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رمضان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
حجت االس��ام والمس��لمین مصطف��ی رس��تمی، 
پیرامون دیدار دانش��جویان ب��ا مقام معظم رهبری 
گف��ت: این دیدار هر س��ال در ماه رمض��ان برگزار 
می شد و امس��ال به دلیل بیماری کرونا شرایط آن 
تغییر کرده اس��ت، با توجه به محدودیت های اعام 
شده این دیدار امسال به صورت ویدئو کنفرانس با 

حضور نمایندگان دانشجویی برگزار می شود.
وی ادام��ه داد: در این دیدار نمایندگان تش��کل ها، 
اتحادیه ها و دانش��جویان جهادی در محضر رهبری 
از طری��ق ویدئو کنفرانس صحب��ت خواهند کرد و 
نقط��ه نظرات خود را همانند س��ال های قبل اعام 
می کنند. کم و کیف این دیدار کنفرانس��ی از قبل 
اعام ش��ده بود، اما با توجه به دیدار کارگران ما در 

تاش هستیم تا آن را گسترده تر کنیم.
رئیس نه��اد نمایندگی مقام معظ��م رهبری گفت: 
تعداد شرکت کنندگان در این دیدار محدود است و 
اینکه چه تعداد می توانند حضور یابند، اعام خواهد 
ش��د. وی گفت: با توجه به اینکه دیدار حضوری لغو 
ش��د، ما در تاش هس��تیم تا باتوجه به شور و شوق 
دانشجویان برای دیدار با رهبری و برکات این جلسه 
برای فضای دانش��جویی، پس از اتم��ام دوران کرونا 
از رهبری درخواس��ت کنیم تا جلسه ای جایگزین و 
حضوری برای دانش��جویان فراهم شود و امیدواریم 

اجابت کنند.
حجت االس��ام رس��تمی در پایان با اش��اره به زمان 
برگزاری این دیدار گفت: زمان قطعی برگزاری دیدار 
در دهه س��وم ماه رمضان خواهد بود که تاریخ و روز 
آن اعام خواهد ش��د. مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 

نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه ها

اخبار

نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس��امی ای��ران،  جمعی از 
دریادالن ایران اس��امی را در یک حادثه در منطقه عمومی 

آب های جاسک و چابهار از دست داد.
روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
چگونگی ب��روز حادثه برای یکی از ش��ناورهای س��بک در 
منطقه عمومی آب های جاسک و چابهار را تشریح کرد. عصر 
روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در حین انجام تمرین 
دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در 
آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار 
حادثه ش��د و تعدادی از دریادالن نی��روی دریایی به فیض 

شهادت نائل آمدند.
 پ��س از این حادثه تیم های امداد و نجات دریایی در فاصله 
کوتاه در محل حضور یافته مجروحان و ش��هدا را از ش��ناور 

تخلیه و به مراکز درمانی منتقل کردند.
نیروهای مس��تقر در ش��ناور مذکور رش��ادت مثال زدنی در 

نجات جان همرزمان خود به خرج دادند.
تعداد ش��هدای این حادثه 19تن بوده و تعداد مجروحان نیز 

15نفر است که در وضعیت مناسبی به سر می برند.
بر اساس این گزارش شناور حادثه دیده کنارک طی عملیاتی 

برای بررسی های فنی به محل اسکله دریایی منطقه منتقل 
شده است.

رواب��ط عمومی نی��روی دریای��ی ارتش ضمن تس��لیت به 
خانواده ه��ای ش��هدای این ش��ناور، ب��ر آمادگ��ی دفاعی و 
روحیه ش��هادت طلبی کارکنان غیور دریایی ارتش تأکید و 
عنوان کرده اس��ت، انتظار می رود تا بررس��ی دقیق تیم های 
کارشناس��ی حاضر در محل حادثه، از هرگونه گمانه زنی در 

این خصوص پرهیز شود.
اسامی شهدای سانحه ناوچه کنارک 

اسامی شهدای سانحه ناوچه کنارک نیروی دریایی ارتش به 
شرح زیر اعام شد؛

1- شهید ناوبان دوم الکترونیک جعفر کوهی
2- شهید ناوبان دوم عرشه اسماعیل پور خسرو
3- شهید ناوبان دوم مکانیک مصطفی پویانفر

4- شهید ناوبان سوم برق مهدی رازی
5- شهید استوار عرشه حسین سپهری اهرمی

6- شهید ناو استوار عرشه عادل قاسم زاده
7- شهید ناو استوار دوم برق سید منصور موسوی نژاد

8- شهید ناو استوار دوم مکانیک سعید یار احمدی

9- شهید ناو استوار دوم عرشه های سید حامد جعفری
10- شهید مهناوی یکم برق مهدی هاشمی خواه

11- شهید مهناوی یکم مکانیک آرش پاکدل
12- شهید کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی

13- شهید سرباز وظیفه فخرالدین فلک نازی
14- ش��هید ناو استوار یکم تفنگدار س��ید مرتضی خادمی 

حسینی
15- شهید مهناوی یکم تفنگدار رضا دهقانی

16- شهید مهناوی یکم تفنگدار محمد افشون فر
17- شهید غواص محمد اردنی

18- شهید جوشکار آرمان سرحدی
19- شهید استوار برق محمد صیادی

پیام تسلیت سرلشکر موسوی 
فرمان��ده کل ارت��ش ش��هادت 19 تن از نیروه��ای نداجا را 

تسلیت گفت.
فرمانده کل ارتش جمهوری اس��امی ایران در پی شهادت 
تعدادی از دریادالن نیروی دریایی ارتش در حادثه ناوکنارک 

پیامی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است؛

پوش��یدن خلعت شهادت آرزوی رزمندگان مؤمنی است که 
صادقانه و جان برکف، زندگی خود را وقف دفاع از آرمان ها 

و حدود و ثغور کشور نموده اند.
 وص��ول به ای��ن مطلوب اگرچه برای ش��هیدان ش��یرین و 
گواراست، برای بازماندگان تلخ و جانکاه است و فراغ آنها جز 

به لطف خداوند رحمان و رحیم جبراننمی شود.
 ش��هادت جمعی از رزمندگان س��پیدپوش نی��روی دریایی 
ارتش جمهوری اس��امی ای��ران را به محضر فرمانده معظم 
کل قوا )مدظله العالی(، خانواده معظمشهدا و همه همرزمان 

عزیزم تبریک و  تسلیت عرض می کنم.
از درگاه خداون��د بزرگ ب��رای آن عزیزان که اینک در جوار 
رحمت پروردگار آرام گرفته اند، علو درجات و برای خانواده 

معظم آنها صبر و اجر مسئلت می نمایم.
کدام شناور نیروی دریایی ارتش دچار سانحه شد؟

شناور کنارک در تاریخ 16 مهر 97 با حضور فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران به ناوگان منطقه سوم 

نبوت نداجا در کنارک ملحق شده بود.
به گزارش تس��نیم ش��ناور »ُکنارک« با شماره بدنه 1403، 
یکی از چند ش��ناور کاس »هندیج��ان« در نیروی دریایی 
اس��ت که وظیفه اصلی لجس��تیک و پش��تیبانی را به عهده 
دارند. ش��ناورهای این کاس، ساخت کارخانه کشتی سازی 
 SC-4700-MIG-S هلند هستند که با شناسه damen
شناخته می ش��وند. ش��ناورهای کاس هندیجان، )ازجمله 
شناور س��انحه دیده کنارک( دارای 47 متر طول و 8.5 متر 

عرض و آبخور آنها نیز 2.9 متر است.
ای��ن ش��ناورها با قابلیت حم��ل و جابه جای��ی 460 تن بار، 
می توانند نقش یک شناور تدارکاتی سبک و یا نیروبر به تعداد 
بیشتر از 100 نفر و در عین حال با سرعت باال را ایفا کنند.

مین ری��زی و حم��ل آب با ظرفیت 40 ت��ن و پذیرش بار تا 
س��قف 40 تن فقط به روی عرش��ه نیز از دیگر توانایی های 
این ناو است. اگرچه این ش��ناورها همان طور که گفته شد، 
وظیفه اصلی پش��تیبانی را به عه��ده دارند ولی برخی از آنها 
)ازجمله کنارک( در س��ال های اخیر به تس��لیحات مختلف 
نظیر موش��ک های کروز نور نیز مجهز ش��دند و کنار وظیفه 
اصلی خود، می توانند در نقش یک ش��ناور گشتی نیز ظاهر 
ش��وند. از دیگر تس��لیحات نصب ش��ده به روی این شناورها 
می توان به یک قبضه توپ 20میلی متری اورلیکن نیز اشاره 
کرد. البته به روی برخی از این شناورهای کاس هندیجان، 
به جای موشک کروز، النچرهای پهپاد نصب شده است که به 

آنها در مأموریت های شناسایی کمک شایانی  می کند.
شناور کنارک در تاریخ 16 مهر 97 با حضور فرمانده نیروی 
دریایی ارتش به ناوگان منطقه س��وم نبوت نداجا در کنارک 

ملحق شده بود.
این شناور در سال 1988 ساخته شده است.

رییس قوه قضاییه با بیان این که نظام تولید و توزیع خودرو 
نیازمن��د جراحی اس��ت، گفت: از وزیر صنعت خواس��تیم با 
همکاری دستگاه های مختلف نظام تولید و عرضه خودرو را 

مورد بازنگری قرار دهد.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه ش��ورای عالی قوه 
قضاییه با تبریک والدت با س��عادت امام حسن مجتبی )ع(، 
آن حضرت را جلوه کرامت، عقانیت و ایستادگی در راه خدا 

و صبر و مقاومت را از آموزه های ایشان دانست.
رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات 
و اقتضائات جهش تولید، ب��ر لزوم برنامه ریزی برای اجرای 
فرامین ایشان از سوی همه دستگاه ها تأکید و سه مأموریت 

مهم قوه قضاییه در این زمینه را تبیین کرد.
رئی��س قوه قضاییه »مب��ارزه با قاچاق س��ازمان یافته« را از 
دغدغه های همیش��گی مقام معظم رهبری دانست و گفت: 
مبارزه ب��ا قاچاق نیازمند تصمیم��ات اصولی در بخش های 
پولی و بانکی است تا قاچاق کاال برای قاچاقچی صرف نکند. 
رئیس��ی در همین راستا به نشس��ت اخیر خود با مسئوالن 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اش��اره ک��رد و افزود: همه 
دس��تگاه ها کارنامه ای در زمینه مبارزه ب��ا قاچاق دارند، اما 
ارائه آمار کافی نیس��ت و برای کس��ب توفیق در این زمینه، 
نیازمند سازوکار های دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ 
در بخش های مختلف اجرایی و اطاعاتی و قضایی هستیم. 
وی در این خصوص به واردات بی رویه کاال نیز اش��اره کرد 
و گف��ت که واردات بی رویه در کش��ور از موانع جدی رونق 
و جهش تولید اس��ت و با ایجاد مانع برای عرضه محصوالت 

داخلی در بازار، فضای کسب وکار را مختل می کند.
رئیس قوه قضاییه، دومین موضوع محوری بیانات مقام معظم 
رهبری را »تشکیل دادگاه های تجاری« عنوان کرد و گفت: 
اگر قاضی ما در دادگاه های تجاری رای خود را بر اساس نظر 
کارشناسان بازار و فعاالن اقتصادی صادر کند، بی تردید رای 

او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی گفت: این  که قاضی از مش��ورت و نظرات کارشناس��ان 
اس��تفاده کند، نه خاف اس��تقال قضایی اس��ت و نه آن را 
مخدوش می کند بلکه مش��ورت هم از آموزه های دینی ما و 
هم از اصولی اس��ت که در قانون به آن تأکید شده و موجب 

تقویت آرای صادره از سوی قضات می شود.
رئیسی س��ومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را 
»حقوق مالکیت« عنوان کرد و با اشاره به دغدغه مندی خود 
در ای��ن زمینه از زمان حضورش در دس��تگاه قضایی اعام 
کرد: از س��ال گذش��ته کارگروهی در این خصوص تشکیل 
شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات 
کارشناس��ی خود را درب��اره این موضوع ارائ��ه کند. وی در 
همین زمینه به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو اشاره 
کرد و با اش��اره به نارضایتی همزمان تولید کننده و مصرف  
کننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو 
نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعله ور 
شدن آتش دالالن شود. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که 
امروز اصاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، 

متذکر شد: به وزیر پرتاش صمت گفتم که الزم است نظام 
تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه های مختلف مورد 
بازنگری قرار گیرد. رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان 
در رس��انه ها می گویند باید با دالالنی که نظام تولید و نظام 
بازار را مختل می کنند برخورد شود و مردم هم می بینند که 
دس��تگاه قضایی قاطعانه با اخالگران نظام تولید و توزیع و 
نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد می کند، اما این برخورد ها 

اصاح کننده نظامات نیست.
رئیس قوه قضاییه بر همین اس��اس خاطرنش��ان کرد که تا 
دولت اقدام به اصاح برخی س��از و کار های اجرایی نکند، از 
درون نظام های مال��ی و بانکی و ارز و طا و همچنین نظام 

تولید و توزیع، افراد دالل و اخالگر بیرون می آید.
آیت اهلل رئیسی به استقبال گسترده مردم از بازار بورس اشاره 
ک��رد و ادامه داد: امروز رونق گرفت��ن بازار بورس برای همه 
نشاط  آور است، ولی اگر این نقدینگی در این بازار به سمت 
تولی��د نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، 
طبعاٌ در آینده مش��کل آفرین خواهد بود که یکی از تبعات 

آن افزایش پرونده های قضایی است.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش با اش��اره ب��ه اظهارات 
آمریکایی ه��ا برای الح��اق کرانه باختری به س��رزمین های 
اش��غالی گفت: اگر تا دیروز میز ه��ای مذاکره تعیین کننده 
مس��ائل مربوط به فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل 
در دس��ت جبهه مقاومت و مجاهدان در میدان است و آن ها 
هرگز اجازه نمی دهند تصمیمات و نیت های پلید مستکبران 
تحقق یابد. در این جلس��ه دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و 
فناوری اطاعات قوه قضاییه از راه اندازی س��امانه نوبت دهی 
الکترونیک محاکم در دس��تگاه قضایی خبر داد و اعام کرد: 
این س��امانه در راستای سیاس��ت کان قوه قضاییه در سال 
1399 مبنی بر حفظ کرامت مردم، از هفته جاری به صورت 
آزمایشی در استان آذربایجان شرقی آغاز به کار کرده است.

وی افزود: در این س��امانه، پرسنل اداری و قضایی زمان های 
ارائه خدمات خ��ود را اعام کرده و مراجعه  کنندگان امکان 
انتخاب وقت از میان زمان های اعام ش��ده را دارند که این 
امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعه  کنندگان، منظم و 
شفاف  شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی 

آماری را فراهم خواهد کرد.
حجت االس��ام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
نیز در این نشس��ت به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو 
پرداخت و گفت: ش��رکت های خودروساز از اسفند ماه سال 
گذش��ته هیچ اعامی مبنی بر فروش فوری نداش��ته اند. در 
مرداد ماه 1397 نیز به  مدت یک  سال تصمیم گیری درباره 
قیمت خودرو به س��تاد تنظیم بازار س��پرده و عمًا شورای 
رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاش��ته شد. با این که 
مدت یک  س��اله مذکور بیش از 6 ماه اس��ت که اتمام یافته، 
شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی 
که قیمت گذاری پیش��نهادی این ش��ورا ب��ا آنچه به صورت 

رسمی اعام شده، اختاف فاحش دارد. 
 مرکز رسانه قوه قضاییه
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گزارش

سرلشکر سالمی شهادت جمعی از دریادالن ارتش تسلیت گفت
فرمانده کل سپاه در پیامی به سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش، ش��هادت جمعی از دریادالن نیروی دریایی ارتش در تمرین دریایی 
در آب ه��ای دریای عمان را تبریک و تس��لیت گفت. متن پیام فرمانده کل 
سپاه به این شرح است: شهادت جمعی از دریادالن ارتش و همرزمان شجاع 
جنابعال��ی در تمرین نیروی دریایی آن س��ازمان، در آب های دریای عمان را 
به محضر فرمانده معظم کل ق��وا )مدظله العالی(، جنابعالی و آحاد فرماندهان و 
کارکنان آجا و خانواده معظم شهیدان این حادثه تبریک و تسلیت عرض می نمایم. از 
درگاه خدای سبحان برای شهدای عزیز، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با سید و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و برای مجروحین فداکار حادثه، عافیت 
و س��امتی و برای آن همرزم ارجمند و آحاد همکاران و نیز خانواده ها و بازماندگان 

مکرم، صبر و شکیبایی توأم با پاداش صابرین مسئلت می کنم. سپاه نیوز

دولت برای حل مشکالت صنعت خودرو از نیروهای مسلح الگو بگیرد
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به بحران صنعت خودرو در 
کش��ور گفت: دولت برای ارتقا کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش 
قیمت های سرسام آور باید جناح بندی و چپ و راست را کنار بگذارد و با 
الگوبرداری از نیروهای مسلح دلسوزانه برای رفع نیازهای جامعه تاش 
کنند. آیت اهلل س��ید یوسف طباطبائی نژاد با اشاره به مشکات موجود در 
صنعت خودروسازی کش��ورمان و دلیل ساخت خودروی بی کیفیت داخلی 
ب��ا قیمت غیرواقعی، آن را حاصل جناح بندی در سیس��تم دولت��ی و نبود اراده 
برای مدیریت درس��ت دانس��ت. عضو مجلس خبرگان به توانایی نیرو های مسلح 
کش��ورمان در پرت��اب موفق اولین ماهواره نظامی اش��اره ک��رد و گفت: در این 
موفقیت به وضوح ش��اهد تاش نیرو های مسلح کشورمان از جمله ارتش وسپاه 

بودیم؛ چرا که مسئله جناح بندی و راست و چپ در آن وجود ندارد. میزان

ادع�ای مطه�ری درباره رحمان�ی فضلی و ح�وادث آبان 98 
واقعیت ندارد

نماین��ده مردم قم در مجلس ادعای عل��ی مطهری مبنی بر اینکه وزیر 
کش��ور عامل کش��تار حوادث بنزینی آبان 98 است را رد و تأکید کرد: 
 این مطلب واقعیت ندارد. حجت االس��ام مجتبی ذوالنوری روز گذشته، 
ط��ی تذکر ش��فاهی در صحن علنی مجلس گفت:  آق��ای دکتر مطهری 
عنوان کرده اند که وزیر کش��ور عامل کشتار حوادث بنزینی سال 98 است و 
بنده از موضع کمیس��یون امنیت ملی چون عضو ش��ورای عالی امنیت کشور نیز 

هستم از نزدیک شاهد  تاش های وزارت کشور و شخص وزیر کشور بودم.
وی افزود: انصافا دس��تگاه های ذی ربط از جمله وزارت کش��ور و وزیر کش��ور به 
صورت شبانه روزی تمام تاش خود را مصروف داشتند که حادثه ای اتفاق نیفتد 

و اگر اتفاق افتاد کمترین هزینه را داشته باشد.  فارس

کاشکی بچه ی اگر
مگر است

 معاون س��تاد فرمانده��ی مقابله با 
کرون��ا: با باز ش��دن اصن��اف، مردم 
پروتکل ها را به دس��ت فراموشی سپردند. شاید هم 

برای بازگشت مردم به جامعه اندکی زود بود.
با توجه به اینکه شخص ایشان گویا هیچ مسئولیتی 
در این خص��وص ندارند کدام ی��ک از گزینه های 
زیر دستور بازگشت مردم به شرایط عادی را صادر 

کرده است؟
الف( ننجون

ب( عمه رهبر کره شمالی
ج( خاله شادونه

د( سفیر زیمباوه در نیکاراگوئه
عبارت زیر از کیست؟

شهر تهران که 15 میلیون نفر جمعیت در آن رفت 
و آم��د دارند با زلزله ای با قدرت بیش از 6 ریش��تر 

حتما دچار مشکات فراوانی خواهد شد.
الف( گالیله

ب( کپرنیک
ج( رییس شورای شهر تهران

د( یک دانشمند دیگر که نمی خواست نامش فاش 
شود.

وزیر ارتباطات: از وزیر صمت می پرسم، اما احتماالً 
به دلیل تعطیلی کارخانه های تولیدی در کشورهای 
تولیدکنن��ده یا واردات بی رویه و ش��اید کمی هم 
احت��کار ب��ازار موبایل آش��فته ش��ده باش��د. البته 

اطمینان ندارم.
با توجه ب��ه "ضریب احتماالت" کدام یک از گزینه 

های زیر به اظهارنظر وزیر جوان نزدیکتر است؟
ال��ف( "اگر" را با "مگر" تزویج کردند / از آن طفلی 

برآمد "کاشکی" نام
ب( ش��فاف سازی می کنم آی ش��فاف سازی می 
کن��م. )ادامه را با لهجه بخوانی��د( هیچکی مث مو 

نمی تونه شفاف سازی کنه
ج( مودون��م ام��ا نمی گ��وم )این را ه��م به لهجه 

خراسانی بخوانید(
د( ای��ن گزینه صحیح اس��ت اما ب��ه دلیل رعایت 

شئونات اخاقی حذف شده است.

تشریح جزئیات حادثه ناو کنارک

داغ دریادالن بردل

آیت هللا رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کرد

نظام تولید و عرضه خودرو باید جراحی شود
 تا دولت اقدام به اصالح برخی ساز و کار های اجرایی نکند، از 
درون نظام های مالی و بانکی و ارز و طال و همچنین نظام تولید 

و توزیع، افراد دالل و اخاللگر بیرون می آید.


