
نیروهای مسلح لحظه ای از 
فتنه سازی های نوین علیه ایران 

غافل نیستند
ف��را  مناس��بت  ب��ه 
رسیدن سی و یکمین 
ل  تحا ر ا د لگر س��ا
بنیانگ��ذار  ملکوت��ی 
اس��امی،  انق��اب 
حضرت امام خمینی 
)ره(، سرلشکر محمد 
س��تاد  رئیس  باقری 
کل نیروهای با صدور پیامی نوش��ته است: فرزندان 
غیرتمند ملت شریف ایران در ارتش، سپاه، نیروی 
انتظام��ی، وزارت دف��اع و بس��یج مس��تضعفین با 
تجدید عهد دیرین خود با امامین انقاب اس��امی 
و ش��هیدان عالی قدر پرچم پر افتخاری که خمینی 
کبی��ر )ره( و خامنه ای عزی��ز )مدظله العالی( برای 
صیانت از اس��تقال و تمامیت ارضی و امنیت ملی 
و پیش روندگی این کش��ور برافراشته اند، همچنان 
در اهت��زاز نگه داش��ته و با نص��ب العین قرار دادن 
منوی��ات و فرامین فرماندهی معظم کل قوا راهبرد 
ارتق��ای قدرت بازدارندگ��ی، ظرفیت افزایی دفاعی 
حداکثری و روزآمد س��ازی تاکتیک های تهاجمی 
متناس��ب با تهدیدهای متصور از جبهه دش��منان، 
لحظ��ه ای از فتنه س��ازی ها و حیله گری های نوین 
علیه این سرزمین مقدس غفلت نکرده و همانگونه 
که بارها اعام کرده ایم هر نوع خطای محاس��باتی 
آن��ان در هر زمان و هر مکان را قاطعانه و بی درنگ 

با پاسخ متقابل مواجه خواهیم ساخت.
سرلش��کر باقری در پیام خود نوشته؛با گذشت ۳۱ 
سال از عروج آسمانی آن رهبر الهی و زعامت خلف 
صالح و جانش��ین شایس��ته، بصی��ر و ژرف اندیش 
آن حضرت، ام��ام خامنه ای عزی��ز )مدظله العالی( 
انقاب و نظام اس��امی به رغ��م تمامی توطئه ها و 
فتنه آفرینی های اردوگاه س��لطه و صهیونیس��م و 
ارتجاع پلید منطقه ای، از جنگ تمام عیار رسانه ای 
و تهاجم فرهنگی و نرم تا تحریم و جنگ اقتصادی 
و تهدیده��ای نظام��ی و عملی��ات روان��ی بی وقفه 
و پیوس��ته، با ات��کال به خداوند متع��ال و راهبری 
حکیمان��ه ول��ی فقیه زمان و تکیه ب��ر ظرفیت ها و 
توانمندی های ملی و بومی و راهبردهای هوشمندانه 
و قدرتمند توانس��ته است بر عمق نفوذ راهبردی و 
اقت��دار فکری و معنوی و وس��عت عمل تاثیر گذار 
برای توانمندس��ازی بیداری و مقاومت اس��امی و 
رویارویی ضد اس��تکباری و ضد س��لطه ملت ها در 
جغرافیای جهان اس��ام و فراتر از آن بیفزاید و در 
این راس��تا نقش آفرینی ق��درت عملیات گفتمانی 
خود برای بازیگری مثبت و تعیین کننده در عرصه 
بین المللی و سنگرهای کلیدی جهان را به واقعیتی 

ملموس و غیرقابل انکار تبدیل نماید.

خبر

رییس قوه قضاییه به موضوع قتل دختر ۱۳ س��اله گیانی 
اش��اره کرد و با تأکید ب��ر این که برخورد دس��تگاه قضا با 
عام��ل این جنایت عبرت  آموز خواهد بود، از مراکز علمی و 
دانش��گاهی خواست که به آسیب  شناسی مسائل اجتماعی 
بپردازند. آیت  اهلل س��ید ابراهیم رییس��ی در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه با گرامیداش��ت س��ی و یکمین س��الگرد 
ارتح��ال امام خمین��ی )ره(، صیانت از خ��ط امام و مکتب 
سیاس��ی آن حضرت را وظیفه ای همگانی دانست و تأکید 
کرد: امروز ابعاد فکری امام در اندیش��ه و سیره عملی مقام 
معظم رهبری بروز و ظهور دارد و زندگی و مواضع ایش��ان 

تفسیر و تبیین بارز خط امام است.
ریی��س قوه قضاییه، خداباوری، خودباوری و مردم باوری را 
اساس و مبنای خط امام عنوان کرد و افزود: امام )ره( مردم 
را با همه وجود باور داش��تند و اعتماد به نفس را در میان 
آحاد ملت افزایش دادند و از این ظرفیت عظیم انس��انی در 
گس��ترش معروفات و نهی از منکرات، زشتی ها و پلشتی ها 
بهره می بردند. رییس قوه قضاییه اجرای قانون را ش��اخص 
عدالت در جامعه عنوان کرد و با تأکید بر تاش مؤثر برای 
رس��یدن به جامعه عادل اظهار داش��ت: قانون گریزی ضد 
ارزش اس��ت و هیچ کس در هیچ جایگاه��ی نباید به خود 

اجازه دهد قانون را دور بزند یا از آن تخطی کند.
رییس��ی با بیان این که اجرای قانون باید عادالنه، به دور از 
تبعی��ض و مبتنی بر اولویت ها باش��د، افزود: اگر در اجرای 
عدال��ت اولویت ها در نظر گرفته نش��ود، به جای برخورد با 
قاچاق س��ازمان یافته، با کولبران برخورد می شود و به جای 
تخریب ساختمان های مجلل و شبه کاخ هایی که به  صورت 
غیر مجاز و غیرقانونی ساخته می شوند، با آلونک  ها برخورد 

می شود که این رویه اصًا درست نیست.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: شهرداری ها و دستگاه هایی، 
چ��ون جهاد کش��اورزی باید در اجرای قان��ون و برخورد با 
تخلفات با کس��انی که با پ��ول و ثروت هنگفت، در مناطق 
خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و ساز می کنند 
برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانه درش��ت  ها 
و قاچاق س��ازمان یافته برخورد قاطع ش��ود، موارد کوچک 
و جزئی هم تمام می ش��ود. رییس��ی در بخ��ش دیگری از 
سخنانش با اش��اره به آغاز به کار مجلس یازدهم و منشور 
مقام معظم رهبری برای ترسیم نقشه راه نمایندگان جدید 
ملت، توجه ب��ه اقتصاد و فرهنگ را از مهم ترین محور های 
این منشور دانست و بر تعامل دستگاه قضایی با قوه مقننه 
در پیش��برد اهداف و برنامه های نهاد قانونگذاری در این دو 
حوزه تأکید کرد. رییس ق��وه قضاییه همچنین به موضوع 
قتل دختر ۱۳ ساله گیانی اشاره کرد و با تأکید بر این که 
برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرت  آموز خواهد 
بود، در عین حال از مراکز علمی و دانش��گاهی خواست که 
به آسیب  شناسی مسائل اجتماعی بپردازند تا ریشه و علل 
و عوامل چنین جنایات هولناکی که احساس��ات عمومی را 

جریحه دار می  کند، مورد بررسی قرار گیرد.
رییس��ی یکی از عل��ل و عوامل اصلی ح��وادث و جنایاتی 
نابخش��ودنی همچ��ون حادثه گی��ان را دوری از اخاق و 
معنویت دانس��ت و متذکر شد: عدالت در توزیع ظرفیت  ها، 
تأمین معیشت مردم و توجه به اخاق و معنویت در جامعه 
از مهم تری��ن اصول کاه��ش ناهنجاری  ه��ای اجتماعی و 
اقتصادی اس��ت که باید بیش از همه مورد توجه مسئوالن 
اجرایی ق��رار گیرد. ریی��س قوه قضایی��ه در بخش پایانی 
س��خنانش به اعتراضات مردمی در ۲۷ ش��هر آمریکا پس 
از قتل ناجوانمردانه یک ش��هروند رنگین پوس��ت به دست 

پلیس این کش��ور اش��اره کرد و آن را فری��اد بلند مردمی 
دانست که سال هاست حقوقشان زیر سایه نژادپرستی نظام 
اس��تکباری آمریکا و دیگر کش��ور های غربی نادیده گرفته 

شده است.
رییسی گفت: امروز با هویدا شدن چهره بی نقاب آمریکا بر 
همگان ثابت ش��ده این کشور بزرگ ترین ناقض حقوق بشر 
و قطعنامه  های س��ازمان ملل و میثاق  های بین المللی است 
و معترضان آمریکایی با ش��عار »بگذارید نفس بکش��یم«، 
مدیریت این نظام استکباری و مدعیان حقوق بشر در غرب 
و ای��ادی آن ها در منطقه را به چالش کش��یده  اند که امید 
است آتش این خش��م دامنگیر رهبران نظام سلطه شده و 

آن ها را به زیر کشد.
در این جلسه حجت  االسام و المسلمین درویشیان رییس 
سازمان بازرس��ی کل کش��ور با ارائه گزارشی در خصوص 
حوادث اخیر غیزانیه اس��تان خوزس��تان گف��ت: طرح آب 
 رس��انی به منطقه غیزانیه در سال ۹۴ تصویب و اعتبار آن 
از محل صندوق توسعه ملّی در نظر گرفته شده است و این 
پروژه تاکنون ۹۰ درصد هم پیش��رفت فیزیکی داشته، ولی 
در به ثمر نرس��یدن آن ش��اهد کوتاهی  هایی بوده  ایم در 

حالی که این پروژه به مراتب زودتر از این قابل اتمام بود.
حجت  االس��ام و المس��لمین درویش��یان افزود: بررس��ی 
 ها نش��ان می دهد که اقدام به تخریب توس��ط ش��هرداری 
غیرمج��از بوده و دس��تور کلی دادس��تانی کرمانش��اه که 
ش��هرداری به آن برای تخریب ملک اس��تناد می کند، تنها 
مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بوده و تجویز 

تخریب در این دستور وجود نداشته است.
رییس ق��وه قضاییه همچنین در واکن��ش به گزارش یکی 
از مس��ئوالن عالی قضایی کشور درباره اس��تقبال مردم از 
ورود دستگاه قضایی به تصّرفات غیرمجاز افراد و دستگاه ها 
در اراضی ملّی اظهار داش��ت: این مس��أله درباره همکاران 
م��ا در قوه قضاییه نیز صدق می کند. مس��ئوالن اس��تان ها 
باید به ش��دت مراقبت کنند که برای تأمین مسکن و نیاز 
کارکنان و قضات، مس��یر های کامًا قانونی طی شود، چرا 
که سوءاس��تفاده از جایگاه و موقعیت  های شغلی به قیمت 
آبروی دادگس��تری تمام می شود. ما با تامین نیاز موافقیم، 
اما نه به قیمت آبروی دادگستری و مقام معظم رهبری نیز 
فرمودند حتی نباید مس��جد و مدارس علمیه هم در زمین 

غیرقانونی ساخته شود.  مرکز رسانه قوه قضاییه

حجت االس��ام مجتبی ذوالنور نماینده مجلس ش��ورای 
اس��امی در حاشیه یکی از جلس��ات کمیته اجتماعی و 
انتظامی س��تاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران 
در مورد تعداد فوت شدگان در حوادث آبان ماه گفت: در 
هر کشوری ممکن است طرح هایی اجرا شود که ضعف 

و قدرت داشته باشد.
ذوالن��ور تصریح کرد: مردم نمی توانن��د هزینه های ابراز 
احساسات ش��ومی که با تحریک رسانه های بیگانه اتفاق 
می افتد بپذیرند و خس��ارات را تحمل کنند بنابراین در 
ح��وادث آبان ۹۸، اتفاقاتی افتاد که ذائقه مردم را بعد از 
شکس��ت آمریکا در سقوط پهپاد تلخ کرد و سعی کردند 

آن شیرینی را در کام مردم تلخ کنند.
نماینده مجلس ش��ورای اس��امی اظهار داش��ت: نظام 
سلطه از این فرصت با تمام امکانات خودش بهره گرفت 
و سعی کرد احساسات گروه های مختلف را تحریک کند 
و تجمع��ات خیابان��ی را راه اندازی کند و کس��انی که با 
منافع ملی و ملت مش��کل داشتند و کسانی که گوش به 
فرمان رس��انه های بیگانه بودند طبیعتا رهبری و لیدری 
این جریانات را به دس��ت می گیرند و س��عی می کنند 
موج س��واری کنند و آن اهداف ش��وم را با فریب مردم 
محقق کنند. ذوالنور در خصوص حجم خسارات اتفاقات 
آب��ان ۹۸ ادام��ه داد: ۴۹۷ مرکز دولت��ی  تخریب، ۴۲۲ 
خودروی م��ردم، ۲۳۰ خودروی دولتی یا بخش عمومی 
و ۵۶۹ وسیله نقلیه عمومی، ۹۹۱ شعبه بانک، ۵۳ مورد 
مقرهای انتظامی، نظامی و بسیج و ۱۲۳ جایگاه سوخت 

تخریب و آتش گرفت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی گفت: مخازن 
با حجم باالی مراکز عرضه سوخت اگر آتش می گرفت تا 
ش��عاع ۵۰۰ متر را تخریب میکرد که تخریب آن سخت 
اس��ت اما اغتشاشگران برای آن آموزش دیده بودند. وی 
در خصوص تعداد کش��ته ش��دگان و مجروحان حوادث 
آبان ماه مجلس با بیان اینکه ضد انقاب از ۱۵۰۰ تا ۱۰ 
هزار نفر کشته شده در حوادث آبان ماه اعام کرده بود، 
اظهار داش��ت: تعداد ۲۰۰۰ نفر از حاضرین در صحنه و 
۵۰۰۰مامور مجروح ش��دند و آمار کش��ته شدگان ۲۳۰ 
نفر بود که ۶ نفر مامورینی بودند که به شهادت رسیدند 

و ۲۰ درصد هم از نیروهای حفظ امنیت و نظم بودند که 
عضویت رسمی نداشتند مثل بسیج و نیروهای مردمی.

ذوالن��ور با بیان اینکه ۲۲ درصد از افراد کش��ته ش��ده 
س��ابقه دار بودند، ادام��ه داد: ۷ درص��د جانباختگان در 
درگیری مس��لحانه، ۱۶ درصد در تعرض هجوم مستقیم 
به اماکن انتظامی، دفاعی و امنیتی با س��اح س��رد، ۲۶ 
درصد کسانی هستند که به صورت نامعلوم جان باختند 

و مشخص نیست چگونه کشته شدند.
نماینده مجلس ش��ورای اس��امی خاطرنشان کرد:  ۳۱ 
درص��د از ج��ان باخت��گان در حمله به مراک��ز عمومی 
کش��ته ش��دند؛ این افراد از جمله کسانی هستند که در 
فروش��گاه های زنجیره ای بزرگ، بانک ها پمپ بنزین ها، 
مس��اجد، م��دارس علمی��ه، مراک��ز دانش��گاهی جهاد 
دانشگاهی آزمایش��گاه های تشخیصی وزارت بهداشت و 

بخش خصوصی، پمپ بنزین ها حضور پیدا کردند.
وی اضافه کرد: مثا بر اس��اس بررس��ی پزشکی قانونی 
بعضی از این کش��ته ها در وس��ط درگی��ری از فاصله ۷ 
متری قلب آن ها یا ش��قیقه وی از فاصله ۳ متری هدف 
گرفته ش��ده اس��ت. می دانیم فاصله بین نیروهای عمل 
کننده با معترضین اینقدر نبود و درصد باالیی از کش��ته 
ش��دگان با گلوله هایی کش��ته ش��دند بر اساس پزشکی 
قانونی که جزو س��اح های س��ازمانی نیروهای امنیتی 
و نظامی نیس��ت و مرگ مجهول و مش��کوک را ش��اهد 
بودیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان 
اینکه این کمیس��یون ورود جدی به این ماجرا داش��ت، 
گف��ت: موضع مقام معظم رهبری کار ما را تس��ریع کرد 
و دس��تگاه های امنیتی، نیروهای مسلح، پزشکی قانونی 
و قوه قضائیه ورود جدی در این مس��أله پیدا کردند که 

بررسی آنها به ما کمک کرد.
نماینده مجلس شورای اسامی در پاسخ به این پرسش 
که  ایا از دستگیرشدگان شکنجه و یا کشته شده اند گفت: 
ما چنین گزارشی نداش��تیم که کسی بعد از دستگیری 
کشته و یا ش��کنجه شده باش��د. غالب دستگیرشدگان 
برای آرام ش��دن اوضاع دستگیر شدند، ولی آنها پاالیش 
ش��دند و کس��انی که نقش جدی در آشوب ها نداشتند، 

آزاد شدند.  فارس

دبیر ش��ورای نگهبان اولویت گذاری 
در تصوی��ب قوانین برای مجلس در 
ام��ر قانونگذاری را مه��م و ضروری 
دانس��ت و بر اصاح قانون انتخابات 
کل��ی  سیاس��ت های  ب��ر  مبتن��ی 
انتخابات تأکی��د کرد. آیت اهلل احمد 
جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه 
ش��ورای نگهبان که با حضور فقها و 
حقوقدانان برگزار ش��د، سالگرد ایام 
رحلت حض��رت امام خمینی )ره( را 
تس��لیت گفت و یاد و خاطره ایشان 

را گرامی داشت.
وی با اش��اره به فرارسیدن سالگرد قیام ۴۲ و به شهادت 
رس��یدن جمعی از مردم توس��ط رژیم منحوس پهلوی، 
خاطرنش��ان ک��رد: ۱۵ خ��رداد ۱۳۴۲ ع��ده ای از مردم 
بی دفاع توس��ط عمال رژیم ش��اه به شهادت رسیدند که 
همین امر آثار و برکات فراوانی داش��ت و از جمله س��ر 

منشاء پیروزی انقاب شد.
دبیر شورای نگهبان در ادامه با اشاره به تشکیل مجلس 
یازدهم ضم��ن تبریک ب��ه منتخبان مردم، س��خنان و 
توصیه ه��ای مهمی را خطاب ب��ه نمایندگان خانه ملت، 

ایراد کرد.
اولی��ن توصیه وی به نماین��دگان مجلس یازدهم »خود 

مراقبتی« بود.
جنتی در تشریح این موضوع متذکر شد: در انتخابات ۲ 
اس��فند ۱۱۷ نماینده مجلس دهم از مردم رأی نگرفتند 
و حدود ۷۰ نفر نیز صاحیتشان از سوی شورای نگهبان 
تائید نش��د؛ خوب است هم نمایندگان قبلی توجه کنند 
که چ��ه کردند که چنی��ن اتفاقی برایش��ان افتاد و هم 

نمایندگان فعلی از این موضوع درس بگیرند.
وی توجه ب��ه پیام رهبر انق��اب در افتتاحیه مجلس و 
عملیات��ی کردن آن را دیگر توصیه خ��ود به نمایندگان 
ملت دانس��ت و افزود: همه بندهای پیام حکیمانه رهبر 
انقاب خطاب به نمایندگان، راهگش��ا و نقش��ه راه آنان 

است که امیدواریم هرچه سریع تر اجرایی شود.
دبیر ش��ورای نگهبان در توصیه سوم خود به نمایندگان 

کل��ی  سیاس��ت های  مل��ت، 
قانون گ��ذاری را س��ند جامعی از 
آسیب ها و راهکارهای نظام تقنینی 
کش��ور عنوان کرد و از نمایندگان 
مجل��س یازده��م خواس��ت برای 
تصویب قوانین، این سیاس��ت ها را 

مورد توجه قرار دهند.
جنتی در توصیه چه��ارم، اولویت 
گ��ذاری در تصویب قوانین را برای 
مجلس در ام��ر قانونگذاری مهم و 
ضروری دانس��ت و بر اصاح قانون 
سیاس��ت های  بر  مبتنی  انتخابات 

کلی انتخابات تأکید کرد.
وی افزود: از جمله اصاحات اساسی در قانون انتخابات، 
ضابطه مند کردن ثبت نام بی محابای داوطلبان است که 
با اصاح این موضوع بخش��ی از مش��کات عدیده نظام 

انتخاباتی نیز حل خواهد شد.
دبی��ر ش��ورای نگهب��ان در پنجمی��ن توصیه خ��ود، از 
نمایندگان مجلس یازدهم خواست با قانون گذاری خوب، 
موج��ب ریل گذاری صحیح برای دولت و دس��تگاه های 
مختلف ش��وند که از جمله ای��ن ریل گذاری ها توجه به 
رون��ق تولید، مبارزه با قاچ��اق، کمک به باالرفتن ارزش 
پول مل��ی، نظارت بر کنترل نقدینگی کش��ور و کاهش 

تورم است.
جنت��ی در آخرین توصیه خود ب��ه نمایندگان، آنان را به 
پرهیز از اقدامات س��طحی و حاشیه ای فراخواند و تاکید 
ک��رد: در میان نمایندگان مجل��س یازدهم، متخصصین 
زیادی به ویژه جوانان حضور دارند که انشاءاهلل بتوانند در 

جهت رفع مشکات اساسی مردم گام بردارند.
وی در پای��ان با اش��اره ب��ه همکاری های کارشناس��ی و 
حقوقی اعضا و کارشناسان شورای نگهبان با ادوار مختلف 
مجلس گفت: ش��ورای نگهبان آمادگی دارد ظرفیت های 
کارشناسی و حقوقی خود را برای اصاح و تصویب قوانین 
در اختیار نمایندگان قرار دهد و مجلس جدید با اقدامات 
خود مایه خشنودی خداوند، رهبری و مردم شریف ایران 

شود. ر وابط عمومی شورای نگهبان

ادامه از صفحه اول
گام برمی دارند و به دنبال اخراج آمریکا یا به تعبیر 
حضرت امام)ره( ش��یطان بزرگ از منطقه هستند. 
تجربه چهار دهه حیات انقاب اس��امی و از جمله 
مقوله برجام به خوبی نش��ان داده که آمریکا همان 
ش��یطان بزرگ اس��ت و هرگز نمی توان چشم امید 
به اصاح آن داش��ت. ایشان تکیه بر داخل به جای 
چشم داش��ت به خارج را مورد تاکید داشتند و در 
عمل نیز این مهم را می توان مشاهده کرد آنجا که 
در برجام چش��م به خارج داش��تیم و نتیجه آن بی 
تعهدی خارجی ها ش��د. در حالی که هر جا تکیه بر 
داخل کردیم به پیروزی نائل آمدیم که دستاوردهای 
هس��ته ای، صنایع دفاع��ی، فن آوری ه��ای نانو و 
دانش بنیان نمودی از آن اس��ت. امروز ملت ایران، 
مس��تقل ترین ملت و جلو دار آزادی خواهی است 
چنانک��ه روز قدس که ایران پرچمدار آن بود امروز 
در سراس��ر جهان گرامی داشته می شود و یا وقتی 
س��ردار ایرانی شهید س��پهبد قاسم س��لیمانی در 
تروریسم دولتی آمریکا به شهادت می رسد، جهانی 
به خروش می آید و در سوگ او فریاد ماتم سرداده 
و بر ادامه راهش تاکید می کند.  به هر تقدیر، آنچه 
ذکر شد گوشه ای هر چند کوچک از رهنمودهای 
ام��ام راحل بود که پش��توانه ای عمل��ی و کارآمد 
برای روزهای پیش رو اس��ت و این فانوس همیشه 
روشن است. رهنمودهایی که مجلس یازدهم که به 
فرموده ایشان مجلس در راس امور است، با تکیه بر 
آنه��ا می تواند گام های بلندی برای تحقق مطالبات 
مردم و رفع مشکات بردارد که در راس آنها مقابله 
با رانت، فس��اد، اش��رافی گری و تاش برای احقاق 

حقوق مستضعفان قرار دارد.
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گزارش

واکنش ربیعی به ادعای برکناری نمکی توسط واعظی
سخنگوی دولت، ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر تهدید وزیر بهداشت 

به برکناری توسط واعظی را رد کرد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری روز)دوشنبه( خود در پاسخ 
به س��وال خبرنگاری درباره تهدید شدن وزیر بهداشت به برکناری توسط 
محمود واعظی، گفت: من دوس��تی دیرینه ای با آقای نمکی دارم و عموماً 
زی��اد هم با هم صحبت می کنیم، این خبر را تکذیب می کنم، از آن فردی که 

چنین موضوعی را مطرح کرد هم می خواهیم با دقت حرف بزنند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس ش��ورای اس��امی گفته بود: از 
منبع موثق شنیدیم که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دکتر نمکی وزیر 
بهداش��ت را تهدید کرده که در صورتی با دولت هماهنگ نباشد، باید استعفا دهد.

 تسنیم

وزیر اطالعات با قالیباف دیدار کرد
حجت االس��ام س��یدمحمود علوی وزیر اطاعات به همراه معاونین این 
وزارتخان��ه با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اس��امی دیدار 
کردند. در این نشست که با حضور معاونین وزارت صورت پذیرفت، وزیر 
اطاعات ضمن تش��کر از زحمات الریجانی، انتخاب قالیباف به ریاس��ت 
مجل��س را تبریک گفته و اظهار امیدواری نمود که حضور وی در مجلس 
همچون سوابق مدیریتی قبلی منشا اثر و تحول باشد. در ادامه حجت االسام 
علوی اعام کرد که این وزارتخانه آمادگی دارد تا با تمام توان در هر زمینه ای که 
مجلس الزم بداند کمک و همکاری الزم را داشته باشد. قالیباف رئیس مجلس نیز 
ضمن تش��کر از تاش های سربازان گمنام امام زمان )عج(، خواستار ارائه نظرات 
کارشناس��ی وزارت به نمایندگان برای کمک به حل مش��کات کشور در راستای 

فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه اهلل شد. خانه ملت

رهبر انقالب سخنرانی تلویزیونی خواهند داشت
رهبر معظم انقاب در س��ی و یکمین سالروز رحلت امام خمینی)ره( به 
صورت پخش زنده س��خنرانی تلویزیونی خواهند کرد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی روز ۱۴ خردادماه، به  مناس��بت 
سی و یکمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره( در یک سخنرانی 
زنده تلویزیونی با ملت ایران س��خن خواهن��د گفت. بیانات رهبر انقاب 
KHAMENEI. ساعت ۱۱ روز چهارشنبه، از سایت، اینستاگرام و توئیتر

IR و ش��بکه های صدا و سیمای جمهوری اس��امی ایران به صورت زنده پخش 
خواهد ش��د. مراس��م س��الگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقاب اسامی که هر سال 
با س��خنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در حرم مطهر ام��ام خمینی )ره( برگزار 
می شد، با توجه به دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر 

عدم برگزاری تجمعات، امسال در حرم مطهر برگزار نمی شود.  مهر

آیت هللا رییسی:

با عامل جنایت گیالن برخورد 
عبرت   آموز می شود

ذوالنور:

 ۲۳۰ نفر در حوادث آبان ماه ۹۸ کشته شدند
توصیه های آیت هللا جنتی به نمایندگان مجلس؛

ثبت نام داوطلبان را ضابطه مند کنید


