
ادامه از صفحه اول 
کالن و س��ه قوه در فرد از نظره��ا دور مانده و نوعی 
ناامیدی و دلس��ردی در میان مردم از بهبود شرایط 
ایجاد شود.  اکنون در حالی 40 روز از فعالیت مجلس 
یازدهم می گذرد که مطالبه مردم از مجلس که خود 
را انقالبی می نامد، اقدام در جهت مقابله با چالشهای 
اقتصادی اس��ت ح��ال آنکه اس��تمرار روند وضعیت 
تورمی و نابس��امانی های اقتصادی خطر دلس��ردی 
مردم از مجلس را به همراه دارد. دستگاه قضا مبارزه 
با مفاس��د را به نحوه مطلوبی در پیش گرفته اس��ت 
در حالی که ش��رایط اقتصادی و استمرار داللی ها و 
رانت ها می تواند کم رنگ ش��دن ن��ور امید مبارزه با 
مفاسد توسط دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد. 
قوه مجریه نیز در ماه های اخیر اقدامات قابل توجهی 
در حمایت از مردم در برابر چالش��های پیش آمده از 
بحران کرونا داشته است اما تورم افسار گسیخته در 
بخشهای مهمی همچون دالر و سکه، مسکن، خودرو 
و حتی مایحتاج روزانه مردم خطراتی هستند که در 
کمین امید مردم به اقدامات مثبت دولت که در عرصه 
اقتصاد کش��ور داشته است، نشسته اند. طراحان این 
سناریو برآنند تا در صورت توان یک ایران را با آشوب 
داخلی مواجه س��ازند و یا اینکه آن را با تصور خروج 
از چالشهای داخلی به اش��تباه محاسباتی مذاکره و 
ی��ا تقابل نظامی با آمریکا س��وق دهند که در نهایت 
می توان همان خواست ترامپ برای بهره گیری از برگه 
ایران در انتخابات. با توج��ه به این مولفه ها می توان 
گفت که هماهنگی میان س��ه قوه در رفع چالشهای 
اقتصادی کش��ور امری ضروری و الزم االجراست در 
حالی که صبر اس��تراتژیک ب��رای گرفتار نیامدن در 
بازی آمریکا مذاکره یا جنگ امری مهم است در حل 
مشکالت اقتصادی کشور بی صبری استراتژیک امری 
ضروری می نماید. بی صبری و رویکردی جهادی که 
در کنار تحقق مطالبات به حق مردم، خنثی س��ازی 

سناریوی دشمنان این سرزمین را به همراه دارد.

باید یک نماینده در ستاد ملی مقابله 
با کرونا حضور داشته باشد

عضو مجمع نمایندگان اس��تان ته��ران گفت: تقاضا 
دارم یک نماینده را به عنوان عضو ناظر در ستاد ملی 
کرونا تعیین شود. در حال حاضر هیچ نماینده ای در 
س��تاد ملی مقابله با کرونا حضور ندارد تا بدانیم چه 

تصمیماتی در این ستاد گرفته می شود.
اقبال شاکری با اشاره به افزایش شیوع ویروس کرونا 
و مقررات جدید در این زمینه گفت: ممنوعیت های 
ترافیکی صددرصد باید اعمال و ساز و کار دورکاری 
کارمندان فراهم ش��ود. وی تصری��ح کرد: در میدان 
مب��ارزه با کرونا فعال ش��اهد ارائه گ��زارش به مردم 
هس��تیم و دس��توری درباره برخی موضوعات داده 
نمی شود. در حال حاضر ستاد مقابله با کرونا به مانند 
یک فرمانده جنگی باید دستوراتی را در عمل صادر 

کرده و تنها به ارائه گزارش اکتفا نکند.  میزان

سرمقاله

خبر

سفر سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��المی ایران به سوریه از 

جهت نظامی اهمیت راهبردی دارد.
قاس��م  سرلش��کر  ش��هید  ت��رور  از  پ��س 
س��لیمانی، آمریکایی ها تص��ور می کردن��د که 
جمهوری اس��المی ایران با ای��ن اقدام خود را 
از منطقه بیرون خواهد کش��ید اما انتصاب بی 
درنگ س��ردار قاآنی به فرماندی س��پاه قدس 
از س��وی فرمانده کل قوا نش��ان داد که ایران 
به حمایت های خود از کش��ورهای دوست که 

روابط راهبردی دارند ادامه می دهد.
حم��الت هوایی ارتش رژیم صهیونیس��تی به 
س��وریه و مواضع نیروهای مقاومت نیز گرچه 
افزایش یافته بود تا فش��ار حداکثری به ایران 
ادامه داشته باشد، اما جمهوری اسالمی میدان 
را خالی نکرد و بر مواضع خود ایستادگی کرد.

دمش��ق اکنون توانس��ته اس��ت با بهره گیری 
از ت��وان داخل��ی و کمک های حامی��ان خود 
بخش های زیادی از خاک س��وریه را از چنگ 
گروه ه��ای تروریس��تی تکفیری خ��ارج کند، 
 تروریس��ت هایی ک��ه از س��وی آمری��کا،  رژیم 

صهیونیستی و سعودی ها حمایت می شوند.
اکنون که ش��رایط س��وریه رو به عادی شدن 
پی��ش می رود، تقویت روابط نظامی و اقتصادی 
تهرانه و دمش��ق یکی از اولویت هایی است که 
باید با توجه ویژه به آن نگریس��ت. س��وریه با 
توجه به ویرانی های از جنگ، زمینه مناس��بی 

ب��رای س��رمایه گ��ذاری و بازس��ازی دارد و از 
س��وی دیگر با توجه به فرا رسیدن زمان پایان 
تحریم های تس��لیحاتی ایران،  بازار خوبی برای 

فروش تسلیحات نظامی برای ایران است.
جمهوری اسالمی ایران یکی از حامیان اصلی 
دولت و ملت س��وریه در طول سال های جنگ 
بوده اس��ت و مردم و دولت این کشور قدردان 

حمایت های ایران هستند.
هفته گذشته سردار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح یک س��فر مهم به سوریه 
داشت و در این سفر با بشار اسد رئیس جمهور 

این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
بش��ار اسد در دیدار با سرلش��کر باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح ایران، توافق همکاری 
نظامی و تکنیکی بین ایران و سوریه را حاصل 
س��ال ها کار مشترک بین دو کش��ور دانست. 
رئیس جمهور سوریه در این دیدار ضمن ابراز 
خرسندی از نتایج نشست های سوری و ایرانی و 
امضای توافقنامه همکاری نظامی، آن را بیانگر 
سطح روابط دو کشور دانست. رئیس جمهوری 
سوریه در ادامه دیدار با سرلشکر باقری و هیئت 
همراه او اظهار داشت: این توافق حاصل سال ها 
کار مش��ترک و همکاری در زمینه رویارویی با 
جنگ تروریس��تی علیه سوریه و سیاست های 
خصمانه علیه دمش��ق و تهران است. سرلشکر 
باقری نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیتی 
که ایران برای ادامه روند تقویت روابط دو جانبه 

در زمینه های مختلف با س��وریه قائل اس��ت، 
دلی��ل آن را منافع حاصل از ای��ن روابط برای 
دو  ملت ایران و س��وریه و حمایت دو کشور از 
یکدیگر در برابر تالش های مداخله جویانه علیه 

تصمیمات مستقل ایران و سوریه عنوان کرد.
همچنین در جریان س��فر سرلشکر باقری، در 
دیدار  »علی ایوب« وزیر دفاع سوریه، ای ن دو 
مقام نظامی در زمینه گس��ترش   همکاری های 
نظامی همه جانبه توافقنامه ای امضا کردند. بر 
اس��اس گزارش المیادین، این توافق مبتنی بر 
تقویت روابط نظامی و امنیتی و هماهنگی بین 

نیروهای مسلح دو  کشور است.
رس��انه های صهیونیس��تی توافقنامه همکاری 
نظامی بین ایران و  س��وریه را به مثابه نش��ان 
دادن خواس��ته ها و اهداف دو کش��ور و پیامی 

دو گانه به این رژیم ارزیابی کردند.
این رسانه ها اظهارات سرلشکر باقری بالفاصله 
پ��س از امضای این توافقنامه مبنی بر تصمیم 
ایران برای کمک به ارتش س��وریه و توس��عه 
س��امانه های پدافند هوایی این کش��ور را حائز 
اهمیت دانس��تند. رئیس س��تاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران در دیدار با وزیر 
دفاع سوریه گفت:  مردم و کشورهای منطقه از 
حضور آمریکا استقبال نمی کنند و پاسخ ما به 

یاوه گویی های آمریکا ادامه دارد.
بر اس��اس این گ��زارش،  توافق نامه همکاری 
ایران و سوریه بر گسترش همکاری های نظامی 

و امنیتی در زمینه  فعالیت نیروهای مس��لح و 
ادامه هماهنگی ها تأکید دارد.  

در گفتگوی رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح 
با وزیر دفاع س��وریه دو طرف اوضاع سوریه را 
بررس��ی کردند و  برضرورت خ��روج نیروهای 
بیگانه ای که ب��ه صورت غیرقانون��ی وارد این 

کشور شدند تاکید کردند.
سرلشکر باقری در این دیدار با تاکید بر اینکه 
سامانه های پدافند هوایی سوریه را در راستای 
تحکیم همکاری های نظامی میان دو کش��ور، 
تقوی��ت خواهی��م کرد، گفت:ترکی��ه کمی در 
اجرای تعهدات خود در قبال تفاهمات صورت 
گرفته در آستانه مبنی بر خارج کردن گروه های 
تروریس��تی از س��وریه تأخیر داشته است. وی 
اف��زود: ترکیه بای��د بداند که حل مش��کالت 
امنیتی کش��ور از طریق مذاکره و ایجاد تفاهم 
با طرف س��وری و نه از طری��ق حضور نظامی 
در خاک سوریه صورت می پذیرد. رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح همچنین تأکید کرد:  مردم 
و کش��ورهای منطقه از حضور آمریکا استقبال 
نمی کنند و پاس��خ ما به یاوه گویی های آمریکا 

ادامه دارد.
سرلشکر باقری در پایان تاکید کرد: توافق امضا 
شده اراده ما را برای همکاری مشترک در زمینه 
مقابله با فشارهای آمریکا باال می برد. علی ایوب 
در ای��ن دیدار با بیان اینک��ه اگر دولت آمریکا 
می توانست ایران، سوریه و محور مقاومت را به 
زان��و در بیاورد، یک لحظه هم درنگ نمی کرد، 
گف��ت: هر چه هزینه پایداری باالتر برود با این 
حال، کمتر از هزینه تس��لیم شدن است. وی 
همچنی��ن در ارتب��اط با تحری��م آمریکا علیه 
س��وریه موسوم به »س��زار« گفت: قانون سزار 
با س��وری ها می جنگد در ]تهیه[ خوراک، دارو 
و غذای کودکانش��ان. تالش می کنیم با تبعات 
این قانون مقابله کنیم. وزیر دفاع سوریه افزود: 
اس��رائیل ش��ریک قوی آمریکا در جنگ علیه 
س��وریه اس��ت. گروه های تروریستی بخشی از 
تجاوزات اس��رائیلی ها هستند. وی تأکید کرد: 
ارتش سوریه که از سال ۲0۱۱ ایستادگی کرده 
و ساختار س��وریه را حفظ کرده است و بدون 

شک پیروز خواهد شد.

روحانی: 

دستورالعمل دقیق 
و شفاف برگزاری 

مراسمات عزاداری 
محرم تدوین شود

رئیس جمهور به کمیته های 
امنیتی و اجتماعی س��تاد 
ملی مبارزه با کرونا دستور 
داد ب��ا رایزنی و مش��ورت 
مرتب��ط  دس��تگاه های 
دقی��ق  دس��تورالعملهای 
برگزاری  ب��رای  و ش��فاف 

مراس��م عزاداری و سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(
در ماه محرم را طراحی و تدوین کنند.

جلسه رؤس��ای کمیته های تخصصی س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا به ریاست رئیس جمهور تشکیل و آخرین موضوعات 
و مسائل مهم مرتبط با شیوع بیماری کرونا در کشور مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
حس��ن روحانی در این جلسه با اش��اره به جایگاه ایران از 
لحاظ میزان ش��دید آلودگی در اوایل ش��یوع کرونا، اظهار 
داشت: خوشبختانه با سیاستگذاری و اجرای دقیق و عملی 
برنامه ه��ای طراحی ش��ده و انس��جام بخش��ی و هماهنگ 
سازی تمام بخش ها و دستگاه های کشور و تالش بی وقفه 
و افتخار آمیز کادر درمانی توانس��تیم موج اول شیوع کرونا 
را در مراکز اس��تان ها مهار کنیم و در اردیبهشت و خرداد 
ماه به آرامش نسبی برسیم. رئیس جمهور با بیان اینکه در 
ماه های گذش��ته به سرعت توانس��تیم در میان کشورهای 
جه��ان به لحاظ می��زان ابتال و آمار قربانی��ان به رده های 
پایین برسیم، گفت: اقدامات و برنامه ریزی ما در این زمینه 

موجب تحس��ین سازمان بهداش��ت جهانی شد و بسیاری 
از کش��ورهای جهان خواستار اس��تفاده از تجارب ایران در 
ای��ن مقابله با بیماری کرونا ش��دند، اما مهمترین عامل این 
موفقی��ت بزرگ، همراهی و همکاری مردم در اجرای کامل 

دستورالعملها بود.
وی با اش��اره به ش��رایط دوهفت��ه اخیر و انتق��اد از جدی 
نگرفتن محدودیت ها و دس��تورالعملها از سوی مردم بویژه 
در گرده��م آیی های دوس��تانه و محاف��ل گوناگون بویژه 
عروس��ی ها و عزاه��ا، آن را عامل اصلی و مهم در ش��یوع 
دوب��اره در هفته ه��ای اخیر خواند و خاطرنش��ان کرد: در 
این موج جدید دو خطر بزرگ فرس��ودگی و خستگی کادر 
درمان کش��ور و باال رفتن تعداد بس��تری ها در بیمارستان 
ها و بخش ه��ای ویژه و تکمیل بخ��ش بزرگی از ظرفیت 
پذیرش بیمارس��تانی است که نباید اجازه بدهیم این وضع 
ادامه یابد. روحانی با اش��اره به برخ��ی گزارش ها مبنی بر 
افزایش ابتالی تعدادی از پرس��تاران و پزشکان به کرونا در 
نقاط مختلف کش��ور و تاکید بر ض��رورت جلوگیری از این 

روند، گفت: کمیته اجتماعی -امنیتی ستاد مبارزه با کرونا 
بای��د برنامه هایی را برای ممانع��ت از برگزاری تجمعات و 
محافل گوناگون، به عنوان اصلی ترین عامل شیوع بیماری 
با دقت اجرا کند. رئیس جمهور کمیته درمان س��تاد ملی 
مب��ارزه با کرونا را نیز به بررس��ی و شناس��ایی دقیق علل 
متفاوت شیوع دوباره بیماری در هر منطقه از کشور موظف 
ک��رد و گفت: با توجه به اختیاراتی که به اس��تانداران داده 
شده باید محدودیت ها هوشمندانه و متناسب با علل شیوع 

در هر منطقه اعمال و اجرا شود.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق برگزاری مراسم شب 
ه��ای قدر در ماه مبارک رمض��ان، کمیته های اجتماعی - 
امنیتی و درمان را موظف کرد با رایزنی و مشورت دستگاه 
های مرتبط دس��تورالعملهای دقیق و شفاف برای برگزاری 
مراس��م عزاداری و سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(

در م��اه محرم را طراح��ی و تدوین کرده و برای تصویب به 
ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کنند.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دقت راکت های ۱۲۲ میلیمتری 
سپاه به ۷ متر رسید

 شلیک های »آرش« 
دقیق تر شد

با تس��ت اخیر راکت ه��ای هدایت پذیر ۱۲۲ 
میلیمتری آرش توس��ط جه��اد خودکفایی 
نیروی زمینی سپاه، دقت اصابت این راکت ها 

به ۷ متر رسیده است.
س��ردار علی کوهس��تانی مس��ئول سازمان 
تحقیقات و جه��اد خودکفایی نیروی زمینی 
سپاه از هدایت پذیر ش��دن راکت های ۱۲۲ 

میلیمتری آرش خبر داد.
وی اف��زود: در ح��وزه توپخان��ه، ی��ک کار 
مش��ترکی را در دقت افزایی راکت های ۱۲۲ 
با س��ازمان تحقیقات هوافضا انجام دادیم که 
تست میدانی آن، اخیرا با موفقیت انجام شد 
و راکت ه��ای ۱۲۲میلی متری آرش نقطه زن 

شدند و دنبال آن هستیم تا نمونه های تولید 
محدود آن را نیز بسازیم و در صورت موفقیت 

برای تولید انبوه تحویل وزارت دفاع دهیم.
سردار کوهس��تانی تصریح کرد: با این اقدام 
از این پس راکت های ۱۲۲ میلیمتری آرش 
با دقت ۷ مت��ر به هدف اصابت می کنند که 
نسبت به قبل افزایش قابل مالحظه ای است. 
راکت ۱۲۲ میلیمتری آرش ۲۲ کیلومتر برد 
داشته و وزن کلی آن 64 کیلوگرم است. این 
راکت از یک س��رجنگی ۱9 کیلویی ش��دید 
االنفجار بهره می برد که شعاع اثرگذاری آن 

۲5 متر است.
این راکت ک��ه هم اکنون در حجم باالیی در 
نیروهای مس��لح مورد استفاده قرار می گیرد، 
ت��ا پی��ش از این از دقت کمت��ری در اصابت 
به ه��دف برخوردار بود که موجب می ش��د 
ب��رای انهدام یک هدف تعداد زیادی از راکت 
مورد اس��تفاده قرار گیرد و تعبیه النچرهای 
40 لول ب��رای آن نیز به همی��ن دلیل بوده 
اس��ت. اما با نقطه زن ش��دن این راکت ها، از 
این پس برای انهدام یک هدف تعداد کمتری 
راکت مورد اس��تفاده قرار می گیرد که عالوه 
بر صرفه اقتصادی موجب می ش��ود تا بتوان 
راک��ت اندازهایی با النچر ک��م تعدادتر و در 
عوض با قدرت تحرک باالتر در اختیار داشت 
که در میادین نبرد امروز بسیار مورد اهمیت 

است.  تسنیم

امیر سرتیپ نصیرزاده:

 نیرو های مسلح اجازه 
هرگونه بداندیشی را به 

دشمن نخواهند داد
فرمانده نیروی هوایی ارتش در جش��ن دانش 
آموختگ��ی خلبانان هواپیمای ش��کاری اف 4 
و پهپاد در پایگاه هوایی بوش��هر با بیان اینکه 
دشمن به دنبال فروپاشی خانواده ها است گفت: 
نیرو های مسلح اجازه هیچ گونه بداندیشی را به 

دشمنان ایران اسالمی نخواهد داد.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده گفت: از روز 
اول پیروزی انقالب اس��المی، شرایط تحریم و 
دشمنی کشور های سلطه گر جهان با نظام ما 
با تمام وجود آغاز شد و علت آن این است که 
ایران در برابر جنگ، تهدید و تحریم سر فرود 
نیاورده و همیش��ه در جبهه حق بوده اس��ت. 
فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: حضور کشور 
ما در منطقه همیشه صلح آمیز و دوستانه بوده 
و نیرو ه��ای نظامی با آمادگ��ی رزمی و غیرت 
خود اجازه هرگونه بد اندیشی در آسمان، آب و 
خاک ایران عزیز را به دشمن نخواهیم داد. وی 
ادام��ه داد: جنگ برای ما درس بوده و در تمام 
زمینه ها دفاع مقدس به عنوان الگویی بس��یار 
برجس��ته و کارآمد بوده است و ما باید با تمام 

توان روی تولیدات داخل سرمایه گذاری کنیم 
و آینده خود را بسازیم.

امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده خاطرنشان کرد: 
تهدیدات االن با تهدیدات دوران دفاع مقدس 
فرق می کند و دشمن به دنبال فروپاشی بنیان 
خانواده ها از طریق فضای مجازی اس��ت. وی 
گفت: دشمن همیشه به دنبال تخریب بنیان 
خانواده و هجمه های فرهنگی است، نیرو های 
نظامی علی الخصوص افسران جوان بایستی از 
این آس��یب ها دوری کنند و راه حل مقابله با 
این آفت اجتماعی، س��اده زیستی و ازدواج به 
موقع است. فرهنگ غربی به دنبال تغییر سبک 
زندگی و مسموم کردن سبک زندگی اسالمی 
و ایرانی اس��ت. ما به عن��وان یکی از نیرو های 
نظامی کشور اسالمی باید به هیچ عنوان نقطه 
ضعفی در این زمینه نداشته باشیم. امیر سرتیپ 
نصیرزاده افزود: شما در منطقه حساس خلیج 
فارس کار می کنید که بس��یار مورد اهمیت و 
مورد طمع قدرت های بزرگ بوده است. دشمن 
روی منطقه کار می کند و ما به عنوان نظامیان 
کشور که متولیان تأمین امنیت هستیم باید با 
قدرت و جدیت در این زمینه کار کنیم و اجازه 
هیچ گونه فعالیتی به دش��من ندهیم. نیروی 
هوای ارتش بای��د در حفظ، نگهداری و ارتقاء 
تجهیزات کوش��ا باشند و از تجهیزات موجود، 

نهایت بهره برداری صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین آفات ناامیدی 

است، گفت: ناامیدی یکی از راهکار های دشمن 
برای تضعیف نیرو های نظامی است و انضباط 
و حفظ روحیه از بهترین راه کار های مقابله با 
این آفت است. نیرو های نظامی علی الخصوص 
ارتشیان باید به نظم و روحیه خود افتخار کنند. 
اتحاد و همدلی، فرهنگ سازمانی و انجام امور 
سازمانی به نحو احسن هروز بهتر از دیروز در 

نیروی هوایی اجرایی شود.
امیر طالب زاده فرمانده پایگاه ش��کاری شهید 
یاس��ینی نیز در این مراس��م گفت: ما س��ال 
هاس��ت که در خص��وص آم��وزش خلبانان و 
کارکنان فنی از بیگانگان بی نیاز ش��ده ایم و 
بنابر نامگذاری امس��ال با عنوان جهش تولید، 
تم��ام تالش مجموعه پایگاه بر این اس��ت که 
بتوانیم تولی��د را در حد مقدورات رونق دهیم 
و یک��ی از این گام ها، بح��ث آموزش خلبانان 
و تالش بر بهینه سازی این آموزش ها و تولید 
محتوای آموزش��ی مفید و موثر برای خلبانان 
تحت آموزش است. امیر سرتیپ نصیرزاده در 
این مراس��م از اماکن در دست ساخت پایگاه، 
کارگاه تولید مواد شوینده و ضدعفونی کننده 
قرارگاه زیس��تی، نقاهتگاه پیش بینی ش��ده 
ب��رای م��داوای مبتالیان احتمال��ی بیماری 
کرونا، یگان های عملیاتی و پشتیبانی پایگاه 
شکاری شهید یاس��ینی بازدید و در ادامه از 
خانواده ش��هدا بوی��ژه از خان��واده دو تن از، 
ش��هدای ناوچه کنارک تقدیر و تجلیل کرد.

 روابط عمومی ارتش
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گزارش

نقش ارزشمند راویان ۸ سال دفاع مقدس 
فرمانده کل ارتش با تاکید بر نقش ارزش��مند پیشکس��وتان و راویان دفاع 
مق��دس در انتقال مفاهیم و گن��ج بی بدیل و حدیث دالورمردی های دفاع 
مقدس به نس��ل های آینده، گفت: ناگفته های زیادی از دوران ۸ سال دفاع 
مقدس و البته نقش ارتش جمهوری اس��المی ایران در آن حماس��ه عظیم 
وجود دارد که الزم است با زبان و قلم بزرگانی که خود در جبهه های دفاع 
مقدس حضور داش��تند، تشریح و تبیین ش��ود. نشست صمیمی امیر سرلشکر 
س��ید عبدالرحیم موس��وی بمناس��بت چهلمین س��الگرد دفاع مقدس با جمعی از 
پیشکس��وتان و راویان دفاع مقدس ارتش برگزار ش��د.  امیر سرلش��کر موسوی در 
این دیدار گفت:  ارتش جمهوری اس��المی ایران در این کارزار بی مثال، کارنامه ای 
ارزشمند از خود به یادگار گذاشت تا پایندگان و آیندگان با استفاده از این تجارب 

راه مقاومت تا پبروزی کامل را ادامه دهند. روابط عمومی ارتش

قرارداد تجاری با چین موجب گشایش اقتصادی می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگرچه برخی کسانی که به دنبال 
ارتباط با غرب هس��تند علیه قرارداد تجاری با چین فضاسازی می کنند، 
ام��ا این قراردادهای اقتصادی نه تنها نقطه ضعف نیس��ت، بلکه موجب 
گش��ایش اقتصادی برای کشورمان خواهد ش��د. جعفر قادری نماینده 
مردم ش��یراز در مجلس شورای اس��المی با اشاره به واکنش ها نسبت به 
برنامه ۲5 س��اله همکاری های جامع ایران و چین،گفت: قراردادهای تجاری 
بلندم��دت با کش��ورهایی همچون چین ک��ه از توانایی ه��ا و ظرفیت های باالیی 
برخوردار هستند و به دنبال مطامع و اغراض سیاسی نیستند به ویژه در شرایط 
فعلی گش��ایش های اقتصادی برای کش��ور ما به هم��راه دارد. وی افزود: چین با 
کشورهایی همچون عربس��تان، ترکیه و کشورهای مختلف دیگر قرارداد تجاری 

دارد.  فارس

نقدینگی بازار سرمایه به سمت تولید برود
نای��ب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: این کمیس��یون 
وضعیت بازار بورس را بررسی می کند و باید نقدینگی موجود در این بازار 
به س��مت واحدهای تولیدی س��وق پیدا کند. حجت االسالم محمدرضا 
میرت��اج الدینی با بی��ان اینکه مردم باید به فرصت ه��ا و تهدیدات بازار 
بورس به صورت توأمان توجه داش��ته باشند، گفت: انتقال تمام نقدینگی 
جامعه به س��مت یک بازار، درست نیس��ت و ممکن است تبعات منفی برای 
جامعه در پی داشته باشد. وی بیان کرد: ایجاد نوسان در سرمایه های مردم ممکن 
است باعث تکرار ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری شود که باید مسئوالن ذیربط 
این مس��ئله را مدنظر قرار دهند تا مردم در بازار بورس دچار مش��کل نشوند. وی 
تأکید کرد: بازار بورس از ثبات مش��خصی برخوردار نیس��ت و بر این اساس مردم 

باید در سرمایه گذاری در این بازار با احتیاط کامل عمل کنند.  مهر

 داد ب�زن ت�ا م�رز پارگ�ی 
حنجره

نقط��ه چی��ن را با گزینه مناس��ب 
پ��ر کنید. س��خنگوی دول��ت: من 
فک��ر می کنم در این می��ان مردم، 
به خصوص دو دهکی که بیش��ترین 
فشار متوجه آنهاست حق دارند هرچه می خواهند 

بگویند و درد را فریاد کنند اما ...
الف( دولت هم حق دارد نشنود.

ب( مراقب باشند گلویشان جر نخورد.
ج( حواسشان به سرطان حنجره هم باشد.

ی��ک نماین��ده مجلس: طرح جدی��د مجلس برای 
تشخیص خانه های خالی تدوین می شود.

به نظر شما برای اجرای این طرح کدام فراکسیون 
باید راه اندازی شود؟

الف( فراکسیون خونه خالی و گلدان های بی آب
ب( فراکسیون مکان یابی هوشمند

ج( فراکسیون روم به دیوار
د( یک فراکسیون دیگر که اسمش ناجور است اما 

بازدهی خوبی دارد.
وزارت بهداش��ت: از ماس��ک س��وپاپ دار استفاده 
نکنی��د. عب��ارت فوق ی��ادآور کدام ض��رب المثل 

شیرین فارسی است؟
الف:ط��رف خیلی خوش پروپاس��ت لب خزینه هم 

می نشیند.
ب( یک��ی می م��رد ز درد بینوایی/ یکی می گفت 

جانم زردک می خواهی؟
ج( تو قاچ زین را بچسب اسب سواری پیشکش

د( یک گزینه دیگر که انتش��ارش ناجور اس��ت اما 
مسئوالن وزارت بهداشت خودشان می دانند.

پیام سفر سرلشکر باقری به سوریه

هشدار ایران به رژیم صهیونیستی


