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الیاس حضرتی:

وزیر بهداشت استعفا داد

نماینده تهران از استعفای قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت خبر داد.
 الیاس حضرتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

»متاسفانه باخبر شدم، دکتر قاضی زاده هاشمی در اعتراض به کاهش بودجه  
سالمت، استعفا داده و چند روزی است در جلسات هیات دولت شرکت نمی کند. 
وظیفه تمام دلسوزان است که مانع از استعفای ایشان شوند و امیدوارم به زودی وزیر 

بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند.«
الیاس حضرتی همچنین در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: آقای قاضی زاده هاشمی 

نسبت به بودجه بخش سالمت اعتراض دارند و در این رابطه بحثشان شده است.
 وی افزود: ایشان سه چهار جسله است که در جلسات هئیت دولت شرکت 

نمی کند و استعفای خود را نیز تقدیم رئیس جمهور کرده است.

 بخشنامه رییس قوه قضائیه
درباره ماموریت موقت قضات

بخشنامه رییس قوه قضائیه در خصوص »تفویض اختیار به رؤسای کل 
دادگستری های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات 

سطح استان ها« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
به گزارش ایسنا، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های مطرح در مراجع قضایی و با توجه 
به نیازمندی های فعلی دستگاه قضایی، در مورد اعطای مأموریت کارکنان قضایی، به  
رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور تفویض اختیار می گردد با رعایت 
شرایط زیر نسبت به صدور ابالغ مأموریت برای قضات، در سطح استان مربوطه 

اقدام نمایند.
۱ـ مدت مأموریت، حداکثر ۶ ماه در سال )اعم از متوالی یا متناوب( و این مدت 

برای مدت یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
۲ ـ صدور ابالغ مأموریت به سمت هایی که از لحاظ گروه شغلی با سمت فعلی 

شخص مأمور یکسان یا پایین تر می باشند، بالمانع است.
۳ـ مأموریت برای سمت های ثابت، به دلیل همترازی بالمانع است.

۴ـ  مأموریت به حوزه های قضایی استان و همچنین بخش به شهرستان در صورت 
رعایت همترازی بالمانع است.

۵ـ  چنانچه دادگستری یا حوزه قضایی بخش به هردلیل فاقد رئیس باشد، اعطاء 
سرپرستی به قاضی دیگر شاغل در همان حوزه یا سایر حوزه های قضایی با حفظ 

سمت فعلی امکان پذیر است.
۶ ـ اعطای مأموریت صرفاً جهت انجام امور قضایی و عنداللزوم با حفظ سمت 

قضایی، جهت سرپرستی امور می باشد.
۷ـ اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام به مأموریت مدنظر قرار گیرد.

۸ ـ چنانچه مأموریت براساس نیاز مرجع قضایی باشد، حق مأموریت مطابق 
مقررات پرداخت خواهدشد و چنانچه اعطای مأموریت براساس درخواست قاضی 

صورت پذیرد، پرداخت حق مأموریت منتفی است.
۹ـ در خصوص دادسرا و دادگاه های نظامی اختیار اعزام به مأموریت موضوع این 
بخشنامه در سطح کشور به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض می گردد.

۱۰ـ کلیه بخشنامه های سابق الصدور در این خصوص ملغی می گردد.
رئیس قوه قضائیهـ  صادق آملی الریجانی

توضیحات فالحت پیشه در مورد بودجه دفاعی سال 98
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر این که این نتیجه که بودجه ارتش کم و بودجه سپاه و بسیج زیاد 
شده است درست نیست گفت: بودجه سال آینده به گونه ای تدوین شده 
که ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد و ستاد کل 
نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه در توافقی آن را هزینه کنند؛ لذا 

ردیفی برای این موضوع اختصاص پیدا نکرده است.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا در توضیح ابهامات به وجود آمده 
درباره بودجه دفاعی سال ۹۸ گفت: این طور کنیست که بودجه ارتش کم شده و 
بودجه سپاه و بسیج زیاد شده باشد. اصل بحث بودجه که ممکن است چالش برانگیز 

هم باشد به ماده ۱۰۶ قانون برنامه مبنی بر تقویت بنیه دفاعی بر می گردد.
وی افزود: ۴۰ هزار و ۷۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد 
جدید در بخش دفاعی تعریف شده است که از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان 
برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافته شده است البته با این توضیح که این بودجه 

با توافق ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه توزیع می شود.
فالحت پیشه افزود: ما به این نتیجه نرسیده ایم که بودجه ارتش کم و یا بودجه 
سپاه و بسیج در سال آینده زیاد شده است. اصل بر آن است که ۲۰ هزار میلیارد 
تومان را به ستاد کل می دهم تا توزیع شود لذا ردیفی نیامده که چه میزان اعتبار به 

هر نهادی داده خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: بخشی 
از هزینه های دفاعی و انتظامی و غیره در قالب جدول ۲۱ دیده شده است . این 
جدول از محل ۵۰ درصد مابقی درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دفاعی یعنی 
رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه می شود که در آن نیازهای نهادهای مختلف 
همچون نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه های مختلف، بسیج و سپاه و بخش های 

وزارت دفاع و ... دیده شده است.

اخبار

دوشنبه / 1۰ دی1397 / شماره 316

 جهانگیری به استان سیستان و بلوچستان سفر می کند
معاون اول رییس جمهوری به منظور بررسی مسائل و مشکالت استان سیستان و بلوچستان روز سه شنبه به این استان سفر می کند. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری همچنین در این سفر از 
نمایشگاه دستاوردهای استان در شهرستان قصر قند نیز بازدید خواهد کرد. در حاشیه این بازدید میان دستگاه های مختلف تفاهمنامه های همکاری برای رفع مسائل و مشکالت استان و تسریع در روند توسعه استان نیز به امضا خواهد رسید.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه این سفر یک روزه با جمعی از معتمدین و نخبگان شهرستان ایرانشهر دیدار و سپس در نشست هم اندیشی با کارآفرینان استان در شهر زاهدان شرکت خواهد کرد.

گزارش تحلیلی از روایت های عملیات کربالی 4

چرا تکرار سخنان گذشته، توییت رضایی را کانون مباحثات کرد

وزیر دفاع در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان اتکا وزارت دفاع

دشمنان نظام اسالمی معیشت و رفاه مردم را هدف گرفته اند

 اظهارات اخیر محسن رضایی در خصوص عملیات کربالی 
چهار با واکنش های متفاوت شخصیت ها و کاربران فضای 
مجازی مواجه شده است اما این سخنان تازگی ندارد. رضایی 
به روایت فرمانده« به شکل  این در کتاب »جنگ  از  پیش 

مبسوطی به این موضوع پرداخته بود.
به گزارش گروه سیاسی ایرنا، اظهارات روز جمعه »محسن رضایی« 
درباره عملیات کربالی چهار با واکنش های متفاوتی مواجه شده است. 
فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سالروز عملیات 
توییتی نوشت: »با عملیات  )پنجم دی ۱۳۶۵( در  کربالی چهار 
کربالی چهار به دشمن وانمود کردیم که عملیات ساالنه ما تنها 
همین بوده است. ده روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای 
ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات کربالی پنج را انجام 
دادیم. عملیات کربالی چهار برای فریب دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر 

تاریخی در فهم آن فریب بخورد، پس وای به حال نوشته های او.«
انتشار ادعاهای رضایی بالفاصله با واکنش های گسترده کاربران 
فضای مجازی مواجه شد بیشتر آنها با برجسته کردن بخش هایی از 
اظهارات رضایی مبنی بر »فریب بودن« عملیات خواستار روشن شدن 
زوایای پنهان این عملیات شدند. در ادامه، سخنان متفاوت برخی از 
رزمندگان و روایان دفاع مقدس در خصوص شیوه اجرای عملیات 

)فریب یا شکست( کربالی چهار بر ابهامات این موضوع افزوده است.
 سخنان همرزمان رضایی

سردار بهمن کارگر رئیس حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
با اشاره به سوء برداشت ها از توییت محسن رضایی، گفت، »عملیات 
لو رفته کربالی چهار را به یک عملیات فریب برای ارتش عراق تبدیل 
کردیم.« سردار »محسن رشید« یکی از راویان دفاع مقدس و مدیر 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ در واکنش به گفته های رضایی، 
اصلی  بلکه عملیات  فریب  نه عملیات  را  »عملیات کربالی چهار 
دانست.« سردار »حسین اعالیی« فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه 
با بیان اینکه فریب عراق در کربالی چهار، از طریق وانمودن کردن 
به عدم انجام عملیات تازه محقق شد، افزود: » در واقع عملیات های 
کربالی ۴ و ۵ هر دو بخش هایی از یک عملیات سرنوشت ساز 
هستند که با هم طراحی شدند؛ اما برای ایجاد غافگیری، تالش شد 
به ارتش عراق نشان داده شود که عملیات بزرگ ساالنه ایران، همان 
عملیات کربالی ۴ بوده که انجام شده است و با عقب بردن نیروها از 
منطقه عملیاتی به ارتش عراق وانمود شد که رزمندگان اسالم قصد 
انجام عملیات دیگری را ندارند تا ارتش عراق فریب خورده و بتوان 
عملیات کربالی ۵ را انجام داد... اگر عملیات کربالی۴ موفق می شد، 
طبیعتا دیگر عملیاتی به اسم کربالی۵ وجود نداشت.« »محمد علی 
اسفنانی« یکی از غواصان کربالی چهار با رد ادعای رضایی مبنی بر 
فریب بودن عملیات، گفت: »کربالی چهار کامال حساب شده  بود اما 
لو رفت.« »حسین اهلل کرم« یکی دیگر از رزمندگان دفاع مقدس با 
تایید سخنان رضایی یادآور شد: »مرز لو رفتن عملیات و عملیات 
فریب بسیار نزدیک است و تقریبا همپوشانی دارد. به هر حال ادله 
بنده در پذیرش حرف ایشان همان مدت زمان عملیات است که تنها 
۲۵ ساعت است؛ دوم آنکه به مدت چند روز عملیات کربالی ۵ انجام 
می شود و سوم اینکه محسن رضایی فرمانده آن عملیات بود، لذا حرف 

ایشان قابل پذیرش است.«
 سطرهایی از کتاب روایت فرمانده

اما سخنان فرمانده پیشین سپاه در حالی بازتاب گسترده ای داشت 
که وی در کتاب »جنگ به روایت فرمانده؛ درس گفتارهای جنگ 
دکتر محسن رضایی میرقائد« )چاپ سال ۱۳۹۰( همان سخنان را 
به شکل مفصل درباره نحوه اجرای عملیات کربالی چهار و پنج بیان 
کرده است. رضایی در صفحات ۱۷۴ تا ۱۷۸ این کتاب می نویسد: 
پس از ۱۰ ماه بسیج امکانات و مقدورات کشور و استفاده از تبلیغات 

گسترده و وسیع مبنی بر تعیین سرنوشت جنگ در شرایطی که منابع 
صنعتی و اقتصادی کشور هدف بمباران شدید و گسترده دشمن قرار 
داشت، اجرای عملیات کربالی چهار با ۴ قرارگاه نجف، قدس، کربال 
و نوح در دستور کار قرار گرفت . چهار منطقه شلمچه، ابوالخصیب، 
مقابل ام الرصاص و جزیره مینو برای تصرف شهر بصره و تهدید جاده 
صفوان-بصره انتخاب شد، به گونه ای که منتهی الیه جنوب این 
عملیات جزیره مینو در آبادان و منتهی الیه شمالی این عملیات نیز 
منطقه آب گرفته پنج ضلعی در شمال شلمچه بود. وی افزوده است: 
حدس می زدیم آثار بزرگی به دنبال خواهد داشت به همین دلیل 
توان عظیمی را فراهم کردیم و شاید به اندازه یک و نیم برابر عملیات 
فاو نیرو و تجهیزات آماده کردیم و همه مقدمات کار از جمله احداث 
جاده تا تجهیز منطقه، استقرار توپخانه، شناسایی ها، طراحی و توجیه 
فرماندهان و غیره صورت گرفت. نیروها باید با هماهنگی قرارگاه های 
مستقر در آبادان خرمشهر و شلمچه حمله و از اروند عبور می کردند 
و به منطقه ابوالخصیب در ۱۲ کیلومتری جنوب بصره می رسیدند 
و عده ای نیز از منطقه شمالی عبور کرده و خود را به کانال ماهی و 

زوجی که آب اروند را به کانال ماهی می برد، می رساندند.
رضایی در این کتاب ادامه می دهد: تا یک هفته قبل از عملیات 
براساس ارزیابی فرماندهان غافلگیری در حدود ۸۰ درصد بود اما از 
یک هفته به عملیات هرچه به شب عملیات نزدیک می شدیم این 
رقم کاهش می یافت تا حدی که شب عملیات به حدود ۵۰ درصد 
رسیده بود. بنابراین تصمیم گرفتیم طوری عمل کنیم که اگر تا قبل 
از روشن شدن هوا متوجه لو رفتن عملیات شدیم عملیات را متوقف 
کنیم. اما هیچ فرماندهی را از این برنامه ریزی آگاه نکردیم. چرا که باید 
با قاطعیت می جنگیدند ولی نباید تزلزلی در آنها به وجود می آمد، لذا 
به جز برادر علی شمخانی که قائم  مقام من بود کسی خبردار نشد. 
هنگامی که عملیات شروع شد پس از گذشت چند ساعت یقین پیدا 
کردیم که عملیات لو رفته است و با این شرایط دیگر غافلگیری معنا 

نداشت، بنابراین از نزدیکی های صبح به نیروها دستور داده شد که 
برای برگشتن خودشان را آماده سازند. نیرو ها تقریباً تا قبل از ظهر 
به عقب برگشتند اما بالفاصله متوجه شدیم که می توانیم همانجا 
عملیات موفقی را انجام دهیم، مشروط بر اینکه ارتش عراق از حالت 
آماده باش و هوشیاری خارج شود، بر همین اساس این عملیات را به 
یک عملیات فریب تبدیل کردیم و طوری وانمود کردیم که عملیات 

بزرگ ساالنه ایران به پایان رسیده است.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در کتاب جنگ به 
روایت فرمانده اظهارداشته است: برای اینکه دشمن باور کند که این 
حرف درست است اوالً تبلیغات گسترده ای انجام دادیم که عملیات 
کربالی ۴ با موفقیت کامل همراه بوده است و ما تعدادی از دشمنان 
را اسیر گرفته ایم و این حمله برای ایران بسیار تعیین کننده و مهم 
بوده است و دوم اینکه نیروهایمان را به سمت اهواز عقب نشینی 
دادیم، یعنی حدود ۱۵۰ کیلومتر از خط فاصله گرفتیم و در عین حال 

بالفاصله برای عملیات کربالی ۵ آماده شدیم.
رضایی در این کتاب تاکید دارد: عملیات کربالی پنج چیزی جز 
عملیات کربالی چهار نیست یعنی ۵۰ درصد از منطقه را که در 
کربالی چهارانتخاب کرده بودیم مورد نظر قرار دادیم و ۵۰ درصد 
دیگر از منطقه را حذف کردیم و دوازده شبانه روز پس از آن هم 
پس از آن عملیات کربالی پنج را آغاز کردیم. چون کربالی پنج 
در هدف و مکان با کربالی چهار مشترک است و پس از یک وقفه 
زمانی کوتاه با تغییرات در مانور در نقاط آسیب پذیر به اجرا درآمد 
در واقع با کمی تساهل می توانست مرحله دوم کربالیی چهار عنوان 
شود، اما این مطلب را به هیچ عنوان بیان نکردیم و اعالم کردیم 
این عملیات به پایان رسیده است و بالفاصله عملیات کربالی پنج 

طرح ریزی شد.
واکنش های شخصیت های سیاسی به اظهارات رضایی

با  از عملیات کربالی چهار  انتشار روایت فرمانده پیشین سپاه 

الدین آشنا«  واکنش شخصیت های سیاسی مواجه شد. »حسام 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اسالمی در 
کانال اطالع رسانی خود نوشت: »وقت آن رسیده که در سی امین 
سالگرد پایان جنگ و چهلمین سالگرد انقالب اسالمی تن به شفافیت 
داده و به سواالت کهنه بسیجیان و خانواده های شهدا و ایثارگران 
درباره رازهای سربه مهر دفاع مقدس پاسخ دهید. شما تا به حال در 
قامت یک قهرمان ملی جلوه کرده اید، اما اکنون با این سخنان در 
باب آن عملیات تلخ دیگر نمی توانید پشت نام سرداران شهید پنهان 
شوید و باید خود را برای سواالت سخت آماده کنید. همه باید مراقب 
خودشیفتگی باشیم.« »محمد جواد آذری جهرمی« وزیر ارتباطات و 
فناوری ارتباطات در این خصوص در توییتر نوشت: » با مادرم تلفنی 
صحبت میکردم، داستان عملیات کربالی۴ به گوش او هم رسیده 
بود. پرسید این حرفهایی که می زنند واقعیت دارد، گفتم خیلی ها رد 
کردند، گفت به آقایان بگو اگر والفجر۸ هم 'فریب' بوده تا زنده ام چیزی 

نگویند، مادران شهدا تاب شنیدن این حرفها را ندارند.«
توییتر  ارشاد اسالمی در  »سیدعباس صالحی« وزیر فرهنگ و 
نگاشت: »دفاع مقدس فراز و فرود داشت، اما به دور و بر بنگریم: 
صدام و حزب بعث ساقط شد، دولت عراق و شامات داعش به تاریخ 
پیوست. تکفیری ها در سوریه ناکام ماندند و سفارتخانه های حامیان 
در رقابت بازگشایی اند و... در اوج عزت منطقه ای، دستاورد هشت ساله 
ادعاهای  به  دفاع را به حراج نسپریم.« »علی جنتی« در واکنش 
محسن رضایی در اکانت اینستاگرامیش نوشت: »کسانی که ادعا می 
کنند عملیات کربالی چهار فقط برای فریب دشمن بوده است در 
واقع خود فریب خورده اند...« اکانت توییتری منتسب به »محمد باقر 
قالیباف« فرمانده تیپ امام رضا )ع( در دوران دفاع مقدس با انتشار 
فیلمی نوشت: »کاش فرماندهان دیگر هم بفهمند که در برخورد 
با خانواده این شهدا الاقل سنجیده سخن بگویند!« »سیدمحسن 
حسینی پویا« عضو شورای شهر مشهد در گفت و گو با یکی از رسانه 
ها گفت: کربالی ۴ یک عملیات کامل محسوب می شد که نهایتا با 
شکست مواجه شد؛ باید این واقعیت را قبول کرد نه اینکه واقعیت را 
با ادعای جدیدی تغییر دهیم... آنچه جای آن در جنگ خالی بود، 
مسئولیت پذیری است. در همه جنگ های دنیا فرماندهان باید یکسری 
مسئولیت پذیری داشته باشند و هنگامی که بر خالف مقررات نظامی و 
مصالح تصمیمی بگیرند، باید در مرجعی پاسخگو باشند. کسی انتظار 
ندارد برای مسائلی مانند عملیات کربالی ۴ کسی قبول مسئولیت و 
یا اقرار به اشتباه کند. با این حال این انتظار را هم نداریم که پس از 
۳۲ سال، یکی از فرماندهان بلندپایه آن زمان، ادعای جدیدی، کامال 
مغایر با تاریخ جنگ، اسناد به جا مانده از جنگ و مصاحبه هایی که 

وجود دارد، مطرح کند.
 تفاوت انتقال پیام در شبکه های اجتماعی

باعث شده است هر  اجتماعی  افزون شبکه های  گسترش روز 
شهروند به عنوان یک رسانه، به تولید محتوا بپردازد بطوریکه نهادهای 
کشورها را نیز متاثر و کارگزاران را ناگزیر به پاسخگویی کرده است. 
در این چارچوب شخصیت ها عالوه بر انتقال پیام های خود از طریق 
مجاری رسمی می بایست نسبت به مطالبات کاربران فضای مجازی 
واکنش مناسبی نشان دهند. استفاده گسترده و همه گیر از رسانه 
های نوین ظرفیتی ایجاده کرده است که براساس آن توده ها می 
توانند بسیاری از روایت های رسمی را به چالش کشیده و پرسش 
های جدیدی را مطرح کنند. اگر چه بازخوانی تاریخ توسط متخصصان 
انجام می گیرد اما تحوالت دهه اخیر در عرصه ارتباطات، پدیده 
خوانش وقایع تاریخی توسط توده ها را شکل داده است. سخنان 
محسن رضایی تازگی نداشت اما عکس گذشته، جریان دوسویه اطالع 
رسانی پای توده ها به عرصه نقد عملکرد گذشته کنشگران و مسئوالن 

باز کرده است.

وزیر دفاع با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسالمی امروز 
معیشت و رفاه مردم را هدف گرفته اند، تأکید کرد: سازمان 
عنوان  به  اتکا  و  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تأمین  های 
سازمان های ارائه کننده خدماِت انسانی، درمانی و مصرف، 
ارتقاء منزلت، معیشت و تامین زنجیره  نقش مهمی در 

غذایی نیروهای مسلح و کشور به عهده دارند.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ حاتمی با حضور در جمع مدیران، 
مسئوالن و کارکنان سازمان اتکا نقش این سازمان را در تامین 
زنجیره غذایی و معیشت مردم و کارکنان نیروهای مسلح بسیار 
خطیر برشمرد و اظهار داشت: در بین فروشگاه های زنجیره ای، 
اتکا تنها فروشگاهی است که با افتخار کاالهای صرفاً ایرانی را در 
مسیر تحقق بخشیدن به شعار »حمایت از کاالی ایرانی« که مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( به عنوان یک اصل و یک راهبرد 
بیان فرمودند، سرلوحه کار و اشتغال خود قرار داده و تمام سعی اش 
این است که با ظرفیت های داخلی نیاز مشتریانش را مرتفع نماید.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان دو مسئولیت مهم وزارت دفاع در 
پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: یکی از رسالت های وزارت دفاع 

تامین تسلیحات و تجهیزات و پشتیبانی دفاعی از نیروهای مسلح 
است که امروز با همت واالی متخصصین صنعت دفاعی توانسته ایم 
زمان ایده تا محصول که موجبات عزت و اقتدار کشور را فراهم 
کرده است بسیار کوتاه کرده و به دستاوردهای ارزشمندی در 

حوزه صنعت دفاعی دست یابیم.
از  به عنوان بخش دیگری  به حوزه »خدمات«  اشاره  با  وی 
مسئولیت وزارت دفاع در پشتیبانی از سرمایه های انسانی نیروهای 
مسلح است، افزود: نیروهای مسلح شامل رزمندگان بازنشسته، 
بسیجیان و جانبازان و خانواده معظم شهداء به عنوان بهترین و 
گرانبهاترین سرمایه های انسانی کشور شایسته دریافت بفاخرترین 

خدمات به لحاظ کمی و کیفی هستند.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه خدمات خرسندساز به خانواده 
بزرگ نیروهای مسلح باید متکی بر یک نیازسنجی دقیق علمی 
از نیازهای جامعه هدف باشد، تصریح کرد: این خدمات باید در 
بهترین و شایسته ترین شکل و قالب توام با تکریم و ارزش و 
احترام به خادمین نظم و امنیت و دفاع از کشور و ملت تقدیم شود.  
امیر سرتیپ حاتمی با بیان ارتقاء سطح زندگی عموم مردم 

نسبت به دوران قبل از انقالب تاکید کرد: استانداردهای زندگی 
عموم مردم نسبت به دوران گذشته قابل مقایسه نیست و بر این 
از سوی  افزایش رضایتمندی استفاده کنندگان  اساس حفظ و 
سازمان های خدماتی وزارت دفاع  از اهمیت ویژه ای برخوردار 
با بیان اینکه خانواده بزرگ نیروهای مسلح همواره  است. وی 
فعالیت ها و اقدامات وزارت دفاع را در حوزه های مختلف مدام 
ارزیابی می کنند، خاطرنشان کرد: نباید هیچ عزیزی از خانواده 
بزرگ نیروهای مسلح این عالقه یا میل را داشته باشد که اتکا را با 
هر فروشگاه زنجیرهای دیگری مقایسه کند و این موضع به ذهنش 

خطور کند که جایی بهتر از اتکا می تواند به او خدمات دهد.
وزیر دفاع با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسالمی امروز معیشت 
و رفاه مردم را هدف گرفته اند، تاکید کرد: سازمان های تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح و اتکا به عنوان سازمان های ارائه کننده 
خدماِت انسانی، درمانی و مصرف، نقش مهمی در ارتقاء منزلت، 
معیشت و تامین زنجیره غذایی نیروهای مسلح و کشور به عهده 
دارند. وی با بیان اینکه »اتکا« به عنوان نمادی از نیروهای مسلح  
و به عنوان یک سازمان نمونه در حوزه مدیریت جهادی در معرض 

دید عموم مردم قرار دارد اظهار داشت: بسیار مهم است کاالیی با 
کیفیت و بسته بندی مطلوب و با نهایت تکریم و احترام در اختیار 

کارکنان نیروهای مسلح و عموم مردم عزیز قرار گیرد.  
اقتصادی  مورد هجمه  امروز  کشور  اینکه  بیان  با  دفاع  وزیر 
دشمنان است تاکید کرد: امروز حفظ رفاه مردم در اولویت اول 
ارکان و قوای نظام اسالمی قرار دارد و مدیران اتکا باید با فراهم 
نمودن دسترسی به خدمات سهل و آسان، فروش اینترنتی و 
خدمات غیرحضوری، افزایش سرانه معیشت، افزایش درآمدها و 
توسعه زیرساخت های کشاورزی و دامی و صنعتی  و افزایش 
نقدیندگی بتوانند در کمک به دولت و ملت نقش خود را به خوبی 
ایفا کنند. امیر سرتیپ حاتمی گفت: افزایش کیفیت، افزایش 
رضایتمندی از نگاه مشتری، انضباط مالی و اقتصادی از موارد 
بسیار مهمی است که کارکنان و مدیران اتکا باید بیش از پیش 

مد نظر قرار دهند.
در این مراسم امیر سرتیپ حاتمی طی حکمی عیسی رضایی 
را به عنوان مدیر عامل سازمان اتکا منصوب و از خدمات محمد 

مهدی کربالئی تقدیر کرد.

در دیدار با نمایندگان استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری انجام شد

قول جهانگیری به نمایندگان غرب کشور و یک گالیه از آنها
یک عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به جلسه شب گذشته 
نمایندگان این استان و استان چهار محال و بختیاری با معاون اول رئیس 
جمهور گفت که در این جلسه آقای جهانگیری قول داد که به هیچ وجه بحث 

انتقال آب از سرشاخه  کارون عملیاتی نمی شود.
حجت االسالم ناصری نژاد در گفت وگو با ایسنا، در خصوص جلسه شب گذشته 
نمایندگان دو استان چهار محال و بختیاری و خوزستان با معاون اول رئیس جمهور 
گفت: شب گذشته نمایندگان استان های خوزستان و چهار محال و بختیاری جلسه ای 
با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و اردکانیان وزیر نیرو و مجموعه این 
وزارت خانه و معاون پارلمانی رئیس جمهور داشتند. وی افزود: در این جلسه آقای 
جهانگیری از نمایندگان درباره  نحوه برخورد با رئیس جمهور در جلسه ارائه بودجه ۹۸ 
گالیه کرد که نمایندگان توضیح دادند که برخوردهایشان از سر ناچاری بود و مجبور 
بودند این کار را انجام دهند چون قبل از آن برخی از نمایندگان در سایر استان ها 
استعفای صوری داده بودند و با این استعفا به دولت و تصمیم گیران فشار آوردند تا 
دستوراتی در بحث انتقال آب بدهند. نمایندگان شادگان افزود:  این اقدامات باعث شد 
که ما عصبانی شویم چون استعفای صوری این دوستان باعث دستور رئیس جمهور و 
به دنبال آن مصاحبه آقای نوبخت شد مبنی بر این که انتقال آب حق آنهاست حال 

این که این موضوع برای ما مشکل ساز خواهد شد. ما انتقال آب از سرشاخه  کارون 
را خط قرمز می دانیم که آن را به اشکال مختلف به رئیس جمهور و دولت گفتیم و 
حتی خواستیم آن را در بودجه اصالح کنند تا مشکل ایجاد نشود. از رئیس جمهور 
هم خواستیم که در زمان دفاع از بودجه اعالم کند که منظورش از احیای زاینده رود 
انتقال آب نیست و رئیس جمهور به این موضوع اشاره ای نداشت در نهایت ما مجبور 
شدیم آن اعتراضات را در روز ارائه بودجه به رئیس جمهور داشته باشیم. ناصری نژاد 
خاطرنشان کرد: مردم خوزستان بخصوص در شهرهای خرمشهر، آبادان و شادگان با 
مشکل آب شرب مواجهند به گونه ای که پروژه آب غدیر از دو ماه گذشته متوقف شده 
و مردم ما در سه روز گذشته آب شرب ندارند. وضعیت کشاورزی و محیط زیست هم 
خوب نیست که شاهد مهاجرت بی رویه مردم خوزستان به اصفهان هم هستیم. زمانی 
خوزستان مقصدی برای کشاورزی بود اما اکنون خوزستانی ها برای کشاورزی و امرار 
معاش به استان های دیگر از جمله اصفهان مهاجرت می کنند. نماینده شادگان افزود: 
در نهایت آقای جهانگیری اعالم کرد که به هیچ وجه انتقال آب از سرشاخه های کارون 
به اصفهان در برنامه های دولت نیست. پاراف رئیس جمهور هم جنبه  اجرایی ندارد و 
در حد پاراف است. ایشان قول داد بحث انتقال آب از سرشاخه  کارون عملیاتی نشود 

که این خواست نمایندگان حوزه زاگرس است.


