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معاون اول رئیس جمهوری:

نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تعلل کنیم

رحمانی فضلی:

به نسبت کاهش قیمت ارز،
کاالها باید ارزان شوند

معاون اول رئیس جمهوری گفت :در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید
تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم
و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
به گزارش معاون اول رئیس جمهوری« ،اسحاق جهانگیری» در چهل
و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز گذشته
به ریاست وی برگزار شد ،تاکید کرد :آسیب شناسی تخلفات صورت گرفته
باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود.
وی افزود :در مبارزه با مفاسد افتصادی نباید تعلل و سستی به خود راه
دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد
نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تأسف از اینکه شاهد تکرار فسادهای

مشابه در کشور هستیم ،تصریح کرد :پروندههای فسادی که کشف و با آنها
برخورد شده است نباید رها شوند بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف
فساد ،رویهها و روندها نیز اصالح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه
جلوگیری شود.
جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت
دانست و اظهار داشت :اگر فرآیندها اصالح شود و عملکردها در معرض دید
عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سو استفادهها جلوگیری میشود.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از تخلفات و سو استفادهها در نظام
پولی و بانکی کشور اتفاق میافتد ،گفت :بانک مرکزی باید به عنوان اصلی
ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانکهای عامل با اقتدار کامل در انتخاب
مدیران حرفهای و اعضای هیأت مدیره بانکها که دارای صالحیت اخالقی

و تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.
معاون اول رئیس جمهوری به سیاست گذاری بانک مرکزی در
خصوص چکهای تضمینی اشاره کرد و یادآور شد :این اقدام نتایج مثبت و
سازندهای به همراه داشت و امیدوارم این گونه برنامهها و اصالح فرآیندهای
نادرست در سایر بخشهای اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.
جهانگیری همچنین درمورد گزارش دبیرخانه این ستاد در خصوص
کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی شکل گیری مفاسد اقتصادی،
از دبیرخانه ستاد خواست برنامه آسیب شناسی علل وقوع فساد را با جدیت
هر چه بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات الزم برای شناسایی
گلوگاههای فسادخیز و نیز اصالح فرآیندها را در جلسات بعدی ارائه کند.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

وزیر کشور با اشاره به اینکه قیمت ارز در  ۱۰روز گذشته روندی کاهشی داشته
است ،گفت :اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت قیمت کاالها باید کاهش
یابند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه جلسات «ستاد
اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» به طور مرتب برگزار میشود ،افزود :دیروز
سه شنبه هم جلسه ستاد اطالعرسانی اقتصادی با حضور همه دستگاههای اجرایی
و نهادهای مرتبط برگزار و طبق معمول در این جلسه گزارشات هفتگی از عملکرد
حوزههای اقتصادی و اجرایی ارائه شد .باتوجه به پیشنهادات اعضای ستاد ،عمدتاً کار
ستاد این خواهد بود که به صورت پیشگیرانه با مسائل برخورد کنیم.
رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه مصوبات
این ستاد به استحضار سران قوا میرسد و در آنجا نسبت به حل معضالت و مشکالت
اقدام میشود ،اضافه کرد :اگر احساس میشود در حوزهای اقتصادی مشکالتی وجود
دارد که در آینده در تولید و قیمتها اثر منفی داشته باشند ،آن مشکالت و احتماالت
مطرح ،بررسی و در مورد آنها تصمیمگیری میشود .رحمانی فضلی با اشاره به اینکه
بعضی از دستگاهها مانند قوه قضائیه با توجه به نوع تعامل و همکاری آنها با رسانهها
و دستگاههای اجرایی عملکرد خوبی داشتهاند ،اظهار کرد :به دلیل این نوع از عملکرد
و همکاری دستگاههای مرتبط ،روند هماهنگی سیاستهای ما در اجرا بسیار مناسب
شده است .بر همین اساس گزارشی از روند هماهنگی سیاستهای اجرایی با ائمه
جمعه سراسر کشور ارائه شد که بسیار خوب و امیدوارکننده بود .وزیر کشور ادامه
داد :گزارشات بسیار خوبی در خصوص اقدامات دستگاههای اجرایی در جهت تشویق
تولید ،مقاومت مردم و در جهت جلوگیری از برخی سیاه نماییها ارائه شد ،که جای
تشکر دارد .همچنین در این جلسه مباحث جلسه قبل و نحوه اطالع رسانی برخی
رسانهها مطرح شد .رحمانی فضلی با یادآوری این نکته که طبق گزارشی که هر
هفته وزرات صمت در این ستاد ارائه میدهد ،قیمت حدود  ۶۰قلم کاال پیگیری و
رصد میشود ،تاکید کرد :در جلسه قبل برخی رسانهها به نقل اینجانب از کاهش ۵۰
درصدی کاالها گزارش داده بودند که این خبر درست منتقل نشده بود .صحیح آن به
این صورت است که از آن  ۶۰قلم کاال ۵۰ ،درصد روندی کاهشی ،بین  ۵تا  ۱۰درصد
داشته است ۴۰ .درصد ثبات و  ۱۰درصد نیز افزایش قیمت گزارش شده است .باید
توجه شود که تمام این درصدها مربوط به  ۶۰قلم کاالیی است که رصد میشوند.
ادامه در همین صفحه

پیشنهاد تامین درآمد پایه برای هر ایرانی در اصالح ساختار بودجه

الریجانی:

معاون رئیس جمهور:

کمیته مشترک نحوه افزایش حقوق
کارکنان را در دست بررسی دارد

نماینده مردم ورامین در مجلس خواستار تشکیل هیاتی مرکب از نمایندگان
دولت و مجلس برای بررسی چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸
شد و الریجانی خبر از تشکیل این هیات و بررسی موضوع داد.
سیدحسین نقوی حسینی در جلسه علنی دیروز (سهشنبه) مجلس در تذکری به
وزیر جهادکشاورزی گفت :عشایر یکی از اقشار مهم تولید کننده در حوزه کشاورزی
هستند که متاسفانه توجهی به آن ها صورت نمی گیرد و این قشر ،قشر تولیدکننده
بی آزاری هستند که ضرورت دارد در سال رونق تولید ملی مورد توجه قرار گیرند.
وی در تذکر دیگری گفت :بین نمایندگان مجلس و دولت در زمینه احکام صادره
حقوق کارمندان و بازنشستگان اختالف نظر وجود دارد که برخی از نمایندگان و
کمیسیون برنامه و بودجه معتقدند احکام صادره برای افزایش حقوق براساس مصوبه
مجلس نبوده است .به همین جهت کسانی که حقوق پایین تر دریافت می کنند،
افزایش حقوق کمتری داشتند و کسانی که حقوق بیشتری دریافت می کردند افزایش
حقوق بیشتری دارند .در عین حال دولت نیز به سه بند مصوبه کمیسیون برنامه و
بودجه استناد میکند و تاکید دارد حد وسط مصوبه مجلس را اجرا کرده است .به
همین جهت درخواست دارم هیاتی متشکل از نمایندگان ،دیوان محاسبات و دولت
تشکیل شود تا به این موضوع رسیدگی شود تا حقی از کارمندان به ویژه کسانی که
حقوق پایین تری دریافت می کنند ،تضییع نشود.
علی الریجانی در پاسخ به تذکر نقوی حسینی ،گفت :این کمیته برای رسیدگی
به حقوق کارمندان تشکیل شده است .از مجلس آقای قاضی زاده هاشمی(عضو هیات
رئیسه مجلس) حضور دارد عالوه بر آن نمایندگان دیوان محاسبات و نمایندگان
سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی موضوع هستند که احکام صادره براساس
مصوبه مجلس بوده یا خیر ،اگر نبوده چطور باید اصالح شود؟

به نسبت کاهش قیمت ارز،
کاالها باید ارزان شوند

ادامه از همین صفحه
رئیس ستاد اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه همه دستگاههای
اجرایی را موظف کردیم سخنان واحد خود را در اختیار رسانهها قرار دهند ،ادامه داد:
دستگاههای اجرایی با حضور فعال خود در عرصه اطالع رسانی از انتشار اعداد و ارقام
غیر واقعی جلوگیری کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد :در حوزه مسکن رسانههایی با نیت فضا سازی و
بازارسازی های کاذب موجب افزایش قیمت فروش و اجاره شده بودند ،با تصمیم قوه
قضائیه با حدود  ۱۰سایت غیر مجاز که به این کار مشغول بودند برخورد مناسب
و متناسب صورت گرفت .طبق گزارشات فضای رسانهای در این حوزه آرام تر شده
و قیمت درحوزه مسکن روند کاهشی داشته است .اتفاقی مشابه مسکن در حوزه
خودرو هم افتاده بود ،با برخوردی که با سایتها و عوامل افزایش قیمت خودرو شد
در آن قسمت هم با شرایط ارامی مواجه هستیم .در حال حاضر فضای اطالع رسانی
و رسانهای کاال در حوزههای ارز ،سکه ،مسکن و خودرو کام ً
ال مدیریت شده است و
دستگاههای اجرایی مرتبط موطف هستند دائماً رصد کنند و اطالعات درست را به
مردم بدهند.
وی افزود :گزارشی از افزایش قیمت برخی کاالها از ستاد تنظیم بازار داشتیم
مبنی بر اینکه برخی از اقالم لبنی تا حدود  ۲۰درصد افزایش داشته است که در ستاد،
ریز اجزا تشکیل دهنده قیمت آن کاالها بررسی و مقرر شد نظارت دقیقی صورت
پذیرد که باعث افزایشهای کاذب و غیر رسمی نشود ،این موضوع را اصناف و وزارت
صمت پی گیری میکنند.
وزیر کشور با بیان اینکه جلسات این ستاد به صورت هفتگی تشکیل میشود،
اظهار کرد :در اینجا موضوعات مرتبط رصد ،تحلیل و مناسب با فضای رصد شده
وتحلیل شده ،دستگاههای اجرایی اقدامات مناسب و الزم را انجام میدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که در راستای واقعی شدن قیمتها چه اقداماتی
انجام داده اید؟ گفت :برخی قیمتها به صورت کاذب افزایش داشته اند و رقم کاهشی
کم بوده است .مقرر شد دستگاههای مرتبط ،این موضوع را در دستور کار خود قرار
داده و تالش کنند ثبات قیمتها اتفاق بیافتد.

دولت از
توسعه کیفی برندهای
پوشاک داخلی
حمایت می کند
صفحه 2

نیروگاه های
خورشیدی
ظرفیتی برای
تولید و اشتغال
صفحه 3

صفحه 2

طرح سازمان برنامه وابستگی بودجه به نفت را به  ۱۰درصد کاهش میدهد

رئیس سازمان برنامه و بودجه از طرح  ۲۴برنامهای
با هدف کاهش وابستگی بودجه ساالنه به نفت در سال
جاری تا سقف  ۱۰درصد خبر داد.
محمدباقر نوبخت در جریان بازدید از قطعه یک
آزادراه تهران شمال ،درباره کاهش وابستگی بودجه به
درآمدهای نفتی اظهار داشت :یک طرح  ۲۴برنامهای در
چهار محور طراحی شده و در شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا به تصویب رسید که پس از تائید مقام
معظم رهبری ،الزماالجرا خواهد بود .در این طرح قرار
است منابع جایگزین درآمدهای نفتی ،به تدریج اعالم
شود .از این  ۲۴برنامه ۱۱ ،برنامه امسال و  ۱۳برنامه نیز
در سال  ۹۹عملیاتی خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :با تکمیل این
 ۲۴برنامه ،وابستگی بودجه به نفت را به تدریج کاهش
داده و نهایتاً قطع میکنیم.
وی تأکید کرد :در بودجه امسال برای آنکه از
نوسانات نفتی رهایی یابیم ،در تالشیم میزان وابستگی
به درآمدهای نفتی حداکثر  ۱۰درصد باشد.
معاون رئیسجمهور درباره پروژههای عمرانی گفت:
روز گذشته  ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه
برای طرحهای عمرانی اختصاص دادیم که اختصاص این
میزان بودجه ظرف سه ماه در سالهای گذشته بیسابقه
بوده است .سال گذشته  ۵۴هزار میلیارد تومان در طول
تمام سال ،برای بودجههای عمرانی اختصاص یافت که

نسبت به سال قبل از آن  ۳۰درصد رشد داشت.
نوبخت با تأکید بر اینکه اختصاص بودجه به
پروژههای عمرانی ،بر اساس اولویتبندی خواهد
بود ،تصریح کرد :قرار نیست بودجهها را به صورت
قطرهچکانی میان همه پروژهها توزیع کنیم بلکه امسال
با صرفهجویی  ۶۲هزار میلیارد تومان ،منابع بودجهای
را به پروژههای اولویتدار مانند آزادراه تهران -شمال
اختصاص دادهایم .در سالهای گذشته هزاران میلیارد
تومان برای این آزادراه هزینه شد اما مردم تاکنون
چیزی مشاهده نکردهاند.
وی درباره درخواست قوه قضائیه برای تخصیص
اعتبار با هدف جذب نیرو گفت :نمیتوان از یکسو
بحث صرفهجویی را مطرح کرد و از سوی دیگر انتظار
داشت ،تشکیالت توسعه یابد اما قوه قضائیه برای توسعه
تشکیالت خود ،بهانه جلوگیری از اطاله دادرسی را دارد.

با این حال جز از طریق اولویتبندی و سهمیهبندی،
نمیتوانیم کاری پیش ببریم.
نوبخت در خصوص پروژههای مسکنی سال جاری
تصریح کرد :در سال جاری احداث  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی در بخش بافت فرسوده را در برنامه داریم و
این غیر از طرحی است که برای ساخت  ۱۰۰هزار واحد
دیگر شامل  ۵۰هزار واحد مسکونی در روستاها و ۵۰
هزار واحد مسکونی حمایتی در شهرها ساخته خواهد
شد.
وی درباره اشتغال نیز گفت :تا پایان سال ۹۸
طی  ۸برنامه ۹۸۸ ،هزار فرصت شغلی ایجاد میشود
که بخش زیادی از آن در حوزه مسکن است .سازمان
برنامه و بودجه با تکتک دستگاهها از جمله وزارت راه و
شهرسازی برای ساخت مسکن ،وزارت جهاد کشاورزی
برای تولید محصوالت گندم ،پرورش ماهی در دنیا و
محصوالت باغی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
توافقنامه امضا کرده است تا این  ۹۸۸هزار فرصت شغلی
ایجاد شود.
به گفته معاون رئیسجمهور ۲۰ ،درصد اول منابع
الزم برای ایجاد این  ۹۸۸هزار شغل به دستگاههای
اجرایی داده شده و ما در حال حاضر از دستگاههای
مربوطه مطالبهگر هستیم و وزارت راه و شهرسازی باید
بگوید با  ۲۰درصد تخصیصی تاکنون چه تعداد واحد
مسکونی ساخته شده است.

یوسفنژاد:

یک عضو هیات رئیسه مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت
معرفی گزینه مناسب برای تصدی
وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس
جمهور تاکید کرد که مجلس شورای
اسالمی به وزیر ضعیف رای نخواهد داد.
علی اصغر یوسف نژاد  ،با اشاره
به استعفای وزیر آموزش و پرورش

مجلس به وزیر ضعیف رأی نمیدهد
و اهمیت این وزارتخانه ،اظهار کرد :ما
منتظر هستیم که آقای روحانی یک فرد
قوی را برای تصدی به مجلس شورای
اسالمی پیشنهاد دهد چرا که مجلس در
سال چهارم فعالیت خود به وزیر ضعیف
رأی نخواهد داد.
وی اضافه کرد :وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش باید کسی باشد که

وجاهتی بین معلمان و جامعه آموزش
و پرورش داشته باشد و با مشکالت
آموزش و پرورش از مطالبات فرهنگیان
گرفته تا مسائل مربوط به حقوق و مزایا
و موارد مختلف آشنایی داشته باشند و
توان پیگیری و حل مسائل را دارا باشد.
یوسف نژاد با بیان این که وزیر
پیشنهادی آموزش و پرورش باید از

مجلس شورای اسالمی و کمیسیونهای
تخصصی آن و همچنین دولت در جهت
منفعت جامعه فرهنگی بهره بگیرد ،در
این باره خاطرنشان کرد :نمایندگان
متقاضی معرفی فردی با قابلیتها و
رزومه قابل دفاع و همچنین سابقه
مدیریت و وجاهت مناسب برای حل
مسائل این وزارتخانه هستند.

نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تعلل کنیم

ادامه از همین صفحه
وی در ادامه به فشارهای سنگین اقتصادی از
سوی آمریکا علیه ملت ایران اشاره و خاطرنشان کرد:
آمریکا  ۳۰درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به
تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری
اسالمی ایران به راه انداختهاند .آنها تصور میکردند که
با این فشارها ،اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه
خواهد شد ،اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق
نشد بلکه روز به روز بر اقتدار کشور افزوده میشود.
در این جلسه حجت االسالم و المسلمین
غالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز با
بیان اینکه ضعفها و اشکاالتی در برخی بخشها وجود
دارد ،گفت :با وجود همه این ضعفها و باوجود فشارهای
بسیار سنگین دشمنان اما به لطف خداوند و با همت
مدیران کشور وضعیت معیشت و امنیت در کشور قابل
قبول است.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای

اسالمی هم در این جلسه با یادآوری اینکه ریشه تمام
مشکالت کشور نبود اطالعات و دادههای دقیق برای
تصمیم گیری است ،گفت :اگر بانک اطالعاتی کامل
وجود داشته باشد تصمیم گیری ها با دقت بیشتر انجام
خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و فساد از بین خواهد
رفت.
در این جلسه که وزیران دادگستری ،اطالعات،
امور اقتصادی و دارایی ،رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،رئیس سازمان بازرسی کل
کشور ،رئیس کل دیوان محاسبات ،دادستان عمومی
و انقالب تهران ،نمایندگان اطالعات سپاه و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی عضو ستاد نیز حضور داشتند،
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی
از جلسات برگزار شده کمیته تخصصی فرادستگاهی
آسیب شناسی و بازنگری در فرآیندها و گلوگاههای
فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر پروندههای
مفاسد کالن اقتصادی که با مشارکت قوای سه گانه و

نهادهای اطالعاتی و امنیتی برگزار میشود ،ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد
اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیب شناسی قرار گرفت
و ضمن تشریح پروندههای فساد در برخی بانکها،
راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات
ارائه شد و مقرر شد این جلسات برای بررسی و آسیب
شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه یابد
و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته
تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در
فرآیندها و گلوگاههای فسادخیز ،اعضای جلسه نظرات و
دیدگاههای خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند و
راهکارهای پیشگیری از بروز تخلفات و تکرار فسادهای
اداری و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه همچنین نماینده اطالعات سپاه
گزارشی از نحوه برخورد با تعدادی از مفسدان بزرگ
اقتصادی و شبکههای وابسته به آنها ارائه کرد.

بانک کشاورزی با
تمام توان از «رونق
کشاورزی» حمایت
میکند
صفحه 7

خبر
فرمانده نیروی زمینی ارتش:

تهدیدات دشمن
از ضعف و ناتوانی است
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران تهدیدات دشمن را نشان از ضعف
و ناتوانی آنها دانست و گفت :امروز دشمن در
حال عقب نشینی از تمام مواضعی است که
داشت.
امیر کیومرث حیدری پیش از ظهر
دیروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در استان
کرمانشاه اظهار داشت :هوانیروز یک یگان مهم
و تکنولوژی محور و تجهیزات محور است.
وی افزود :تکنولوژیهای متفاوت و
متعددی باید در هوانیروز نهادینه شود که یک
بالگرد بتواند به سالمت پروازش را انجام دهد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران ادامه داد :بالگردهای هوانیروز
پشت و پناه ملت بزرگوار ما هستند و هم در
حوادث غیرمترقبه و هم در دفاع هوانیروز در
دفاع مقدس کار پشتیبانی را انجام میدهند.
وی یادآور شد :سابقه نورانی هوانیروز در
دفاع مقدس بی نظیر است و هیچ یگانی ما در
ارتش نداریم که در دفاع مقدس به سربلندی
هوانیروز قهرمان ما باشد و گواه آن نیز شهدای
همیشه جاوید هوانیروز است.
امیر حیدری تاکید کرد :اینک ما در ادامه
راه شهدای عزیزمان باید این یگان را سرپا و
تکنولوژی محور و تکنیک محور نگه داریم.
وی گفت :خوشبختانه همه فرماندهان ما
به این واقف هستند که باید کارکنان نخبه و
دانشمند و کارکنانی که ابداعات و اختراعات ای
دارند روی چشمان خودمان نگه داریم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران عنوان کرد :امروز هم فلسفه
حضور من در این پایگاه تقدیر از عزیزانی است
که توانسته اند این بالگرد که اورهال آن دو سال
باید زمان میبرد و قطعات آن از خارج کشور
تأمین میشد ،در همین پایگاه کمتر از یک
فرصت دو ماهه با قطعات داخلی که در خود
هوانیروز تولید شده آن را اورهال کنند.
وی تاکید کرد :نیروی زمینی به ویژه در
بخش بالگردی به درجهای از خودکفایی رسیده
است که میتواند به کشورهای اطرافش هم
کمک کند.
امیر حیدری خاطرنشان کرد :اعتقاد من
این است که تهدیدات دشمن از ضعف و ناتوانی
او است و اال اگر کسی قادر به انجام کاری باشد،
تهدید نمیکند.
وی یادآور شد :دشمن زمانی آمد از
یک قدمی مرزهای ما در کشورهای عراق و
افغانستان استقرار پیدا کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران افزود :همان دشمنی که قادر بود
در عراق و افغانستان استقرار پیدا کند قادر بود
به ما نیز حمله کند اما زمانی که قابلیتهای ما،
توانمندیهای ما ،حاضر به جنگی ما و از همه
مهمتر همت بلند و الهی رهبر ما او را دید عقب
نشینی کرد.

