انســان نباید دنبال بهره کشی از محیط زیست باشد. نگاه 
اسام به محیط زیســت با نگاه برخی که معتقدند باید به 

هر شکلی از محیط زیست بهره جست، متفاوت است. وی 
با اشاره به مشکات محیط زیستی موجود گفت: در غرب 
آسیا شــاهد معضات زیست محیطی از جمله طوفان های 
گردوغبــار هســتیم. کاهــش امنیت زیســتی و غذایی و 
برداشت بی رویه منابع منجر به کاهش رفاه عمومی شده و 

بر سامت و اقتصاد هم تأثیر منفی گذاشته است.
رئیس جمهــور تاکید کرد: در آیــات نورانی قرآن یکی از 
ویژگی های ظالمان، نابودی طبیعت به دست آن ها عنوان 
شده اســت. یکی از موضوعاتی که من در سخنرانی سال 

قبل مجمع عمومی ســازمان ملل تأکید کردم این بود که 
باید به مسئله محیط زیست توجه شود و توجه کشورهای 
جهان به این موضوع مهم را جلب کردم. بنابراین نکته مهم 
که امروز باید مورد توجه این نشست هم باشد این است که 
بدون تشــریفات معمول اداری و سازمانی و دیپلماسی به 
موضوع محیط زیســت توجه شود. غالباً مسائل دیپلماسی 

مسائل و بحث های تعاریفی مرسوم است.
وی تصریح کرد: جمهوری اســامی ایران با تدوین قوانین 
مرتقی، تأســی از آموزه های دیــن، تأکید بر ارزش هایی از 

قبیــل برابری، عدالت، قناعت و احترام به محیط زیســت 
و عضویت در مجامع بین المللی محیط زیســتی به مسئله 
حفظ محیط زیست توجه داشته است و اقدامات متعددی 
برای بهبود شرایط زیست محیطی انجام داده و تاش هایی 
برای به کارگیری توان علمی و تخصصی به کار رفته است.

وی با اشــاره به پیشنهادهای خود برای حل مسائل زیست 
محیطی غرب آســیا اظهار کرد: حتماً همکاری ها به سوی 
ایجاد نگاه و همکاری مشترک باشد. برای دستیابی به این 
نگاه مشــترک هم به تقسیم کار میان کشورها نیاز داریم. 
باید برنامه هایی برای مدیریــت و بهره برداری از آب، هوا، 

خاک و مدیریت پسماندها تدوین شود. 
ایــران این آمادگی را دارد که تجــارب و دانش خود را در 
اختیار ســایر کشورها و همسایگان برای کاهش آلودگی ها 
قرار دهد. پیشــنهاد می کنــم اتحادیه یا ســازمانی برای 
همکاری های زیســت محیطی کشورهای غرب آسیا شکل 
گیرد تا این اقدامات را ســاماندهی کند. همچنین تأسیس 
یک صندوق منطقه ای برای پشتیبانی مالی نیز از اقداماتی 
است که ضرورت دارد تا اهداف قطعنامه های سازمان ملل 

در این زمینه محقق شود.
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گزارش
رئیسی در اجالس وزرای محیط  زیست منطقه پیشنهاد داد: 

تشکیل اتحادیه  برای همکاری های زیست محیطی غرب آسیا

امیر سرلشکر موسوی تأکید کرد: امروز ارتش در بهترین شرایط و آماده تر از هر 
زمــان دیگر گوش به فرمان فرمانده معظم کل قواســت تا در هر جایی که اراده 

فرمایند وارد عمل شود.
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش دیروز در مراسم بازدید 
رئیس قوه قضائیه از دافوس ارتش با تبریک دهه والیت و امامت و اعیاد ســعید 
قربان و غدیر و عرض خیرمقدم به حجت االســام والمســلمین محسنی اژه ای 
اظهار داشت: بر خود الزم می دانم از حرکت های جدید قوه قضائیه در دوره اخیر 
با مدیریت جنابعالی که باعث افزایش امیدواری مردم عزیز کشورمان شده است 

ابراز تشکر و قدردانی کنم.
وی افزود: همچنین خداوند بزرگ را شــاکر و سپاســگزاریم که به برکت انقاب 
 شکوهمند اســامی و رهبری امامین انقاب، امروز ارتشــی متدین، کارآمد، پا 

در رکاب و انقابی داریم که مورد عاقه قلبی مردم، مســئولین و در راس همه، 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است.

سرلشکر موسوی تصریح کرد: اینکه فرماندهی معظم کل قوا می فرمایند: »ارتش 
نمایشــگاهی از ارزش های اسامی است که می توان آن را سر دست گرفت و به 
همه نشــان داد« حاصل تقدیم خون شهدا، ایثار جانبازان و فداکاری ده ها هزار 

ارتشی و خانواده های صبور و فهیم آن ها است.
وی ادامـه داد: بحمـد اهلل امـروز ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران بـا اسـتقرار 
از شـمال غـرب کشـور  زمینـی در مرز هـای غـرب، شـمال شـرق و بخشـی 
حراسـت شـبانه روزی از آسـمان ایـران سـربلند اسـامی بـا نیـروی پدافنـد و 
نیـروی هوایـی و پشـتیبانی هوایـی از همـه ماموریت هـای مـورد نیـاز کشـور 
و حضـور مقتدرانـه در آب هـای آزاد و حراسـت از منافـع ملـی بـا اسـکورت 
 کشـتی های تجـاری و نفتکـش، ماموریـت خـود را بـه بهتریـن نحـو ممکـن 

انجام می دهد.
فرمانده کل ارتش در پایان تصریح کرد: امروز ارتش در بهترین شرایط و آماده تر 
از هر زمان دیگر گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا اســت تا در هر جایی 

که اراده فرمایند وارد عمل شود.

فرمانده کل ارتش: 

 در بهترین شرایط و آماده تر از 
هر زمان دیگری هستیم

 اختالس و ارتشاء 
یک شرکت نهاده های دامی صحت ندارد

وزارت اطاعات درباره بررســی ادعای تخلفات یک شرکت نهاده های دامی طی 
اطاعیه ای اعام کرد که بروز اختاس و ارتشــاء صحت نداشــته و مستندی در 

این زمینه به دست نیامده است.
متن اطاعیه وزارت اطاعات بدین شرح است:با توجه به شایعات و اخبار منتشره 
در خصوص فساد مالی به ویژه اختاس و ارتشاء در فرایند توزیع نهاده های دامی 
در وزارت جهاد کشــاورزی و در اجرای دســتور رئیس جمهور محترم مبنی بر 
بررسی موضوع، به این وســیله اعام می دارد بر اساس بررسی و رصد اطاعاتی، 
ادعای بروز اختاس و ارتشــاء صحت نداشته و مستندی در این زمینه به دست 

نیامده اســت و با توجه به کشف مصادیقی از سوء جریان و برخی تخلفات، ضمن 
ممانعت از تداوم آن، با متخلفین برخورد الزم صورت پذیرفت.

سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( در وزارت اطاعات ضمن 
تأکید مجدد بر عدم اغماض نســبت به هرگونه تخلف یا فساد اطمینان می دهند 
در چارچوب وظایف ذاتی خود، نســبت به حفظ ارتقاء امنیت اقتصادی و تقویت 

امید و آرامش مردم در اجرای قانون اقدام می نمایند.


