
سردار جعفرآبادی: 
در سال های آینده به مدار 
۳۶هزارکیلومتری می رسیم

فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه گفت: برنامه 
داریم ارتفاع مداری را افزایش دهیم و در سال های 

آتی به مدار ۳۶هزار کیلومتری برسیم.
سردار علی جعفرآبادی در خصوص موضوع ارتقای 
م��داری ماهواره ه��ای ایران��ی برای م��دار ۳۶هزار 
کیلومت��ری، اظه��ار داش��ت: برنام��ه داری��م که با 
دعای خیر رهبر انق��اب و مردم عزیزمان و کمک 
دانش��مندان مان در سپاه پاس��داران و وزارت دفاع، 
ارتفاع مداری را افزایش دهیم و در س��ال های آتی 

به مدار ۳۶هزارکیلومتری برسیم.
وی اف��زود: ای��ن ارتفاع مداری یا م��دار ژئو از آنجا 
مهم اس��ت که مخت��ص ماهواره ه��ای مخابراتی و 
تلویزیونی اس��ت و یک مدار بسیار راهبردی است 
ک��ه ماهواره ها در آن نس��بت به ی��ک ناظر زمینی 
به ش��کل ثابت و س��اکن هستند. رس��اندن ماهواره 
به ای��ن مدار ه��م از جنبه اقتصادی برای کش��ور 
عای��دات دارد و هم ابزاری ب��رای حفظ دارایی های 
فضایی کش��ور مثل نقاط مداری ژئو اس��ت. سردار 
جعفرآبادی تأکید کرد: رس��یدن ب��ه این مهم نیاز 
به پیوس��تگی برنامه های فضایی دارد که با نصرت 
الهی و حمایت مس��ئولین به نتیجه خواهد رسید. 
فرمانده فضایی نیروی هوافضای س��پاه در خصوص 
میانگین سنی تیم طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره 
ن��ور و ماهواره بر قاصد نیز عن��وان کرد: تقریباً تمام 
تیم های طراح، س��ازنده و کنترل کننده ماهواره بر و 
ماهواره از جوانان این کشور هستند. قاطعانه اعام 
می کنم ک��ه 90 درصد این عزیزان زیر ۳0 س��ال 
س��ن دارند و همه متخصصینی که نقش مس��تقیم 
در پروژه دارند بااس��تثناء در دانش��گاه های داخل 

کشور تحصیل کرده اند.

اخبار

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی صبح 
روز )یکش��نبه( در ارتب��اط تصویری با س��تاد ملی مبارزه 
ب��ا کرونا که با حضور اعضای این س��تاد و اس��تانداران ۳۱ 
اس��تان کشور برگزار ش��د، عملکرد ملت و مسئوالن را در 
این زمینه در ابعاد مختل��ف اجتماعی � فرهنگی، درمانی، 
بهداش��تی، علمی، مدیریتی و خدماتی »حرکتی جهادی، 
عظی��م و افتخارآمیز« خواندند و با تأکید بر ثبت، بازخوانی 
و روایت هنرمندانه ی این ت��اش و فداکاری ملی افزودند: 
مردم عزیز ای��ران با رفتار متین و صبوران��ه ی خود انصافاً 
خوش درخش��یدند و فرهنگ اس��امی � ایرانی را جلوه گر 

ساختند.
ایش��ان با قدردانی از گزارش های بسیار خوب و روشنگری 
که در جلس��ه بیان ش��د، از زحمات شبانه  روزی مسئوالن 
و دس��ت  اندرکاران مبارزه با کرونا تش��کر کردند و خدای 
متع��ال را به علت توفیق بزرگی ک��ه در این زمینه نصیب 

ملت و مسئوالن کشور کرده است، شکر و سپاس گفتند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با عرض تس��لیت ب��ه همه ی 
مصیبت  دیدگانی که عزیزانش��ان را از دست داده اند، برای 
درگذشتگان، رحمت الهی و برای مبتایان به بیماری کرونا 
و همه ی بیماران ش��فا مسئلت کردند و برای شهیدان این 
حرکت جهادی، علّو درجات را از پروردگار کریم خواس��تار 
شدند. رهبر انقاب اسامی در تبیین ابعاد مختلف توفیقات 
ملت و مس��ئوالن در ماههای اخیر گفتند: در زمینه درمان 
و انواع خدمات پزش��کی، پیش��گیری، غربالگری، بهداشت 
محی��ط و مراکز عموم��ی، کاری حقیقتاً ب��زرگ و در خور 

قدردانی انجام شده است.
ایش��ان تولید ل��وازم و تجهیزات در دس��تگاه های مختلف 
از جمله ش��رکت های دانش بنیان و نی��ز تاش مردم را در 
زمین��ه تهیه و تولید لوازم مورد نیاز بهداش��تی یک عرصه 
پرافتخ��ار دیگر دانس��تند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ارائه 
خدم��ات رفاهی و حضور ملت، بس��یج، نیروهای مس��لح و 
همه دستگاهها را در این زمینه از لحاظ گستردگی و تنوع 
خدمات مردمی، حرکتی مؤمنانه و حیرت انگیز بر شمردند 
و افزودن��د: این حرکت عظیم و حضور مردم در صحنه جز 

به اراده الهی و دست قدرت پروردگار امکان پذیر نبود.
»حضور نیروهای داوطلب در کارهای سخت و خطرآفرین« 
از دیگ��ر ابع��ادی بود ک��ه رهبر انق��اب در تبیین حرکت 

پرافتخار ملت به آن اشاره کردند.
ایش��ان گفتند: مکرر از پرستاران، پزشکان و کادر درمانی- 
بهداش��تی تش��کر کرده ایم که جا ه��م دارد ام��ا در کنار 
این ه��ا، بای��د از نیروهای داوطلِب جوان، بس��یجی و طلبه 
نیز قدردانی کرد که در عرصه های س��خت و خطرآفرین از 
جمله غس��ل و کفن و دفن ورود کردند و این کار دشوار را 

بر عهده گرفتند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تاش های علم��ی و تحقیقاتی 
مراکز دانش��گاهی و برخی شرکت های دانش بنیان را برای 
ش��ناخت رفتار این ویروس متقلب و پیدا کردن واکسن و 

داروی مقابل��ه با کرون��ا، بُعد دیگری از افتخ��ار ایرانیان بر 
ش��مردند و ابراز امیدواری کردند جوانان دانش��مند میهن 
بتوانند هر چ��ه زودتر در این زمینه نیز افتخار بیافرینند و 

استعداد ایرانی را بار دیگر به دنیا نشان دهند.
ایش��ان برنامه  ریزی و مدیریت س��تاد ملی مبارزه با کرونا 
و وزارت بهداش��ت را نی��ز حقیقتاً خیلی خ��وب خواندند و 

افزودند: این افتخارات ملی باید ثبت شود.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رزمای��ش کم��ک مؤمنانه را 
عرصه ای برای بروز جلوه هایی از فرهنگ اسامی و انقابی 
دانس��تند و افزودند: ای��ن کار در بس��یاری از موارد رایحه 
خوش خدمات و پش��تیبانی دوران دف��اع مقدس را دوباره 

در کشور جاری کرد.
ایش��ان با بیان مطالب��ه ای جدی، آرزو کردن��د هنرمندان 
بتوانند همچون ش��هید آوینی با گفتار و نوشتار و کارهای 
هنری و نمایش��ی، جزئیات این جه��اد عظیم مردمی را به 

شیرینی روایت و آن را در تاریخ ماندگار کنند.
رهبر انقاب اس��امی با تجلیل از رفت��ار متین و صبورانه 
ملت در برخورد با قضیه کرونا گفتند: وقوع چنین حوادثی 
معموالً نگرانی هایی درباره مصارف زندگی به وجود می آورد 

و ممک��ن اس��ت همچن��ان ک��ه در برخی 
کش��ورها در حمل��ه به فروش��گاه ها دیدیم 
باع��ث رفتارهایی خاص ش��ود اما این گونه 
رفتاره��ا در ایران عزیز مطلقاً دیده نش��د و 
مردم با متانت و بردباری در این زمینه نیز 

انصافاً خوش درخشیدند.
رهب��ر انق��اب اس��امی ماه ه��ای اخیر را 
از زاوی��ه ای دوران خانه نش��ینی عموم��ی 
خواندن��د و افزودن��د: در این دوران نقش و 
جایگاه خانواده در فرهنگ اسامی- ایرانی 
آشکارتر شد در حالی که در کشورهایی که 
خانواده پایه و معنای درستی ندارد، دوران 
خانه نش��ینی عموم��ی به این ش��کل قابل 
تحمل و درک نیس��ت. ایش��ان افزودند: در 

ای��ن زمینه باید زحمات زن خانواده را مورد توجه و عنایت 
وی��ژه ق��رار داد که با صب��ر و حلم در اداره خ��وب خانه و 

خانواده نقش آفرینی کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش��ان 
شکست غرب در آزمون جهانی مقابله با کرونا را مورد توجه 
قرار دادن��د و افزودند: غرب و غرب زدگان نمی خواهند این 
شکست دیده شود اما الزم است ابعاد این ناتوانی بررسی و 
بیان شود چرا که انتخاب سرنوشت های مهم برای ملتها به 

این آگاهی ها بستگی دارد.
ایش��ان در زمینه »شکس��ت توانایی های مدیریتی غرب« 
خاطرنش��ان کردند: کرونا در آمریکا و اروپا در مقایس��ه با 
دیگر کش��ورها دیرتر ش��یوع پیدا کرد یعنی این کش��ورها 
فرصت داش��تند خود را آماده مواجهه با این ویروس کنند 
اما آن چنان که باید و ش��اید نتوانس��تند، ک��ه آمار باالی 

مبتای��ان و فوت ش��دگان در آمریکا و برخی کش��ورهای 
اروپایی و مش��کات مختلف مردم در این کشورها از جمله 

بیکاری، این ناتوانی ها را اثبات می کند.
رهبر انقاب اس��امی »فلس��فه اجتماعی غرب« را نیز در 
مقابله با کرونا شکس��ت خ��ورده خواندند و افزودند: روح و 
محتوای فلس��فه اجتماعی در غرب ب��ر پایه مادیات و پول 
استوار است به همین علت است که آن ها در موضوع کرونا 
به سالمندان، افراد مریض، بی پول و عقب مانده بی اعتنایی 
کردن��د چرا که این قش��رها توانایی کس��ب پ��ول و ایجاد 
مادیات را ندارند به همین خاطر شمار زیادی در خانه های 
س��المندان جان باختند که این واقعیات شکس��ت فلسفه 

اجتماعی غرب را نیز آشکار می کند.
»شکس��ت در عرصه نمایش اخاق عمومی« از دیگر نکاتی 
بود که رهبر انقاب در بررسی ابعاد مختلف ناتوانی غربی ها 
به آن پرداختند. ایش��ان با اشاره به مواردی همچون هجوم 
به مغازه ه��ا و برخی چالش های دیگ��ر افزودند: غربی ها با 
هم��ه ادعاها در این زمینه نیز شکس��ت خورده اند که باید 

این واقعیات برای افکار عمومی تبیین شود.
رهب��ر انقاب در پایان سخنانش��ان دو نکته را مورد تأکید 
قرار دادند: »اهمیت دادن به ش��بکه بهداش��تی درمانی« و 
»بررس��ی های دقیق درباره بسته بودن یا نبودن مساجد و 

مراکز دعا«.
ایش��ان درباره نکته اول گفتند: ش��بکه بهداش��تی درمانی 
خیلی مهم اس��ت و اگر آن طور که حدس می زنند و مکرر 
می گویند در برهه ای بازتولید این ویروس را داشته باشیم، 
این ش��بکه می توان��د در مقابله با آن وض��ع کمک فراوانی 
کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در آخرین نکته سخنانشان 
با اش��اره به یک سؤال بی پاس��خ درباره مراسم دعا، نماز و 
عبادات در مس��اجد و اماکن مقدس تأکید 
کردن��د: بنده هیچ پیش��نهادی در این باره 
ارائ��ه نمی کن��م و تاب��ع نظر و تش��خیص 
کارشناس��ی س��تاد مل��ی مبارزه ب��ا کرونا 
هس��تم اما باید توجه داش��ت که عبادات و 
توس��ل بخصوص در ماه رمضان و شب های 
ق��در جزو نیازهای اساس��ی و حتمی مردم 
اس��ت و مردم در قضایای مهم نیز بیشتر به 
ارتب��اط با پروردگار نیاز دارند البته معتقدم 
اگر قواعد سخت گیرانه ای هم در این زمینه 
وضع ش��ود مردم مؤمن و مس��جدی حتماً 
بیش��تر از دیگ��ران به آن عم��ل می کنند. 
رهب��ر انقاب در جم��ع بندی این بخش از 
سخنانش��ان افزودند: همان گونه که گفتم 
نظر کارشناسی  شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر 
می دانم اما این بررس��ی را باید به کسانی سپرد که حقیقت 
و ض��رورت دعا و توس��ل را درک می کنند آن وقت هر چه 
آن ها تصمیم بگیرند بنده و همه مردم به آن عمل خواهیم 

کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانش��ان با تشکر از 
رئیس جمهور و اعضای س��تاد ملی مبارزه با کرونا گفتند: 
خ��دا کمکتان کند که ای��ن کار را به بهترین وجه به پایان 
برس��انید و یک نقطه ماندگار تاریخ��ی در افتخارات ملت 
ایران ثبت کنید و مشکات گوناگون در حواشی این قضیه 

مثل مشکات مالی را نیز با تدابیر الزم برطرف کنید.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انقاب اس��امی آق��ای روحانی 
رئیس جمه��ور از فعالی��ت س��تاد مل��ی مبارزه ب��ا کرونا و 

کمیته های هشت گانه آن در ۸0 روز گذشته گزارش داد.

آق��ای روحانی با تش��کر از تاش��های همه دس��تگاهها و 
دس��ت اندرکاران مقابله ب��ا بیماری بوی��ژه کادر درمانی و 
بخشهای فعال در زمینه بهداشت و درمان، نیروهای مسلح، 
نیروه��ای داوطلب و آحاد مردم گفت: در مقابله با بیماری 
کامًا حساب شده عمل کردیم و بر خاف کشورهای غربی 
اجازه ندادیم دوگانه نان و جان راه بیفتد و امروز نیز آمار و 

ارقام کشور در قضیه کرونا قابل قبول است.
رئیس جمهور به مصوبه جلس��ه س��تاد کرون��ا در خصوص 
بازگش��ایی مدارس از هفته آینده نیز اش��اره کرد و افزود: 
حض��ور دانش آم��وزان در م��دارس اختی��اری خواهد بود 
یعنی دانش آموزانی که نیاز به رفع اش��کال حضوری دارند 
می توانند با حضور در مدرس��ه خدمات آموزش��ی دریافت 

کنند.
آقای روحانی از موافقت رهبر انقاب اسامی با برداشت یک 
میلیارد یورویی از صندوق توس��عه ملی برای تأمین مخارج 
ناش��ی از بیکاری و همچنین تأمین نیازهای بهداش��تی و 
درمانی تش��کر کرد و گفت: موافقت رهبر معظم انقاب با 
آزادسازی سهام عدالت کار بزرگ دیگر و بزرگ ترین کمکی 
بود که در این ایام نصیب مردم به ویژه قشرهای ضعیف شد 
و مقدمات اجرای کامل این دس��تور در حال انجام اس��ت. 
در این جلس��ه آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزش��کی نیز گزارش��ی از اقدامات این وزارتخانه بافاصله 
پس از اعام ش��یوع بیم��اری در چین و همچنین اقدامات 
انجام ش��ده پس از ورود بیماری به کشور بیان کرد و افزود: 
با افتخار اعام می کنیم بر خاف بعضی کش��ورهای غربی 
که افراد در راهروها و محوطه بیمارس��تان معطل ماندند و 
خدمات دادن به افراد س��المند محدود ش��د، در کشور ما 
حتی یک بیمار پشت در هیچ بیمارستانی سرگردان نماند 

و هیچ فرد سالمندی را اولویت دوم تلقی نکردیم.
آقای نمکی، غربالگری و اجرای طرح بس��یج ملی مبارزه با 
کرونا را یکی دیگر از کارهای مهم انجام ش��ده دانس��ت و با 
تشکر از همکاری سازمان بسیج مستضعفین در اجرای این 
طرح، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 90 درصد کشور در 
فاز کنترل و مهار بیماری قرار دارد و امیدواریم با همکاری 

مردم این روند ادامه داشته باشد.
همچنین آقای رحمانی فضلی وزیر کش��ور و رئیس کمیته 
امنیتی اجتماعی س��تاد ملی مبارزه با کرونا در این نشست 
گفت: در حالی که کرونا برخی کش��ورها را با کمبودهایی 
مواجه و برای آنها مشکات امنیتی ایجاد کرد، در کشور ما 
هیچ یک از این مشکات پدید نیامد و برعکس صحنه های 

پر شکوه از حضور و همدلی مردم به دنیا نشان داده شد.
وزیر کش��ور از فعال شدن ستاد رفع موانع تولید برای حل 
مش��کل بیکاری ناش��ی از کرونا خبر داد و گفت: در بخش 
اجتماع��ی، حضور فعاالن و گروهه��ای جهادی افتخارآمیز 
بود و موکب های اربعین نیز برای خدمات رس��انی به مردم 

فعال شدند.
در ادامه سردار سرلش��کر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح از اختصاص ۷0 درصد تختهای درمانی بیمارستانهای 
نیروهای مس��لح به درمان بیماران کرونا و بس��تری کردن 
۱0 ه��زار بیمار قطعی یا مش��کوک به کرون��ا در طول این 
م��دت خب��ر داد و از فعالیتها و خدمات نیروهای مس��لح 
در بخش��های درمان، تولید و توزیع انبوه اقام بهداش��تی، 
حفاظت��ی و مراقبت��ی، مقابله ب��ا احتکار اقام بهداش��تی، 
مش��ارکت چش��مگیر در طرح غربالگری و پاکسازی معابر 

و اماکن گزارش داد.
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

 امیر حیدری: 

جهش مطلوبی در تولید قطعات نظامی 
خواهیم داشت

فرمان��ده نی��روی زمین��ی ارتش گفت: در س��ال 
جه��ش تولید، در ح��وزه تولید قطع��ات نظامی 
جهش مطلوبی در س��طح نیروی زمینی خواهیم 

داشت.
امی��ر کیومرث حی��دری فرمانده نی��روی زمینی 
ارت��ش ب��ا بیان اینکه هرس��الی که مق��ام معظم 
رهب��ری نامگ��ذاری می کنند طلعی��ه امیدی در 

مجموعه ها ایجاد می شود، اظهار داشت: نیروی زمینی ارتش نیز در این سال در 
حوزه تولید قطعات نظامی جهش مطلوبی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ش��عار نیروی زمینی ارتش والیت مداری اس��ت، افزود: ما س��ه 
مجموعه ش��هید زرهرن، جهاد خودکفایی و صنایع یا علی اصفهان را داریم که با 
پ��ای کار اوردن تمام توان تاش می کنیم که مراد و منظور فرماندهی معظم کل 

قوا در حوزه جهش تولید محقق کنیم.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری ادامه داد: در حوزه قطعات تند مصرف که مسوولیت 
آن با مرکز تولید و بهینه س��ازی شهید زرهرن اس��ت با سرمایه گذاری مادی و 

معنوی امیدواریم آنچرا که در دستور کار قرار دادیم جامه عمل بپوشانیم.
فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش تصریح کرد: در تولید قطع��ات بالگردی صنایع یا 
علی)ع( اصفهان را داریم که در س��ال جهش تولید نگاه ویژه ای را به این مرکز 
خواهی��م داش��ت که بتوانیم تی��راژ قطعاتی را تولید کنیم ک��ه آنرا  جهش یافته 
خطاب کنیم. وی با اشاره به نهادینه شدن تولید قطعات در نیروی زمینی ارتش، 

خاطرنش��ان کرد: در حوزه تس��لیحات و تجهیزات به خصوص در چرخه دفاعی 
به خودکفایی دس��ت پیدا کردیم و تاش می کنیم که این خود کفایی را بیش��تر 
نهادینه کنیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ما مجوز تولید محدود را 
داریم، گفت: تولید انبوه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام می 
شود، اما ما در سه حوزه شهید زرهرن، صنایع یا علی و جهاد خودکفایی سرمایه 

گذاری های خوبی را انجام داده ایم. 
امیر سرتیپ حیدری با بیان اینکه در سال جهش تولید در حوزه قطعات نظامی 
ی��ک جهش مطلوبی را خواهیم داش��ت، افزود: در ح��وزه ربات ها، بالگردی، ضد 
زره، ضد موش��ک، کوادکوپتر، پهپادها و انواع سنسورهای پایش مرزی طرح های 
خوبی را در دس��تور کار قرار دادیم تا بتوانیم نیروی زمینی را در س��طح اعایی 

قرار دهیم.
وی در پایان گفت: در حوزه پهپادها در دو عرصه تولید پهپادهای دست پرتاب و 
نگهداری از آن به موفقیت های مطلوبی دست یافته ایم. روابط عمومی ارتش

کرونا و متنی که می تواند متن بماند
ادامه از صفحه اول

ب��ودن تحریم ام��ری مه��م در این عرصه اس��ت. 
تاثی��رات تحریم بر کاهش ظرفیت ه��ا برای مقابله 
ب��ا کرون��ا و پیامدهای آن امری انکار ناپذیر اس��ت 
ام��ا تکرار بی پایان واژه تحریم ها بر س��امت ایران 
و مقابله ب��ا کرونا تاثیر بس��یاری دارد صرفا زمینه 
ساز تشدید توهم اثرگذار بودن تحریم ها در اذهان 
تحریم کنندگان و نیز کم رنگ شدن دستاوردهای 
ای��ران در مقابل��ه با کرونا در اذه��ان عممی جهان 
می شود که پیامد آن استمرار و تشدید تحریم ها و 
نیز حاشیه ش��دن جایگاه ارزنده ایران در مبارزه با 
کرونا خواهد شد. دستاوردهایی که متن اصلی این 
روزهای کرونایی جهان اس��ت و برای متن ماندن و 
حاشیه نشدن  آن با عینیت بخشیدن و آگاه سازی 
جهانی از ت��وان باالی ایران در مقابله با این بحران 

جهانی باید تاش کرد.
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گزارش

مخالفت با نظارت استصوابی فرار از قانون است
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس 
نظارت قانونی و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیس��م اس��ت. عباس��علی 
کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به اظهارات علی مطهری در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: تقلیل دالیل رد صاحیت نمایندگان 
به چند اظهار نظر سیاسی قابل درک است! اما عملکرد آنان نیز توسط مردم 
قضاوت می ش��ود. وی با بیان اینکه نه مطلق العنان بودن آرزوست و مقام خدایی 
داش��تن، تاکید کرد: نظارت استصوابی بر اس��اس مصوبه مجلس نظارت قانونی است. 
اج��رای آن حاکمیت قانون اس��ت و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیس��م! »علی 
مطهری گفته بود؛ بنده نظارت استصوابی را قبول ندارم، نظارت استصوابی یعنی آنچه 
صواب و درس��ت بوده و براساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام می گیرد، 

نظارت سلیقه ای و گزاف است و به کشور آسیب زده است.« سیاست روز

روحانی انتخاب نخست وزیر جدید عراق را تبریک گفت
رئیس جمه��ور با تبریک انتخاب »مصطفی الکاظمی« به نخس��ت وزیری 
عراق ابراز امیدواری کرد همکاری ها میان دو کشور در تمامی زمینه ها در 
راستای منافع متقابل دو ملت و برقراری صلح و ثبات منطقه تعمیق یابد. 
در این پیام آمده اس��ت؛ انتخاب جناب عالی به عنوان نخست وزیر جدید 
جمهوری ع��راق را صمیمانه تبریک می گویم. امیدوارم با توکل به خداوند 
متعال و استعانت از رهنمودهای دین مبین اسام و با عنایت به روابط دیرینه و 
تاریخی دو کشور همسایه و مسلمان، با حمایت جناب عالی و تاش دولت منتخب، 
بیش از پیش ش��اهد توس��عه و تعمیق همکاری ها میان جمهوری اسامی ایران و 
جمهوری عراق در تمامی زمینه ها و در راس��تای منافع متقابل دو ملت و برقراری 
صلح و ثبات در منطقه باش��یم. از خداوند سبحان، سامتی و موفقیت آن جناب و 

عزت و سربلندی مردم جمهوری عراق را مسألت دارم.  ریاست جمهوری

مصوبات روزهای پایانی مجلس دهم را مجدداً بررسی می کنیم
منتخ��ب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: اقدامات غیر کارشناس��ی 
و ش��تاب زده آخرین روز های مجلس دهم به دقت رصد و پس از افتتاح 
مجلس یازدهم مجدداً بررس��ی خواهد شد.  سید مصطفی میرسلیم در 
پیامی در حساب توئتیری خود نوشت: اقدامات غیر کارشناسی و شتاب زدۀ 
آخرین روز های مجلس دهم به دقت رصد و پس از افتتاح  مجلس یازدهم 
مجدداً بررس��ی خواهد شد: گس��ترش بی رویۀ مناطق آزاد،  حذف صفر ها و 
تغییر نام پول ملی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای چراغ سبز دادن به واردات!  
وی پی��ش از این نیز نوش��ته بود: در این روز های پای��ان کار مجلس دهم،  حذف 
صفر ها و تغییر نام واحد پولی کشور اقدامی ظاهر فریب است؛ کار ارزنده جلوگیری 
از سقوط ارزش پول ملی به اتکاء اشتغال مولد جوانان و بهبود فضای کسب و کار 

است با مصرف کاالی داخلی با نیم نگاهی به صادرات. میزان

به روح اعتقاد دارید؟

 ریی��س کل بانک مرکزی:ش��رایط 
پولی و ارزش کشور در شرایط آرمانی 

است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( این جمل��ه ربطی به ایران ن��دارد و مربوط به 
رییس کل بانک مرکزی سوییس است.

ب( برادر همتی معنای "ش��رایط پول��ی و ارزی" را 
نمی داند.

ج( منظور ایش��ان از "آرمانی" همان "بحرانی" است 
ولی زبانش نچرخیده!

د( این بنده خدا همیشه از "افعال معکوس" استفاده 
می کند.

نقطه چین زیر را با کلمات مناسب پر کنید.
مهندس غرضی: کشور ما چهل سال درگیر ... است.

الف( باال و پایین
ب( چپ و راست

ج( زیر و رو
رییس سازمان غذا و دارو: خیلی از کشور ها به توان 

ایران در زمینه تولید دارو اعتقاد دارند.
با توجه به این اظهارنظر "این کشورها" دیگر به چه 

چیزی اعتقاد دارند؟
الف( روح ننجون

ب( روح شوهر عمه رهبر کره شمالی
ج( روح سرگردان

د( هیچکدام

رهبر انقالب در ارتباط تصویری ستاد ملی مبارزه با کرونا 

کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی 
جهاد مقابله با کرونا را روایت کنند

م�����ردم ع��زی��ز ای����ران 
ب����ا رف����ت����ار م��ت��ی��ن و 
ص�����ب�����وران�����ه ی خ���ود 
ان������ص������اف������اً خ�����وش 
درخ������ش������ی������دن������د و 
ف���ره���ن���گ اس���ام���ی 
جلوه گر  را  ای���ران���ی 

ساختند.


