
رئیس مجلس در دیدار سفیر سوریه:
اعمال تحریم های جدید ضد سوریه، 

شکست دشمنان در جنگ نظامی است
رئیس مجلس علت تحریم های اقتصادی موسوم به 
قانون "ضدبشر س��زار" علیه ملت سوریه را ناموفق 

بودن دشمنان در جنگ نظامی و امنیتی دانست.
محمدباقر قالیباف در دیدار با عدنان محمود سفیر 
جمهوری عربی س��وریه در جمهوری اسالمی ایران 
گفت: تاریخ نش��ان می دهد ایران و سوریه همواره 
ب��ا یکدیگر پیوند عمیق و ناگسس��تنی داش��ته که 
این نش��أت گرفته از باورهای مردم دو کشور است؛ 
ما هم��واره س��وریه را خط مقدم جبه��ه مقاومت 
می دانیم. رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
اینکه روزهایی وجود داشته که ایران به تنهایی در 
کنار سوریه ایستاده است، تصریح کرد: خواسته های 
دش��منان سوریه تحقق پیدا نکرد هر چند روزهای 
سختی گذشت، روزهایی که شاید فکر نمی کردیم 
موفقیتی داشته باشیم اما چون با باورهای دینی و 
اسالمی ایس��تادگی کردیم منجر به پیروزی شد و 

وعده خداوند تحقق پیدا کرد.
وی افزود: امروز ش��اهد هستیم دش��منان سوریه، 
ایران و امت اسالمی ناامید شده اند، اگر تحریم های 
اقتصادی آغاز شده دلیل آن ناموفق بودن دشمنان 

در حوزه نظامی است.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه 
امروز جای ش��هید سلیمانی خالی است، ادامه داد: 
همه می دانیم نقش ش��هید س��لیمانی در س��وریه 
بی نظیر بود اما با شناختی که از سردار قاآنی داریم 

این راه با قدرت ادامه پیدا می کند. خانه ملت

اخبار

روابط عمومی ریاس��ت جمهوری، ِملک خبرساز جماران 
را متعلق به نهاد ریاس��ت جمهوری و نه حسن روحانی 
اعالم کرده است، اما عضو شورای شهر تهران معتقد است 
این منجر به سلب مس��ئولیت از حسن روحانی نخواهد 
ش��د. چند روزی است اخبار س��اخت یک ساختمان در 
منطقه جماران حاشیه س��از شده اس��ت. ابتدای انتشار 
این خبر، برخی کارب��ران در فضای مجازی مالک آن را 
حس��ن روحانی رئیس جمهور معرف��ی کردند اما روابط 
عمومی ریاس��ت جمهوری در واکنش به این ماجرا نهاد 
ریاست جمهوری را مالک آن دانست و حسن روحانی را 

از تخلفات منسوب به آن مبرا برشمرد.
رواب��ط عمومی نه��اد ریاس��ت جمه��وری در خصوص 

موضوعات مطرح شده توضیحات زیر ارائه کرده است:
۱- ملک مذکور از جمل��ه امالک قدیمی متعلق به نهاد 
ریاس��ت جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی 
ندارد و در س��ال های گذش��ته نیز از سوی نهاد ریاست 

جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
۲- این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در 
سال های گذشته دچار آسیب های جدی و به شکل نیمه 
مخروبه در آمده بود که در چند س��ال قبل برای ساخت 
گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض 
همسایگان بوده و بیم آن می رفت که به منازل آنان نیز 
آسیب بزند، بهمین جهت ساخت آن در سال گذشته در 
دستور کار قرار گرفت. ۳- کاربری ملک مذکور مسکونی 
و ش��خصی نبوده و س��اختمانی با کاربری اداری است و 
انتشار خبر س��اخت منزل مسکونی برای رئیس جمهور 
در عی��ن کذب بودن، یک ش��یطنت آش��کار و کاماًل با 

اغراض مشخص صورت گرفته است.
۴- س��اخت این مل��ک با هماهنگی کامل با ش��هرداری 
ته��ران انجام ش��ده و موضوع تخلف و س��اخت خارج از 

روابط نیز کاماًل فاقد حقیقت است.
۵- این خبرس��ازی کذب براس��اس برخی قرائن موجود 
از س��وی کسانی صورت گرفته که طی سال های گذشته 
برنام��ه ای ب��رای این ملک داش��ته اند که ب��ه علت عدم 
توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی هایی 

اینجنین زده اند.
*ریاست جمهوری سلب مسئولیت از روحانی نکند!

پس از آن بود که حجت نظری عضو شورای شهر گفت: 
م��دارک و اس��ناد نش��ان می دهد ملک مذکور از س��ال 
۷۵در مالکیت ریاس��ت جمهوری بوده و بر اساس اسناد 
اساس��ا ارتباطی با ش��خص رئیس جمهور ندارد ولی این 
نبود ارتباط منجر به س��لب مسئولیت از حسن روحانی 
نخواهد ش��د چرا که مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان 

دست به برخی از تخلفات در این ملک زده است. 
این تنها موردی نبود که این عضو ش��ورای ش��هر به آن 
اعتراض ک��رد بلکه نظری در بخش دیگری از س��خنان 
خود تاکید کرد که »تخلف دیگر مربوط به درختان این 
ملک ب��وده چرا که برابر تصاویر هوایی موجود این ملک 
در س��ال ۹۲ که آغاز دولت حس��ن روحان��ی بوده پر از 
درخت است اما سال بعد که عملیات گودبرداری در آن 
آغاز ش��ده دیگر اثری از درختان دیده نمی شود ... عدم 
در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تأیید نقش��ه 
بدون قطع درخت و غیرباغ اعالم کردن ملک تخلف نهاد 

ریاست جمهوری محسوب می شود.«  فارس

مصباحی مقدم: 

خروج از NPT پاسخ مناسبی به قطعنامه 
شورای حکام است

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در واکنش به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام 
آژانس انرژی اتمی آن را نوعی دست و پا زدن ناشی از مرگ زودرس رژیم صهیونیستی 

خواند و خروج ایران از NPT را پاسخ مناسبی به این اقدام دانست.
حجت االس��الم  والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم با اش��اره به قطعنامه ضد ایرانی 
اخیر ش��ورای حکام آژانس انرِژی اتمی، بیان کرد: این قطعنامه به خوبی نشان دهنده 
نفوذ رژیم صهیونیستی در ش��ورای حکام است، زیرا نتانیاهو مدعی دو مورد بازرسی 
اشاره شده در آن است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نتانیاهو تالش 
می کند تا اجازه ندهد ایران در آرامش سیاسی به سر ببرد و شرایط عادی در وضعیت 
سیاس��ی اقتصادی ایران حاکم ش��ود. مصباحی مقدم افزود: این اقدام نوعی دس��ت و 
پا زدن ناش��ی از مرگ زودرس رژیم صهیونیس��تی اس��ت. با توجه به اینکه این رژیم 
خود بمب اتمی دارد و به پیمان NPT نپیوسته است و هیچگونه بازرسی از فعالیت 
هس��ته ای او صورت نمی گیرد. وی با بیان اینکه اقدام ش��ورای حکام نوعی انفعال در 
مقابل آمریکا، س��ه کشور اروپایی و رژیم صهیونیستی است، گفت: این در حالی است 
که باالترین و پرحجم ترین بازرس��ی ها را آژانس انرژی اتمی از فعالیت های هس��ته ای 
ایران دارد. عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه پاس��خ قاطعی باید 
به رفتار سیاس��ی شورای حکام توس��ط ایران داده شود، افزود: خروج از NPT پاسخ 
مناس��بی اس��ت که در صورت تهدید یا عملیاتی کردن آن همه کسانی که به نحوی 
ایران را تحت فش��ار قرار می دادند نتای��ج عکس خواهند گرفت. مصباحی مقدم گفت: 
البته توقف اجرای پروتکل الحاقی نیز روی میز است چرا که مفاد این پروتکل به طور 

داوطلبانه توسط کشورمان اجرا می شود و هیچ الزامی به آن نیست. میزان

دبیر ستاد انتخابات: 

مقدمات برگزاری انتخابات مرحله 
دوم مجلس یازدهم آماده است

دبیر س��تاد انتخابات کش��ور از فراهم ش��دن مقدمات برگزاری انتخابات 
مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی خبر داد و گفت: روز 
جمع��ه ۲۱ ش��هریور انتخابات مرحله دوم یازدهمی��ن دوره مجلس در ۹ 

استان برای ۱۱ حوزه انتخابیه شامل ۲۴ شهرستان برگزار می شود.
سیداسماعیل موسوی گفت: بیست و پنجمین جلسه ستاد انتخابات کشور 

با موضوع برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات مرحله دوم برگزار شد.
موسوی افزود: در انتخابات ۲ اسفندماه سال گذشته، در ۱۱ حوزه انتخابیه 
»لنجان« و »س��میرم« در اس��تان اصفهان، »میانه« در استان آذربایجان 
شرقی، »بیجار« در استان کردستان، »دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره« 
در استان ایالم، »کرج، اشتهارد و فردیس« در استان البرز، »اهواز، باوی، 
حمیدیه و کارون« در اس��تان خوزستان، »کرمانشاه« و »اسالم آباد غرب 
و داالهو« در اس��تان کرمانش��اه، »زنج��ان و طارم« در اس��تان زنجان و 
»کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان« در استان گلستان، نامزد ها موفق 
به کسب حد نصاب الزم برای ورود به مجلس نشدند لذا طبق قانون باید 
انتخابات مرحله دوم با شرکت نامزد هایی که بیشترین رای را بدست آورده 
اند برگزار ش��ود. مدیر کل انتخابات وزارت کشور ادامه داد: در روز جمعه 
۲۱ شهریور انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در ۹ استان برای ۱۱ حوزه انتخابیه شامل ۲۴ شهرستان برگزار می شود. 
موس��وی با اش��اره به تمهید مقدمات برگزاری انتخابات افزود: همه اقالم 

و امکانات مورد نیاز تامین ش��ده و در زمان مقتضی به اس��تان ها تحویل 
خواهد ش��د. عالوه بر آن، مانند انتخابات سراس��ری، در انتخابات مرحله 
دوم نیز هیات های اجرایی، نظارت و بازرس��ی فعالیت خواهند داش��ت و 
با بکارگیری نمایندگان فرماندار، اعضای ش��عب، بازرس��ان و ناظران، رای 

گیری از مردم آن حوزه های انتخابیه را انجام خواهیم داد.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۹ قانون اظهار داشت بر اساس این ماده، دو 
برابر نمایندگان مورد نیاز هر حوزه از بین کس��انی که بیشترین آراء را در 
مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند. با توجه به 
این که حوزه های انتخابیه یادش��ده هر کدام به یک نماینده نیاز دارند لذا 
۲۲ نف��ر ب��ه مرحله دوم راه یافته اند تا رقابت کنند و در نتیجه ۱۱ نفر از 

بین آنان با رای اکثریت مردم انتخاب و به مجلس راه می یابند.
موس��وی به کس��انی که در مرحله دوم حق رای دارند اشاره کرد و افزود: 
کلی��ه رای دهن��دگان مرحل��ه دوم منحصراً در ح��وزه انتخابیه ای که در 
مرحله اول انتخابات رای داده اند ش��رکت خواهند نمود و کس��انی که در 
مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رای نداده باش��ند می توانند 
در مرحله دوم انتخابات ش��رکت کنند. دبیر س��تاد انتخابات در خصوص 
الکترونیکی شدن انتخابات اظهار داشت در دوم اسفند سال گذشته، همه 
شعب اخذ رای را به دس��تگاه های احراز هویت الکترونیک تجهیز کردیم 
که دس��تاورد های مهمی همچون اس��تعالم آنالین، پیشگیری از رای های 
تک��راری، شناس��نامه های جعلی، افراد فوت ش��ده و ... داش��ت. وی بیان 
داش��ت: برای مرحله دوم انتخابات در ش��هریورماه نیز کلیه دستگاه های 
احراز هویت و صندوق های رای الکترونیکی را تامین کرده ایم و در صورت 
موافقت ش��ورای نگهبان آمادگی داریم انتخاب��ات تمام الکترونیک برگزار 

نماییم.  وزارت کشور 

پیکرهای مطهر ۱۹۲ شهید دوران دفاع مقدس از جمله 
شهید نسیم افغانی وارد کشور شد.

پیکرهای مطهر ۱۹۲ شهید دوران دفاع مقدس از جمله 
شهید نسیم افغانی با حضور سردار سید محمد باقرزاده، 
فرمانده کمیته جس��تجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مس��لح، لحظاتی قبل از طریق مرز ش��لمچه وارد کشور 
ش��د. این مراسم صبح روز، دوش��نبه دوم تیرماه ۱۳۹۹ 
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا بدون اس��تقبال مردمی 
برگزار ش��د. چندی پیش سردار س��ید محمد باقرزاده، 
فرمان��ده کمیته جس��تجوی مفقودین ط��ی یک ویدئو 
درخواس��تی را برای شناس��ایی یک ش��هید افغانستانی 
دوران دف��اع مقدس عنوان کرد. او اعالم کرد در جریان 
تفح��ص پیکره��ای مطهر ش��هدای گلگ��ون  کفن دفاع 
مقدس، اخیراً شهید واالمقامی از اتباع کشور افغانستان 

به  نام »نس��یم افغانی«، فرزند میرزا محمد، ۳۱س��اله به 
ش��ماره پالک CG۵۱۹_۳۹6 اعزامی از لش��کر ۵ نصر 
خراسان در منطقه عملیاتی والفجر یک )فکه( تفحص و 
شناسایی شده است؛ اما با توجه به پیگیری های به  عمل  
آمده، نشانی جدیدی از محل سکونت خانواده معظم این 
ش��هید عزیز به دست نیامده اس��ت. از مردم درخواست 
ش��د تا در صورت اطالع از محل سکونت خانواده شهید 
در ایران یا افغانس��تان، مراتب را به کمیته جس��تجوی 

مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح منعکس کنند.
در پی انتش��ار این اطالعیه، محمدباق��ر قالیباف، رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی و س��عید اوحدی، رئیس بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگ��ران نیز تقاضای��ی را مبنی بر پیدا 

کردن خانواده این شهید افغانستانی اعالم کردند.
 تسنیم

عضو ش��ورای تبیین مواضع بس��یج دانشجویی گفت: آقای 
آخوندی به عنوان کسی که در زمان مسئولیت، تصمیماتش 
باعث افزایش سرسام آور قیمت امروز مسکن است، باید به 

دستگاه های نظارتی پاسخگو باشد.
مصطف��ی رحیم��ی عض��و ش��ورای تبیین مواضع بس��یج 
دانشجویی کشور با اشاره به افزایش قیمت مسکن و اجاره 
گفت: متاس��فانه افزایش چند برابری قیمت مس��کن باعث 
ش��ده که از نظر اقتصادی فش��ار زیادی روی مردم جامعه 
به خصوص قش��ر متوسط و رو به پایین بیاید؛ چون هزینه 
مس��کن به طور میانگین حدود ۵0 درصد از س��بد هزینه 
خانوار را ش��امل می شود که البته این درصد در شهرهای 
بزرگ مانند تهران بیش��تر است. بنابراین قیمت مسکن اثر 
مس��تقیم و جدی بر روی معیش��ت خانواره��ا به خصوص 

دهک های پایین جامعه دارد.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خراسان 
جنوب��ی ادام��ه داد: در دولت های نه��م و دهم در طول 8 
س��ال حدود 6 میلیون خانه توسط دولت ساخته شد. این 
درحالی اس��ت که در دولت به اصط��الح تدبیر و امید این 

عدد به شدت کمتر است و برخی 
آمار ساخت مسکن را کمتر از ۱ 

میلیون می دانند.
وی اف��زود: وقتی وزیر س��ابق راه و 
شهرس��ازی ای��ن دولت، نس��اختن 
ی��ک خان��ه در دوران وزارت خود 
را، افتخ��ار می داند، چه توقعی از 
این دولت می توان داش��ت؟ این 
در صورتی اس��ت ک��ه اصل ۳۱ 

قانون اساسی داشتن مسکن متناسب 
با نیاز را حق هر ایرانی می داند و دولت را 
موظف به ساخت مسکن برای خانوارها با 
اولویت آنهایی که نیازمند هس��تند، کرده 

است.
فعال دانشجویی گفت: نتیجه تصمیمات 
اش��تباه در دول��ت را االن می بینی��م که 
بخشی از این افزایش قیمت ها به خاطر 
نبودن تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار 

اس��ت. آقای آخوندی به عنوان کس��ی که در زمان 
مسئولیت، تصمیماتش باعث افزایش سرسام آور 
قیمت امروز مس��کن است، باید به دستگاه های 

نظارتی پاسخگو باشد.
وی اضاف��ه ک��رد: ج��دای از این مس��ائل، علت 
دیگری ک��ه باعث افزایش قیمت ها در مس��کن 
ش��ده وجود نرخ باالی نقدینگی اس��ت. هرچند 
که اج��رای قانون مالیات ب��ر خانه های خالی تا 
حدودی می تواند باعث کاهش قیمت مسکن شود 
اما این درمان موقتی اس��ت و ب��رای بلند مدت باید 

چاره دیگری اندیشید.
رحیمی یادآور ش��د: بنده معتقدم عالوه بر ساخت 
مسکن، تنها راه کنترل نقدینگی در بازار مسکن و 
س��ایر بازارهای غیرمولد و در نتیجه کاهش قیمت 
آنها، مالیات بر عایدی س��رمایه اس��ت. متاس��فانه 
نب��ود مالیات بر بازارهای غیر مولد به خصوص بازار 
مسکن باعث ش��ده تا این بازارها، بازارهایی جذاب 
برای س��رمایه داران ش��ود و در حوزه مس��کن می 
بینیم که مسکن از یک کاالی مصرفی به یک کاالی 

سرمایه ای تبدیل شده است.
وی اظهار داشت: آمار معاون امور مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی به خوبی گویای این مسئله است 

که گفتند ۲ و نیم میلیون واحد مس��کونی خالی در کشور 
داریم، چون کسی که س��رمایه دار است خانه را خریداری 

کرده و نگه داشته تا گران شود و بعد بفروشد.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان جنوبی 
تصریح کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۵0 
کش��ور جهان در حال اجراست. کش��ور هایی مثل آمریکا، 
انگلیس، چین، فرانسه، ژاپن و... کشورهایی هستند که این 
قان��ون را اجرا کرده ان��د و بازخورد مثبتی هم از آن گرفته 
اند. وی تصریح کرد: اگر به دنبال کاهش قیمت مس��کن و 
درصد آن در س��بد هزینه های خانوار هستیم تا سطح رفاه 
مردم افزایش یابد، باید قانون مالیات بر عایدی س��رمایه در 
کشور اجرا شود و امیدواریم مجلس یازدهم که امید مردم 
اس��ت، این قانون را تصویب و بر اجرای درست آن نظارت 
داش��ته باش��د؛ و به داد مردم برس��د چرا که اگر این اتفاق 
بیفتد به جای اینکه حجم باالی نقدینگی به س��مت خرید 
مسکن برود، به سمت ساخت مسکن می رود و این خودش 
باعث افزایش ساخت و ساز مسکن در کشور و جهش تولید 

در حوزه های مرتبط با مسکن خواهد شد.
رحیمی گفت: با این اقدام ان شاءاهلل حجم باالی نقدینگی 
کشور که حقیقتا یک تهدید برای کشور به حساب می آید 
تبدیل به فرصتی می ش��ود تا بتوان وضع معیشتی مردم و 

مشکالت اقتصادی را بهبود ببخشد.  فارس

ادامه از صفحه اول
را به نمایش گذاشت. با توجه به این شرایط می توان 
گفت که این نمایشنامه حداقل تا ابتدای پاییز روی 
صحن��ه خواهد بود و هرگون��ه کوتاه آمدن در قبال 
حق ایران مبنی بر لغو تحریم های تسلیحاتی و نیز 
تن دادن به مذاکره به استمرار این نمایشنامه منجر 
خواهد ش��د. راهکار ناکام گذاشتن این نمایشنامه 
چن��د ماهه، تقویت توان درونی در حوزه اقتصادی، 
استمرار تقویت توان دفاعی و نیز مبارزه همه جانبه 
با فساد اس��ت که در نهایت پیروزی دیگر ایران در 
برابر نمایشنامه فشار حداکثری را به همراه خواهد 

داشت.
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گزارش

هیچ طرحی برای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی مطرح نیست
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی گفت: اینکه بعضا گفته می شود 
مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از 
بین ببرد و فیلتر کند، اصال چنین طرحی نیس��ت و نمایندگان نیز چنین 

طرحی به هیئت رئیسه مجلس ارائه نکرده اند.
احم��د امیرآبادی فراهانی اف��زود: مجلس از هرگونه کس��ب و کاری که در 
فض��ای مجازی ایجاد ش��ده و باعث رون��ق تولید و درآمد مردم و اش��تغالزایی 
ش��ود،حتما حمایت می کند، اما قاطبه نمایندگان در مقابل اشاعه فحشا و به خطر 
افتادن کی��ان خانواده و اخالق در خانواده و نیز به خطر افتادن زندگی مردم کوتاه 
نمی آید و از مسئوالن دولتی نیز می خواهد که در این زمینه برنامه داشته و آن را به 
مجلس ارائه دهند. وی تصریح کرد: آنچه که آقای قالیباف خطاب به وزیر ارتباطات 

مطرح کرد، این بود که اولویت مجلس اقتصاد و فرهنگ است.  تسنیم

راهکار یک نماینده برای حل مشکل اجاره مسکن
عضو کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه دولت به حاش��یه نشینی 

دامن زده است، گفت: مردم قادر به پرداخت اجاره مسکن نیستند.
اقبال شاکری گفت: متاسفانه دولت بازار مسکن در حوزه خرید و فروش 
و اجاره را رها کرده و قطعاً در این شرایط و بدون اقدام عملی دولت، هر 
اقدامی در حوزه مس��کن صورت گیرد، در بهبود شرایط اثرگذار نخواهد 
بود. وی در تشریح راهکار هایی برای کاهش قیمت مسکن گفت: باید مسکن 
استیجاری توسط بخش دولتی و خصوصی ساخته شود و در مدت های مشخص 
در اختی��ار خانواده ه��ا قرار گی��رد اگر این طرح اجرایی ش��ود بخش عمده ای از 
مش��کل مردم در حوزه اجاره خانه حل می ش��ود. نماینده مردم تهران افزود: از 
طرف دیگر بانک ها باید از بنگاهداری و تصدی گری دس��ت بردارند و منابع مازاد 

خود را به صورت تسهیالت در اختیار مردم قرار دهند.  تسنیم

کرونا تاثیری در توان رزمی ارتش نخواهد داشت
فرمانده قرارگاه پدافند زیس��تی ارتش در نشست کارگروه های تخصصی 
قرارگاه پدافند زیس��تی ارتش گف��ت: در حوزه آمادگی رزمی به اجرای 
دقیق آموزش ها در مراکز آموزشی اهتمام داریم و شیوع بیماری کرونا 
تاثی��ری در ت��وان رزمی ارتش نخواهد داش��ت. نشس��ت کارگروه های 
تخصص��ی قرارگاه پدافند زیس��تی ارتش با حضور امیر دریادار س��یاری 
فرمانده این قرارگاه در س��تاد ارتش جمهوری اس��المی ایران برگزار ش��د.  
امیر دریادار س��یاری در این نشس��ت گفت: دوره های آموزش س��ربازان در همه 
مراکز آموزشی سربازی با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال برگزاری است و 
ضمن پایش های الزم برای اس��تمرار شرایط مطلوب بهداشتی، پادگان ها و مراکز 

آموزشی را محلی مطمئن برای صیانت از سرمایه های انسانی خود می دانیم.
  روابط عمومی ارتش

ماجرای یک ملک حاشیه  ساز در جماران

ریاست جمهوری درست می گوید یا شورای شهر؟
ورود پیکر مطهر ۱۹۲ شهید دفاع مقدس به کشور

بازگشت پیکر شهید نسیم افغانی

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی:

آخوندی باید پاسخگو باشد

شیرهایی که شیر
 می خورند

داریوش مصطفوی: من وقتی اس��م 
کفاشیان را می شنوم، یاد احمدشاه 
می افتم. با توجه به این مطلب وقتی 
کفاشیان اسم آقا داریوش را می شنود یاد کدام یک 

از گزینه های زیر می افتد؟
الف( داریوش فرضیایی

ب( داریوش رفیعی
ج( داریوش کبیر

د( آقا محمدخان قاجار
وکی��ل قاض��ی منصوری: عقالنی نیس��ت ایش��ان 

خودکشی کرده باشد.
با توجه به این اظهارنظ��ر کدام یک از گزینه های 

زیر صحیح است؟
الف( عقالنی است که یک مسلمان رشوه بگیرد آن 

هم پانصدهزار دالر
ب( عقالنی است که ایشان هنوز در قید حیات باشد.

ج( عقالنی اس��ت که یک وکیل برای زنده و مرده 
موکل خود وکالت کند.

د( هر سه گزینه فوق غیرعقالنی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت خوزس��تان:مرگ 
توله ش��یر سفید در اندیمش��ک یک اتفاق طبیعی 

بوده و برایش از تهران غذای گربه می آوردند.
با توجه به اظهارنظر ف��وق کدام از گزینه های زیر 

صحیح است؟
الف( ش��یر هم مثل گربه با یک پیاله شیر خودش 

را سیر می کند.
ب( دوس��تان توی زحمت افتادن��د به خاطر غذای 
یک توله ش��یر تا تهران بکوبن��د و بیایند تا غذای 

گربه بخرند.
ج( جایزه نوبل حق امثال مدیرکل محیط زیس��ت 
استان خوزس��تان است اما مثل همین توله شیرها 
حقش��ان را راحت می خورند یک کاس��ه شیر هم 

روی آن!
د( من دیگر حرفی ندارم.


