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درمکتب امام

تشریفات عید را کم کنید
امام خمینی)ره(:

مــن می خواهم تقاضا کنم از تمام کســانی که در ایام به اصطالح 
خودشــان عید نوروز می خواهند تشــریفات داشته باشند امسال این 
تشــریفات را  کم کنند، یا نکنند. ]...[ امســال به جــای اینکه برای 
فرزندان خودتان چیزهایی غیر ضروری تهیه کنید، به جای این، برای 
این معلولینی که در بیمارســتانها اآلن هستند و برای آوارگانی که در 
سرتاســر کشــور جا و منزل ندارند و محتاج به این هستند که به آنها 

سرکشی بشود، به آنها سرکشی کنید.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

فعالیت اقتصادی دولت در سال 95
خیره کننده است!

نماینــدگان مجلس جهــت تامین نظر 
شــورای نگهبان مقرر کردند که برداشت از 
صندوق توســعه ملی در مواردی همچون 
مقابله با ریزگردها منوط به اذن رهبری باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در جریان بررسی 
ایرادات شــورای نگهبان بند »الف« تبصره 4 را با 
150 رای موافق، 12 رای مخالف، 4 رای ممتنع از 
مجموع 205 نماینده حاضر اصالح و تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه برای برداشت از صندوق 
توسعه ملی در مورد افزایش سرمایه صندوق نوآوری 
و شکوفایی طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار 
و ســامانه های نوین آبیاری، طرح های آبرســانی 
روستایی و توسعه ای شبکه های آن سازمان صدا و 
سیما جمهوری اسالمی ایران ، تقویت بنیه دفاعی و 
مقابله با ریزگردها مجوز الزم از مقام معظم رهبری 

اخذ شده است.
همچنین نمایندگان بند الحاقی دو تبصره 7 
را نیز اصالح و تصویب کردند که طبق این مصوبه 
سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم 
درآمــد از مجموع ماخذ کســر حق بیمه موضوع 
مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و سایر منابع 
مربوط را در حســابی به عنوان بیمه درمان تامین 

اجتماعی متمرکز نماید.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش 
عملکــرد ایــن بنــد را در مقاطع ســه ماهه به 
کمیســیون های بهداشــت و درمان و اجتماعی 

مجلس ارائه کند.
همچنین در اصالحیه دیگری مقرر شــد که 
سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی با رعایت 
اساســنامه بانک های مذکــور حداکثر تا 50 هزار 
میلیارد ریال از محل حساب های پرداختی آنان به 
بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه 
برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در 
دفاتــر بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به 
حســاب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد و 
بانک مرکزی همزمان و پس از تائید اقالم مذکور 
نسبت به کاهش و اصالح حساب ها در دفاتر خود 
اقدام کند، سهم بانک ها با توافق وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزی و سازمان برنامه وبودجه تعیین خواهد شد.

سقف بودجه کشور کاهش یافت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بعد از رفع 
ایرادات شورای نگهبان بودجه یک میلیون و 152 
هزار میلیارد تومانی سال 9۶ را به تصویب رساند.

بعد از تصویب ایرادات شورای نگهبان در جلسه 
علنی نوبت عصر دیروز )سه شــنبه( مجددا ماده 
واحده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان 
با 1۶۳ رای موافق،  4 رای مخالف و ۳ رای ممتنع 
از مجموع 220 نماینده حاضر بودجه یک میلیون 
و 152 هزار میلیارد تومانی سال 9۶ را به تصویب 
رساندند که بر اساس این مصوبه سقف بودجه کشور 

به میزان حدود 254 میلیارد تومان کاهش یافت.
بر اســاس ماده واحده الیحه بودجه سال 9۶ 
کشــور که تصویب مجلس، بودجه ســال 1۳9۶ 
کل کشــور از حیث منابع بالغ بــر 11 میلیون و 
524 هــزار و 5۶5 میلیارد و 9۶9 میلیون ریال و 
از حیث مصارف بالغ بر 11 میلیون و 524 هزار و 
5۶5 میلیارد و 9۶9 میلیون ریال به شرح زیر است:
الــف- منابع بودجه عمومــی دولت از لحاظ 
درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی 
و مصــارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها 
و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سه 
میلیون و 988 هزار و 5۳1 میلیارد و ۳۳5 میلیون 

ریال شامل:
1 - منابــع عمومــی بالغ بر ســه میلیون و 

4۶7هزار و 521 میلیارد ریال
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتــی بالغ بر 500 و 21 هــزار و 10 میلیارد و 

۳۳5 میلیون ریال
ب- بودجــه شــرکت های دولتــی، بانکها و 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها 
و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و 
5000 و 21 میلیارد و 48 میلیون ریال و از حیث 
هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و 

5000 و 21 میلیارد و 48 میلیون ریال
مصوبات نمایندگان

مجلس به دولت اجازه داد که چنانچه منابعش 
از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی کمتر از 
یک میلیون و 50 هزار میلیارد ریال شود، از محل 
50 درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین 

مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
نمایندگان مجلس از سوی دیگر با 141 رأی 
مثبت با کلیات الیحه تشکیل هیئت های انضباطی 
رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای 

مسلح موافقت کردند.
نمایندگان همچنین در مصوبه ای مقرر کردند 
که دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیئت های 
انضباطی رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای 
مسلح ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط 

ستادکل نیروهای مسلح تدوین و ابالغ شود.
خبر دیگر این که بر اساس مصوبه نمایندگان 
شــکایات کتبی کارکنــان نیروهای مســلح در 
امــور خدمتــی و از اعمــال و رفتــار غیرقانونی 
فرماندهان، رؤسا و مدیران در هیئت های »بدوی« 

و »تجدیدنظر« رسیدگی می شود.
از سوی دیگر نمایندگان در مصوبه ای مقررات 
مشــترک هیئت های »بــدوی« و »تجدیدنظر« 
رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای 

مسلح را تعیین و تصویب کردند.
نماینــدگان همچنیــن با تشــکیل »هیئت 
تجدیدنظر« رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای 

مسلح در ستادکل، ســتاد فرماندهی کل ارتش و 
سپاه، ســتاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع 

موافقت کردند.
خبر دیگر این که نمایندگان ترکیب و وظایف 
»هیئت بدوی« رســیدگی بــه تخلفات کارکنان 

نیروهای مسلح را تعیین و تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس مقامات و مسئوالن مجاز 
به ارائه پیشــنهاد تنبیهات انضباطی در نیروهای 

مسلح نیز تعیین شدند.
نمایندگان همچنین طرح معافیت مددجویان 
کمیته امداد و بهزیســتی از پرداخت هزینه های 
دادرســی شــورای حل اختالف را از دستور کار 

مجلس خارج کردند.
مجلسی ها از سوی دیگر مصوبه پیشین خود 
در مورد اختصاص سه درصد قراردادهای نفتی به 
مناطق نفت خیــر و گاز خیز را از متن بودجه 9۶ 

حذف کردند.
نطق ها و تذکرات نمایندگان

حشــمت اهلل فالحت پیشــه نماینــده مردم 
اســالم آباد غرب در نطق میان دستور خود گفت: 
براساس ادله موجود برخی آمریکایی ها برای انجام 
تحریکات نظامی علیه ایران از البی  نفت و صهیون 

پول دریافت می کنند.
ســیامک مره صدق نماینده کلیمیان نیز در 
نطق میان دستور خود گفت: ایمان راسخ همگامی 
تمامی اقشار ملت موحد ایران در مبارزه با استکبار و 
صهیونیسم سبب برقراری نظامی توحیدی و عادالنه 

در تمام منطقه خواهد بود.
نماینده کلیمیان در مجلس شــورای اسالمی 
همچنین تصریح کرد:  بروز تفکرات فاشیســتی و 
نژادپرستانه در اندیشه های سران حکومت اشغال گر 
و ضد مردمی اســرائیل دهه ها اســت که اسباب 
بی آبرویی آنان را فراهم کرده و دیر زمانی است که 
یهودیان آزاده جهان انزجار خود از رفتار و سخنان 

این جرثومه فساد را بیان می کنند.
ســیدعلی ادیانــی نماینده مردم قائم شــهر، 
سوادکوه و جویبادر مجلس نیز گفت:  عدم استفاده 
درســت و مؤثر از ســؤال و اســتیضاح ها ازجمله 

آفت های مجلس است.
علی نجفی نماینده مردم بابل نیز گفت: برای 
بی نتیجــه ماندن حجم قابل توجه ســازوکارهای 
نظارتی مجلس باید چاره ای اندیشید و مجلس باید 
پرکاری خود را تقلیل دهد، حجم انبوه مصوبات و 

تعداد جلسات دردی از مملکت دوا نخواهد کرد.
محمدجواد کولیوند نماینده کرج نیز در نطق 
میان دســتور خود گفت: دولت گزارشــی را در 
خصوص اقدامات انجام شده در سال 95 در خصوص 

اقتصاد مقاومتی به مردم ارائه کند.
قره جه طیار نماینده مردم گنبد کاووس نیز در 
تذکری شفاهی با اشاره به اینکه برای ارائه خدمات 

به خانواده های شــهدای منــا اقدام جدی صورت 
نگرفته است، گفت: اکنون صرفاً خدمات جزئی و 

درمانی به این خانواده ها ارائه می شود.
محمدرضا بادامچی نماینده تهران در مجلس 
نیز در تذکر شفاهی با انتقاد از بی توجهی نسبت به 
پدیده تکدی گری در تهران گفت: اخیراً خانم های 
جوان مقابــل بانک ها جلوی مــردم را می گیرند 
تا به اســم کمک به مؤسســات نامشخص از آنها 

پول بگیرند.
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس نیز با اشاره به نتایج نگران کننده 
سرشماری نفوس، گفت: مجلس و دولت باید مسئله 
کاهش رشد جمعیت کشور را جدی بگیرند و گرنه 

به جایی می رسد که قابل عالج نیست.
ضرورت قرار گرفتن تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت 

در دستور مجلس
نادر قاضــی پور نماینــده ارومیه در مجلس 
معطل ماندن شــش ماهه تحقیــق و تفحص از 
وزارت بهداشــت در کمیسیون بهداشت را خالف 
عدالــت خواند و گفت: تحقیق و تفحص از وزارت 
بهداشت و درمان امروز باید در دستور کار صحن 

علنی قرار گیرد.
امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی عضــو 
هیئت رئیســه مجلس نیز با اشــاره به اینکه عضو 
دیگر هیئت رئیسه وظیفه رسیدگی به تقاضاهای 
تحقیــق و تفحص را دارد گفــت: مصوبه ای برای 
تحقیق و تفحص نبوده است که ما آن را در دستور 

امروز صحن بگذاریم.
مخالفت با تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری

نماینــدگان مجلس در جلســه علنی دیروز 
با تقاضای تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران 

مخالفت کردند.
کمیسیون عمران مجلس پیش از این تقاضای 
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرده بود و 
در نشست علنی دیروز گزارش این کمیسیون مبنی 
بر رّد تقاضای تحقیق و تفحص به رأی وکالی ملت 
گذاشته شد که نمایندگان نیز با 1۳2 رأی موافق، 
90 رأی مخالــف و 5 رأی ممتنع از 2۳۳ نماینده 
حاضــر در صحن علنی، با گــزارش رّد تحقیق و 

تفحص موافقت کردند.
شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد

علی الریجانی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز 
گفت: به ما خبر دادند بودجه 9۶ را شورای نگهبان 
تائید کرده و اشــکالی به آن وارد ندانســته است، 

مسئله بودجه 9۶ به خیر گذشت.
وی گفت: از شــورای نگهبان تشکر می کنیم 
که در این مدت مجبور بود جلســاتش را در مدت 
زمان های کوتاهی برای بررســی بودجه و برنامه 
برگزار کند. الزم است که به دلیل این سرعت عمل 

از شورای نگهبان تشکر کنیم.

با تصویب مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان صورت می گیرد

برداشت از صندوق توسعه ملی 
برای مقابله با ریزگردها با اذن رهبری 

سرویس سیاسی - 
روزنامه بهار در ســرمقاله دیروز خود تالش داشــته اســت که با عباراتی غلو آمیز و تصنعی درباره 
رئیس جمهور همچون ، »کســی که فوت های کوزه گری سّیاســی ویژه را از بر است« ، »سّیاسی پرورده 
است«، »روحانی بر روی زمین راه می رود! و این خیلی خوب است!«  و ... او را رئیس جمهوری کار آمد و 
خوب معرفی کرده و انتخاب مجدد وی را ضروری جلوه دهد ، اما در بخشی از آن نوشته است : » روحانی 
متقدم بنا به دالیل بســیار نتوانســت آن گونه که باید و شاید فضای تفاوت صندلی ریاست جمهوری و 
صندلی دیپلمات بودن را دریابد و بیشتر در فضای روانشناختی روحانِی دیپلمات مسیر در پیش گرفت 

که چونان که عیان گشت؛ »برجام« را چونان حیثیتی دیپلماتیکی به بود و نبودش گره داد«.
نگارنده البته به این مسئله اشاره نکرد شخصی که پس از 4 سال هنوز نتوانسته تفاوت بین صندلی 
عالی ترین مقام اجرایی کشور با صندلی دیپلمات بودن را دریابد و خوش باورانه، از ورود سرمایه به کشور 
گرفته تا حل مشــکل محیط زیست، اشــتغال، صنعت، بانک ها و حتی آب خوردن مردم را به توافق با 
آمریکا و غرب گره بزند و نتیجه سیاست های دولتش پس از 4 سال استمرار تحریم های آمریکا و غرب ، 
افزایش  رکود، تورم، بیکاری و اوضاع نابســامانی معیشــتی مردم است، چگونه رئیس جمهوری کارآمد 
اســت و انتخاب مجدد وی امری ضروری است ؟ و سوال دیگر آنکه کدام رسانه ها با باد کردن برجام در 

تنور توهم دولت یازدهم دمیدند؟
باالخره ضروری است یا کم عقلی؟!

روزنامه بهار که در سرمقاله ای خود با آسمان ریسمان بافی بر ضرورت انتخاب مجدد روحانی تاکید 
کرده و حمایت تمام قد و بی چون و چرای احزاب اصالح طلب از اراده   ملت و همبستگی و مردمساالری 
گرفته تا اعتماد ملی و کارگزاران و اتحاد ملت از وی را ضروری عنوان کرده بود، در همان صفحه و در 
مطلبی با عنوان »دردسرهای یک چک سفید امضا« در تعارضی عجیب و محیر العقول! تصمیم شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در حمایت حمایت بی قید و شرط از روحانی را  اقدامی خطرناک دانسته 
که شائبه مسخ شدن اصالح طلبان از سوی دولت، خطر گردش به راست روحانی و عدم سهم دهی وی به 
اصالح طلبان در صورت پیروزی در انتخابات را در پی دارد. این روزنامه نوشت: »تجارب گذشته به خوبی 
نشان می دهد که این نوع حمایت های صریح و بی قید و شرط از یک شخص در آینده مشکالتی جدی 
را برای هر دو طرف - هم جریان سیاسی حمایت کننده و هم شخص مورد نظر- ایجاد خواهد کرد. در 
نتیجه بهتر آن است که آنان که چنین تصمیمی را گرفته اند در صورتی که در آینده ای نزدیک تبعات 
منفی احتمالی چنین تصمیم گیری هایی را که به شدت محل بحث و  تردید است به عینه مشاهده کردند  

خود را کنار نکشیده و پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود باشند«. حاال پیدا کنید پرتقال فروش را!
مشکل این رسانه انتقاد از ناکارآمدی دولت است!

این روزنامه زنجیره ای در مطلب دیگری  با عنوان »مشکل این رسانه پول نیست«، موافقت مجلس 
با اعطای مبالغی از محل صندوق توســعه ملی به حســاب صدا و سیما  در سایه سیاست گروگانگیری 
بودجه این مرکز مهم توسط دولت تدبیر و امید را بهانه ای برای هجمه مجدد علیه صدا و سیما کرد و 
نوشــت : »حقیقت تلخ این اســت که آن چه رسانه انحصاری صدا و سیما را دچار چالش های فزاینده ای 
کرده است نه کمبود منابع مالی بلکه نبود یک راهبرد مشخص برای بهبود و اصالح روندهای غلط در 

این سازمان سیاسی- رسانه ای عریض و طویل است«.
این روزنامه در حالی صدا و ســیما را به نداشتن راهبرد مشخص و روندهای غلط متهم کرده است 
که چند هفته مانده به انتخابات دولت یازدهم دور تازه ای از حمالت  به صدا و سیما برای جلوگیری از 
هرگونه نقدی درباره دولت در برنامه های رسانه ملی  را آغاز کرده و  عقیم سازی این نهاد موثر در برابر 
ناکار آمدی های دولت و باج خواهی انتخاباتی را  در دستور کار برخی وکیل الدوله های مجلس و حامیان 
زنجیره ای و تشکیالتی خود قرار داده است. تا جایی که رسانه ملی این روزها به واسطه مشکالت مالی 
و سیاســت گروگانگیری بودجه ای دولت، برخی از معدود برنامه های تلویزیونی اثرگذار و نقادانه خود را 

قربانی نقدناپذیری دولت تدبیر کرده و آنها را به تعطیلی کشانده است.
حمایت توام با یادآوری مطالبات یا سهم خواهی؟

روزنامه آفتاب یزد دیروز در گزارشی با عنوان »فراکسیون امید از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت 
کرد؛ حمایت توام با یادآوری مطالبات« نوشــت: » قطعا انتظاراتی از دولت وجود دارد و این انتظارات را 
باید مطرح کرد ولی طرح مطالبات به معنی شرط گذاشتن برای روحانی نیست. بیان مطالبات ملت به 

دولت، از اهداف فراکسیون امید است«.
این روزنامه زنجیره ای تاکید کرده اســت که بیان مطالبات اصالح طلبان به معنی شــرط گذاشتن 
نیست. اما مدعیان اصالحات تاکنون به دفعات تاکید کرده اند که چک سفید امضا به روحانی نمی دهند.

در روزهای گذشــته نیز »رســول منتجب نیا« گفته بود: » اصالح طلبان باید در دولت آینده ســهم 
بیشــتری داشته باشــند و درصد قابل توجهی از کابینه ایشان را تشکیل بدهند، عالوه بر این، »مهدی 
آیتی« از فعالین مدعی اصالح طلبی در پاسخ به سؤالی درباره سهم خواهی اصالح طلبان از دولت، گفته 
بود: »اصالح طلبان اگر سهم خواهی کردند حق آنهاست چون در جبهه اصلی حمایت از روحانی بودند«.

گشایش چندانی در وضعیت معیشتی مردم اتفاق نیفتاده
روزنامه آرمان در مصاحبه با »محسن جالل پور« رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نوشت: »در سه سال 
اخیر به رغم تمام تالش هایی که صورت گرفته است، گشایش چندانی در وضعیت معیشتی مردم اتفاق 

نیفتاده و زندگی مردم شرایط بهتری پیدا نکرده و مردم هنوز رضایت کامل از معیشت خود ندارند«.
این فعال اقتصادی در عین حال تاکید کرده است : »نمی توان انتظار داشت که مردم از همان ابتدا رشد 
مثبت اقتصادی را در سفره های خود احساس کنند«. این در حالی است که در ایام تبلیغات انتخاباتی 
ریاســت جمهوری، حسن روحانی در برنامه ای تلویزیونی برنامه های کوتاه مدت و 100 روزه برای حل 

مشکالت اقتصادی را وعده داده بود.
رشد اقتصادی 3- درصد!

روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی در گزارشی به نرخ رشد سال قبل )1۳94( پرداخته و با عبارت 
نرخ رشد »محرمانه« از آن یاد کرده است. طبق این گزارش این نرخ رشد 1/۶- درصد بوده است. 

در این گزارش آمده است: »در تمام مدتي که عملکرد اقتصاد سال 94 از سوي مرکز آمار و معاون 
اول رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه بین 0/7 تا یک درصد رشد مثبت اعالم مي شد؛ بانک 
مرکزي ســکوت کرده بود. در نماگرهاي منتشره فصلي هم به جاي عملکرد شاخص هاي کالن اقتصاد 

»0/0« نمایش داده مي شد.«
در ادامه این نوشتار آمده است: »عدد تولید ناخالص داخلي سال 94 و 95 تا روز گذشته محرمانه 
مانــد اما دیروز پیمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي که پیش تر رونمایي از عملکرد اقتصاد را تا 
نوروز وعده  داده بود؛ در جمع خبرنگاران خبر رشد 1/۶- اقتصاد را اعالم کرد. اگر از این عملکرد رشد 
نفت را حذف کنیم اقتصاد سال 94؛ ۳/1 درصد منفي شده است؛ به عبارت دیگر سه درصد رشد سال 

9۳ عمال در سال بعد خنثي شد و اقتصاد در ابتداي سال 95 به سه سال قبل بازگشته بود.«
طرح دولت روستاییان را بدهکارتر مي کند

روزنامــه اعتمــاد در گزارش دیگری بــا عنوان »طرح دولــت روســتاییان را بدهکارتر مي کند« 
بــه اظهــار نظر کارشناســی مرکــز پژوهش های مجلس پرداخته و نوشــته اســت: »براســاس نظر 
کارشناســي مرکز پژوهش ها، این مصوبه دچار کاســتي ها و خأل هاي بســیار جدي است که تصویب 
آن مشــکالت را در حــوزه کارآفریني و اشــتغال زایي روســتایي و عشــایري برطــرف نخواهد کرد. 
 کارشناســان ایــن مرکز به 15 مــورد نقاط ضعف هــا و چالش هاي اصلــي الیحه اشــاره کرده اند.«
این گزارش در ادامه ضمن اشاره به آفت شتابزدگی دولت در ماه های پایانی و در آستانه انتخابات برای 
اجرای چنین طرح هایی نوشته است: »این مصوبه هیچ سازوکاري براي جلوگیري از تکرار تجربه طرح 
بنگاه هاي زودبازده و طرح هاي به اصطالح مشــارکتي ارایه نکرده است و هیچ تضمیني وجود ندارد که 
شتابزدگي در اجراي چنین مصوبه ا ي به ویژه در ماه هاي انتهایي خدمت دولت یازدهم، سبب راه اندازي 

بنگاه هایي نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتي ورشکستگي شوند.«
ائتالف شکننده ؛ گالیه فراکسیون امید از روحانی

روزنامه زنجیره ای شرق دو روز پس از اعالم حمایت اصالح طلبان از روحانی در انتخابات آتی ریاست 
جمهوری به گالیه فراکسیون امید از دولت پرداخت.

شرق نوشت: حسن روحانی در دقایق 90 سال 95 میزبان فراکسیون امیدی ها بود تا از نزدیک شنوای 
سخن نمایندگان همسوی دولت باشد. چکیده حرف نمایندگان این بود که اصالح طلبان حاضر در مجلس 
به طور قطع با دولت روحانی همسو و همراه خواهند بود، اما رویه دولت در آینده و سپردن مسئولیت ها 

در شهرها و استان ها باید به گونه ای معطوف تر به حضور نیروهای حامی دولت باشد.
اظهارات نمایندگان عضو فراکسیون امید آشکارا رنگ و بوی سهم خواهی می دهد و نشان از آن دارد 
کــه در روزها و هفته های آتی میان اصالح طلبان و دولــت نیازمند به رای حرف و حدیث های فراوانی 

پیش خواهد آمد.
بی خیال مشکالت معیشتی مردم، رشد کرده ایم!

روزنامه شــرق در گزارشی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و آن را در سال 95 مطلوب 
و مافوق انتظار ارزیابی کرد!

شرق نوشت : با انتشار آمار رشد اقتصادي 11/۶ درصدي اقتصاد ایران از سوي بانک مرکزي، مي توان 
با جرئت گفت، روحاني موفق شــد نقش خود را در جایگاه رئیس جمهور به خوبي ایفا کند. به همین 
دلیل پربیراه نیست اگر بگوییم سال 95، سال خیزش مجدد اقتصاد ایران است. اکنون آنچه از گذشته 
بر دولت یازدهم تحمیل شــده بود، پشــت  سر گذاشته شده و از لبه پرتگاه نجات پیدا کردیم. این آمار 

بسیار درخشان و خیره کننده است.
شــرق در ادامه اذعان کرده است : به هیچ وجه نمي توان انتظار داشت که این رشد حتي در سه ماهه 
چهارم هم ادامه پیدا کند. اگر 11/۶ درصد رشد اقتصادي 9 ماهه باشد، به این معناست که حتي اگر در 
ســه ماهه آخر ســال، رشد هفت درصد )کمتر از نصف رشد سه ماهه سوم( را داشته باشیم، باز هم رشد 
ساالنه دورقمي خواهد شد و باالترین رقم در بین اقتصادهاي بزرگ جهان به وقوع خواهد پیوست. در 

واقع ایران رکورد باالترین رشد اقتصادي را که در سال 201۶ رخ داده بود، مي شکند.
ادعای رشــد اقتصادی مافوق انتظار کشــور از سوی حامیان دولت و زنجیره ای ها در حالی است که 
مردم با مشــکالت معیشتی فراوانی روبرو هستند ، رکود همچنان سیطره خود را بر اقتصاد ایران حفظ 

کرده و بیکاری نیز بیداد می کند. 
وقتی حرفی برای گفتن نیست تیم رسانه قوی چه فایده دارد؟!

روزنامه های زنجیره ای این روزها در دفاع از دولت یازدهم مقاالت و گزارشــات فراوانی را منتشــر 
می کنند ، هر چند روحیه کاسب محور و همچنین سهم خواهانه آنان در این نوشته ها دیده می شود ولی 

توصیه های آنان به دولت آشکارا با واقعیات موجود منطبق نیست.
شرق در یادداشتی به ضعف تیم رسانه ای دولت روحانی پرداخت و نوشت : دولت روحانی نیک می داند 
که »پاشنه آشــیِل« او، ضعف کار رسانه ای اســت... طراحی و استفاده از نیروهای »توانمند حرفه ای« و 
»باورمند« به جریان اعتدال برای انتخابات پیش رو یک ضرورت جدی قلمداد می شود، ضرورتی که تاکنون 
با آن برخورد اصولی نشده است. بنابراین، همین برگ برنده برای هر جریان سیاسی در انتخابات پیچیده 
سال 9۶ می تواند یک حلقه مفقوده باشد. روزنامه های زنجیره ای در حالی از ضعف تیم رسانه ای روحانی 
سخن می گویند که مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم به وضوح آشکار است ، تیم رسانه ای روحانی باید 
از کدام داشته ها و عملکرد مثبت دولت دفاع کند ؟ سوالی که زنجیره ای ها تمایلی به پاسخ بدان ندارند.

دادستان عمومی و انقالب تهران در حالی 
موضوع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و 
بانک سرمایه را مصداق واقعی فساد اقتصادی 
اعالم کرد که پیش از ایــن رئیس جمهور 
تخلفات انجام شده در این پرونده را معوقات 

بانکی نامیده بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی 
و انقالب تهران، عبــاس جعفری دولت آبادی  در 
سی و چهارمین نشست شورای معاونین دادستانی 
تهــران، ضمن اطالع رســانی در خصوص برخی 
پرونده هــای اقتصادی از جملــه صندوق ذخیره 
فرهنگیان و بانک ســرمایه، موضوع این پرونده را 

مصداق واقعی فساد اقتصادی دانست.
جعفری دولت آبادی  با اعالم اینکه تشــکیل 
دادســرای پولی - بانکی ما را به ســمت بررسی 
آسیب ها هدایت کرده اســت، از بازداشت دو نفر 
به اتهام های ارتشــاء و اخذ تســهیالت کالن روز 
گذشــته در پرونده مذکور خبر داد و افزود: نقش 
مدیران بانک ها در این پرونده ها قابل بررسی است 
و با آسیب شناسی می توان از تکرار چنین جرایمی 
پیشــگیری نمود؛ به عنوان مثــال برخی بانک ها 
هزاران میلیارد تومان تسهیالت اعطا کرده اند، اما 
از نصب دوربین مداربســته در واحدها خودداری 

نموده اند.
 وی با اشاره به گالیه برخی مسئوالن بانکی 
مبنــی بر اینکه همه چیز در راســتای تخریب 
آنهــا عمل می کند؛ در حالی که اقدامات خوبی 
انجام شده است، اظهار داشت: وقتی فضا منفی 

می شود، تخریب جای سازندگی را می گیرد.
دادســتان تهران با اعالم حمایت دادسرای 
تهران از اقدامات دستگاه های اجرایی در مبارزه 
با فســاد و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و 
بانکی و... ابراز امیدواری کرد در ســال 1۳9۶ 
دادســرای تهران با تجربیات بیشــتر و برنامه 
مناســب تر آمادگی مقابله با مشکالت و جرایم 

را داشته باشد.
بازداشت »احسان مازندرانی«

 در پی اجرای محکومیت قبلی است
خبر دیگر اینکه دادســتان تهران گفت: 
بازداشت احسان مازندرانی، در راستای اجرای 

حکم محکومیت قبلی انجام شده است.
جعفری دولت آبادی با رد ادعاهای مطرح 
شــده مبنی بر بازداشت بدون دلیل احسان 
مازندرانی و با انتقاد از فضاسازی صورت گرفته 
توسط برخی رســانه ها و در فضای مجازی، 
گفت: بازداشت این محکوم امنیتی، در راستای 
ادامه و اجرای کامل حکم محکومیت قبلی وی 

به عمل آمده است.
فساد اقتصادی یا معوقه بانکی؟

گفتنی است در حالی دادستان تهران موضوع 

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک ســرمایه 
را مصداق واقعی فســاد اقتصادی معرفی می کند 
که آبان ماه گذشــته رئیس جمهور طی سخنانی 
در صحــن مجلس در این رابطه گفته بود: »اینکه 
دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه 
داشته و بدهی شده است، برخی رسانه ها آن را فساد 
و اختالس تلقی می کنند!« این سخنان در حالی بود 
که در ارتباط با فساد 8000 میلیاردی در صندوق 
ذخیره فرهنگیان  و بانک سرمایه که بخش زیادی 
از ســهام آن متعلق به این صندوق است، مهر ماه 
گذشــته مدیرعامل این صندوق و برخی نزدیکان 

وی دستگیر شده اند. 
در ابتــدا که خبر فســاد مالــی درصندوق 
ذخیره فرهنگیان و بانک ســرمایه رسانه ای شد 
طبق معمول، ابتدای کار به تکذیب گذشت ولی 
با افشــای جزئیات بیشــتر، مدیرعامل صندوق 
ذخیره نیز این فســاد را قبول کرد و مدعی شد 
مبلغ آن ســه هزار و 500 میلیارد تومان است! 
انکار بخش مهمی از مبلغ به یغما رفته باعث شد 
اسناد بیشتری منتشر شود و معلوم شد که مبلغ 
8000 میلیارد تومان از صندوق و بانک منسوب 
به آن کم شده و به جیب افراد و جریان سیاسی 

خاصی رفته است!
توبه از گناه شخصی یا محاکمه رانت خواران؟

از زمانی که دولت یازدهم رسما کار خویش 
را آغاز کرد صحبت پیرامون فســاد در دولت 

قبــل به روالی عادی در میــان دولتمردان و 
روزنامه ها و رسانه های حامی دولت تبدیل شد. 
این رسانه ها با شدت تمام مشغول شخم زدن 
8سال دولت قبل بوده اند تا نکته ای را به عنوان 
فســاد مطرح کنند اما زمانی که فساد 8000 
هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان 
بانک سرمایه مطرح شد، رئیس جمهور گفت: 
»برای بعضی ها مثل اینکه باال و پایین کردن 
فســاد لذت بخش اســت... اگر فسادی است 
بــا آن مبــارزه کنیم، نه اینکــه آن را بزرگ 
کنیم. بعضی ها در جامعه فساد را عادی سازی 

می کنند، کار بد را نباید شیوع داد.«
روحانی افزود: »اگر کســی گناهی کرده باید 
پیش خدای خود توبه کند و اگر حق الناس است 
باید جبران کنیم. اگر به یک نفر گفته شد دو گناه، 
اگر به جمعی گفته شد 10 گناه، اگر به روزنامه ای 
گفته می شود میلیون ها گناه، اگر گناهی کرده باید 
جبران کنیم، نه اینکه جار بزنیم آن هم به دروغ، 

نباید عادی سازی کنیم!«
ارتباط بانک سرمایه با صندوق فرهنگیان

بانک سرمایه بانکی است که بخش عمده ای 
از ســهام آن متعلق به آموزش و پرورش است و 
این تعلق، به دلیل ســهامداری صندوق ذخیره 
فرهنگیان در بانک ســرمایه است. حدود نهصد 
هزار فرهنگی از سراســر کشــور، ســهامدار و 
ســپرده گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند 

و این صندوق با سرمایه گذاری و تاسیس بانک 
ســرمایه، کوشیده بود سپرده فرهنگیان را سود 

آور کند.
اما این بانک 400 میلیارد تومانی در نیمه اول 
سال 94 معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی اش 
را زیان کرد! یعنی  در عملکرد ۶ ماهه اول سال 
94 برای هر ســهم 59۳ ریال زیان شناســایی 
کرده که معادل 2۳7 میلیارد تومان بوده و بیش 
از نیمــی از ســرمایه 400 میلیارد تومانی آن را 

شامل می شود.
پیش از این احمدی الشکی نماینده نوشهر 
و چالــوس در مجلس در خصــوص صندوق 
ذخیره فرهنگیان و بانک ســرمایه گفته بود: » 
این صندوق وضعیت بیماری دارد، طی دو سال 
گذشــته ۶ مدیرعامل در بانک سرمایه تغییر 
کردند. البته شاید این تغییر مدیران عامل بانک 
سرمایه برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات این 
بانک بوده است، بانک سرمایه در سال 94 حدود 
هزار و 500 میلیارد تومان خسارت و زیان دیده 
است...یک نفر سه هزار و 900 میلیارد تومان به 
بانک سرمایه بدهکار است و 90 درصد تسهیالت 

تنها به ۳0 نفر ارائه شده است.«
با افشــای جوانب مختلف این فســاد عظیم، 
دولتمــردان انکار را بی فایــده دیدند و تصمیم به 
حذف مهره هــا و پادوها گرفتند! بر این اســاس 
هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تالش کرد با 
ایجاد تغییرات در اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 

صندوق، از بازتاب مشکالت بکاهد!
حجت االسالم محسنی اژه ای، سخنگوی قوه 
قضائیه هم در نشست خبری دوم آبان ماه گذشته 
درخصوص رســیدگی به پرونده فساد در صندوق 
ذخیــره فرهنگیان گفته بــود: »تاکنون 8 نفر در 
حین رســیدگی به این پرونده بازداشــت شده اند 
و این تعداد افراد بازداشــت شده به پرونده بانک 

سرمایه نیز مربوط است.«
28 مهرماه گذشته بود که شهاب الدین غندالی 
مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، پس 
از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی 
بانکی )ناحیه ۳۶( پس از تفهیم اتهام در خصوص 
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با 

قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
پیش ازآن همسر وی و فرزند همسرش و قائم 
مقام سابق بانک سرمایه که بخش عمده ای از سهام 
آن متعلق به شرکت ســرمایه گذاری فرهنگیان 

است، بازداشت شده بودند. 
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز پیش 
از این  با انتقاد از انتصاب برخی افراد مسئله دار در 
مناصــب مهم، گفته بود: »به آقای فانی وزیر وقت 
آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، 

اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.«

دادستان تهران:

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
 مصداق واقعی فساد اقتصادی است

عضو فراکســیون امید مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه اشخاص شورای عالی 
رسمیت  به  را  اصالح طلبان  سیاست گذاری 
نمی شناسد، گفت: هر کسی نمی تواند بگوید 
گزینه نهایی اصالح طلبان برای انتخابات 96 

را تعیین کرده ایم.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو 
فراکســیون امید در حاشیه جلسه علنی مجلس 
در جمع خبرنگاران گفت:  شــنیده ام برخی اعالم 
کرده اند که فراکسیون امید در انتخابات سال بعد 
از آقای روحانی حمایــت می کند در حالی که تا 
این لحظه مجمع عمومی، شورای مرکزی و هیئت 
رئیسه این فراکسیون جلسه ای در ارتباط با ریاست 
جمهوری نداشــتند و هر چند که ممکن است که 
در نهایت به این جمع بندی برسیم اما تا این لحظه 

مجمع عمومی تشکیل نشده است.
کواکبیان ادامه داد:  امروز در این باره صحبت 
کردیم و قرار شد که پس از تعطیالت نوروزی حتماً 

نشستی از سوی مجمع عمومی برگزار شود و درباره 
انتخابات نظر دهد.

وی افــزود: نکته دیگر درباره اینکه می گویند 
گزینه نهایــی اصالح طلبان آقای روحانی اســت 
می خواهم بگویم که چنین چیزی نیســت چون 
اوالً که شــورای هماهنگی جبهه اصالحات تا به 

حال هیچ نشستی درباره انتخابات نداشته است.
عضو فراکســیون امید تصریح کرد: شــورای 
هماهنگی جبهــه اصالحات متشــکل از احزاب 
اصالح طلــب و شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان متشــکل از اشخاص است که ما آنها 
را به رسمیت نشــناخته ایم و گفته ایم که شورای 
هماهنگی باید درباره کاندیدای نهایی اصالح طلبان 
نظر دهند که این شورا هم تاکنون هیچ نظری نداده 

است و بعداً در مورد آن صحبت می کنیم.
به گزارش فارس، کواکبیان در ادامه گفت: هر 
کسی نمی تواند بگوید ما گزینه نهایی اصالح طلبان 
را برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده ایم.

کواکبیان:

شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان را به رسمیت نمی شناسم
هرکسی نمی تواند نامزد تعیین کند

وزیر اطالعات:
در انتخابات تا جایی که بتوانیم تخریب ها را 

مدیریت خواهیم کرد 
وزیر اطالعات گفت: در انتخابات تا جایی که بتوانیم تخریب ها 

را مدیریت خواهیم کرد و امنیت کامل را ایجاد می کنیم.
به گزارش فارس، حجت االســالم ســید محمود علوی در همایش 
»انتخابات 9۶، مشــارکت همگانی، وحــدت و همدلی، امنیت پایدار« 
خاطرنشان کرد: امروز ایران اسالمی ما از نعمت امنیت بی بدیلی برخوردار 
است در حالی که کشــورهای منطقه بی ثبات و ناامن هستند؛ امنیت 
حاکم بر جمهوری اسالمی حق مردم است و البته این وظیفه نظام است 

تا امنیت را برای مردم فراهم سازد.
وی تصریح کرد: بهترین و معجزه آســاترین کار اطالعاتی در اسالم 
کار اطالعاتی اخالق محور اســت چراکه راه پیشرفت در مسیر اخالقی 
است؛ با خوداجتهادی نمی توانیم امنیت نخبگان و فعاالن سیاسی جامعه 

را از بین ببریم.
وزیر اطالعات گفت: اگر مردم در فضایی آرام بتوانند نفس بکشــند 
برای ما ارزشــمند است و مردم نیز در این صورت با ما همراه خواهند 
شــد. تیمی که می خواست در فارس جنایت کند و در راهپیمایی 22 
بهمن فاجعه بیافریند، توســط سربازان گمنام امام زمان)عج( دستگیر 
شد.حجت االسالم علوی خاطرنشان کرد: یکی از کاالهایی که از جمهوری 
اســالمی صادر می شود، کاالی امنیت است، امروز سربازان فنی وزارت 
اطالعات در سوریه قوی ترین دستگاه ها را نصب کرده و با ارائه اطالعات 

الزم قرارگاه های تروریست ها به صورت دقیق رصد می شوند.
وی بیان داشــت: یکی از مؤثرترین مؤلفه های امنیت حضور مردم 
در صحنه اســت چراکه حضور مردم بازدارنده است. هرچه رقابت های 

انتخاباتی سالم تر باشد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
وزیــر اطالعات گفت: در انتخابات تا جایــی که بتوانیم تخریب ها 
را مدیریــت خواهیم کرد و امنیت کامل را ایجاد می کنیم؛ امســال دو 
انتخابات مهم در پیش داریم که اگر حواسمان نباشد، زلزله و سونامی 

در جامعه ایجاد خواهد شد.
حجت االســالم علوی افزود: باید به گونه ای رفتار کنیم که زلزله ای 
در انتخابات به وجود نیاید که با جلوگیری از تخریب ها و در چارچوب 

بودن مسیر می توان انتخابات خوبی برگزار کرد.
سردار شریف:

توسعه قدرت بازدارندگی دستور کار اصلی سپاه است 
و قابل مذاکره نبوده و نیست

مســئول روابط عمومی کل سپاه توسعه قدرت بازدارندگی 
و دفاعی کشور را دستور کار اصلی سپاه عنوان و تصریح کرد: 
همانطور که بارها همه مسئوالن کشور نیز اعالم کرده اند، تقویت 
بنیه دفاعی یکــی از اولویت های اصلی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی اســت و هرگز قابل مذاکره نبوده و نیست و با برنامه 

دقیق، منظم و حساب شده به پیش می رود.
به گزارش فارس، همزمان با روزهای پایانی سال 1۳95 سردار رمضان 
شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه به تشریح مهمترین کارکرد ها 

و دستاوردهای مهم سپاه در سال 1۳95 پرداخت.
وی توســعه قدرت بازدارندگی و دفاعی کشور را دستور کار اصلی 
سپاه عنوان و تصریح کرد: از آنجا که انقالب اسالمی و ملت ایران دارای 
دشمنان جدی و قسم خورده ای هستند که لحظه ای دست از خباثت و 
دشمنی با ما برنمی دارند، مهمترین همت سپاه این بوده که با تقویت و 
توسعه توانمندی دفاعی و نظامی بتواند هم برای دشمن بازدارنده باشد 
و اگر دشمن مرتکب اشتباه و غفلتی شد بتواند اقدامات آنان را در اولین 

فرصت زمانی به شکست کشانده و غافلگیر نشود.
ســردار شریف در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش ها و تمرینات 
آمادگی مختلف ســپاه در طول سال، خاطرنشان کرد: نیروی زمینی 
ســپاه در سال جاری در پهنه جغرافیایی کشــور به ویژه در مناطقی 
مانند جنوب شرق و شمال غرب که از حساسیت باالتری برخوردارند 
و نیز مناطقی که نیازمند اشــراف اطالعاتی بیشــتری است، به انجام 
رزمایش های مختلف پرداخت؛ نیروی دریایی سپاه نیز با انجام تمرین ها 
و رزمایش های تخصصی با بکارگیری تجهیزات و نیروی انسانی کارآمد 
نشان داد که قادر است با اشراف اطالعاتی کامل و سیادت دریایی الزم 
از منافع جمهوری اسالمی در مرزهای آبی کشور به خوبی دفاع کند.

مســئول روابط عمومی کل سپاه با تاکید بر اینکه اقدامات مستشاری 
در یاری رســاندن به جبهه مقاومت موجب توســعه مرزهای امنیتی 
ما شــده است، اظهار داشت: در شــرایط متالطم منطقه غرب آسیا و 
ناامنی های گسترده ای که پیرامون ما وجود دارد بحمد اهلل ایران اسالمی 
به عنوان جزیره ای امن و باثبات بوده و به اذعان دوســت و دشمن، از 
امنیت قابل قبولی برخوردار است که این امنیت در سایه مجاهدت، از 
خودگذشتگی و جان فشانی رزمندگان در جبهه مقاومت و مدافعین حرم 
و نیز تالش های گسترده ای که در حوزه های امنیتی و اشراف اطالعاتی 
توســط پاسداران و سایر سازمان های امنیتی و نیروهای مسلح صورت 

گرفته به دست آمده است.
وی با بیان اینکه تقویت و توســعه توان دفاعی و بازدارندگی کشور 
از پایان دوران دفاع مقدس آغاز شده و کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: 
همانطور که بارها همه مسئوالن کشور نیز اعالم کرده اند، تقویت بنیه 
دفاعی یکی از اولویت های اصلی نظام مقدس جمهوری اســالمی است 
و هرگز قابل مذاکره نبوده و نیســت و با برنامه دقیق، منظم و حساب 

شده به پیش می رود.
سردار شریف با تاکید بر اینکه به همان میزانی که سپاه در دوران 
دفاع مقدس به ملت و کشــور خدمت کرده در عرصه سازندگی و 
توسعه زیرساخت های کشور هم موفقیت های قابل توجهی داشته 
اســت، گفت: هر چند دشــمن با رفتارهای حساب شده در حوزه 
عملیات روانی این بخش از اقدامات سپاه را مورد هجمه قرار داده 
اما بطور مثال قرارگاه سازندگی خاتم در سال گذشته 5۳ ابرپروژه 
را با دستور کار اقتصاد مقاومتی به سرانجام رسانده که یکی از آنها 
بهره برداری از پروژه بزرگ »پاالیشگاه ستاره خلیج فارس« است که 
با راه اندازی آن نه تنها کشور از واردات بنزین بی نیاز خواهد شد، 
بلکه این امکان را به ما می دهد که به بازار صادرات بنزین ورود کنیم.
مسئول روابط عمومی کل سپاه تصریح کرد: در عرصه محرومیت 
زدایی و خدمت به هموطنان به ویژه در اســتان های محروم، قرارگاه 
کوثر سپاه که به همین منظور راه اندازی شده است، تنها در یکی از 
استان های کشور حدود 8 هزار پروژه را در سال جاری به بهره برداری 

رساند.
وی بیان داشت: به دلیل الگوی موفق قرارگاه محرومیت زدایی سپاه 
و دستاوردهای خوبی که برای کمک به طرح های زود بازده و بازسازی 
روستاهای کشور به همراه داشت، در سال جاری فرمانده کل سپاه راه 
اندازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی را در کلیه سپاه های استانی ابالغ کردند 
که ان شــاء اهلل در سال های آتی شاهد پیشرفت های بیشتری در عرصه 

خدمت به مردم محروم باشیم.


