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زمان��ی که حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در سخنانی فرمودند؛ 

»رژیم صهیونیس��تی ۲۵ س��ال آین��ده را نخواهد 
دید« باور این جمله برای بس��یاری دشوار بود. اما 
ای��ن جمله حضرت آیتاهلل خامنه��ای مهمترین و 
به یاد ماندنیترین جمله رهبر انقالب اس��المی در 

سال ۹۴ از نگاه مردم انتخاب شد. 
اف��کار عموم��ی جهان تص��ور میکنند ک��ه رژیم 
اسرائیل تحت حمایتهای گسترده و عمیق ایاالت 
متح��ده ق��رار دارد و حمایته��ای ابرقدرتی مانند 
آمریکا تضمین حیات صهیونیس��تها اس��ت، پس 
ناب��ودی این رژیم قابل تصور نیس��ت، اما حضرت 
آیت اهلل خامنهای در سال 13۹۴ این پیش بینی 
را کردند و شاید برخی تصور داشتند که جمهوری 
اسالمی ایران در جنگ با صهیونیستها این رژیم را 
نابود میکند هر چند این اتفاق احتمال وقوع دارد 
اما عوامل دیگ��ری در صحنه معادالت و تحوالت 
جهان وجود دارد که چه بس��ا از جنگ ویرانگرتر 

هم باشد.
اکنون ۵ س��ال از پیش بین��ی رهبر معظم انقالب 
اس��المی گذش��ته و ب��ا وج��ود همه تح��والت و 
تغییراتی که در جهان شکل گرفته است، اتفاقاتی 
که در طول این ۵ س��ال گذش��ته در درون رژیم 
صهیونیس��تی افتاده نشانههای نابودی اسرائیل را 

پر رنگتر کرده است.
مردمی که با وعدههایی بزرگ، راهی سرزمینهای 
فلسطین شدند تا یک زندگی در سرزمین موعود! 
را زیر سایه رژیم صهیونیستی تجربه کنند، مدتها 
اس��ت که در انتظار ش��رایط بهتری به سر میبرند 
اما با گذشت زمان، وضعیت این رژیم در فلسطین 

اشغالی، نه تنها بهبود نیافت بلکه وخیم تر شد.
اوض��اع رژی��م اس��رائیل در حالی رو ب��ه وخامت 
گراییده که کمکها و حمایتهای مالی و تسلیحاتی 
ایاالت متحده و اروپا نتوانست آن سرزمین رؤیایی 
که در سر س��ران صهیونیست پرورش یافته و در 
میان ساکنان آن رواج پیدا کرده بود، شکل دهد.

مردم یهود سرتاس��ر دنی��ا با وعدهه��ا و قولهای 
سران صهیونیست فریب خوردند و راهی فلسطین 
اش��غالی شدند و با ساکن ش��دن در این سرزمین 
غصبی بزرگترین اش��تباه تاریخی خود را مرتکب 
ش��دند. بیش از 70 سال اس��ت که صهیونیستها 
فلس��طین را اشغال کردهاند و در طول این سالها 
هیچگاه نتوانس��تند به ش��رایط مطل��وب زندگی 
دس��ت یابند و چه بس��ا اگر در کش��ور خود باقی 

مانده بودند، زندگی بهتری را تجربه میکردند.
اوضاع نابس��امان اقتصادی، بیکاری، ضعف شدید 
در مدیریت ش��یوع بیماری کرونا و فس��اد مالی و 
اقتصادی س��ران رژیم صهیونیس��تی، نش��انههای 

افول این رژیم است.
با توجه به شرایط داخلی رژیم صهیونیستی، برای 
نابودی آن نیاز به جنگ نیس��ت چرا که این رژیم 
مانند درختی پوس��یده که درون آن را موریانهها 
خ��ورده و خال��ی کردهاند، در حال ف��رو ریختن 
است. سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان 

تعبیر جالبی از رژیم اسرائیل دارد.
س��ید حسن نصراهلل در س��ال 13۹8 در گفتگو با 
ش��بکه المنار گفته بود؛» از ه��ر زمان دیگری در 
هدف قرار دادن مواضع دشمن قدرتمندتر هستیم 

و اسرائیل از خانه عنکبوت سستتر است.«
 س��خن سیدحس��ن نص��راهلل از یک س��و قدرت 
بازدارن��ده ح��زب اهلل و جبهه مقاوم��ت را به رخ 
دش��من میکش��د و از س��وی دیگر تصویر واقعی 
رژیم سست بنیان صهیونیستها را به جهان اسالم، 

مسلمانان و افکار عمومی به نمایش میگذارد.
در واقع ش��رایط برای رژیم اس��رائیل به گونهای 
پی��ش میرود که این رژیم غی��ر قانونی با عملکرد 

خود نابود شود.
رژیم اسرائیل اکنون وضعیت مشابهی با آمریکای 
دوران ترامپ دارد، مردمی که در فلسطین اشغالی 
علی��ه دولت بنیامی��ن نتانیاهو ب��ه خیابانها آمده، 
تظاه��رات میکنن��د و نیروهای امنیت��ی و پلیس

این رژیم از درون به نابودی 
خواهد رسید
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محمد صفری

والدت با سعادت  امام علی النقی الهادی علیه السالم مبارک باد. 

مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صمت 

پارلمان��ی  مع��اون  امی��ری  حس��ینعلی 
رئیس جمهور گفت: حسین مدرس خیابانی، 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به 
مجلس شورای اسالمی معرفی شد. امیری 
با اع��الم این خب��ر گفت: رئی��س جمهور 
طبق اصل 133 قانون اساس��ی در نامه ای 
به رئیس مجلس آق��ای مدرس خیابانی را 
به مجلس ب��رای وزارتخانه صنعت معدن و 

تجارت معرفی کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمه��ور افزود: قاعدتا این موضوع امروز در صحن 
علنی مجلس اعالم وصول می شود.

وی گفت: چهارشنبه آینده ۲۲ مرداد جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی 
وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.

سرپرست وزارت صمت، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، قائم مقام وزارت 
بازرگان��ی داخلی، مدیر کل برنامه ری��زی وزارت بازرگانی، مدیر کل دفتر 
تنظی��م بازار، مدیر کل تامین و توزیع کاال، مدیر عامل ش��رکت س��یمان 
غرب، مدیر عامل شرکت س��یمان فیروزکوه و عضو هیئت مدیره شرکت 

سیمان شاهرود از سوابق اجرایی آقای حسین مدرس خیابانی است.
وزیر پیشنهادی وزارت صمت ۴7 ساله کارشناس مهندسی مواد و متالوژی 

و کارشناس ارشد مهندسی صنایع است.خبرگزاری صدا و سیما

شناسایی و انهدام شبکه اخاللگر بازار ارز
 

با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی س��ربازان گمنام امام زمان )عج(، ش��بکه متخلف ارزی که با 
اغفال برخی افراد و س��وء اس��تفاده از کارت های بازرگانی آنان، ح��دود یک میلیارد یورو ارز 
حاص��ل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتالف 
س��رمایه ارزی کشور شده شناس��ایی و با هماهنگی دس��تگاه قضایی، اعضای اصلی شبکه و 

تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت شدند. 
همچنین با وجود گستردگی تخلفات و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی ادامه داشته 
و احتمال افزایش قابل مالحظه ارقام تخلفات ارزی ش��بکه را که در کل کش��ور فعالیت می 

کردند متصور می سازد.
وزارت اطالع��ات ضم��ن تقدیر از اهتمام و حمایت های دس��تگاه قضایی، هش��دار جدی به 
متخلفان و س��وء اس��تفاده کنندگان از کارت های بازرگانی داده و به تجار ش��ریف و صادر 
کنندگان واقعی توصیه می نماید به هیچ عنوان از کارت بازرگانی دیگران اس��تفاده نکنند تا 
ضمن مش��ارکت در گس��ترش صادرات کاالهای غیر نفتی در شرایط کنونی، متهم به تخلف 
ارزی نش��وند و همچنین در اس��رع وقت نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام 

نمایند. روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات

۲۱۲ فوتی کرونا

 شناسایی ۲۷۵۱ بیمار جدید

س��خنگوی وزارت بهداش��ت، از ثبت ۲1۲ 
مورد فوتی کرونا در کش��ور خبر داد. سیما 
س��ادات الری، به ارائه تازه ترین آمار کرونا 
در کش��ور پرداخت و گف��ت: ۲7۵1 مورد 
جدی��د ابتالء ب��ه کرونا در کش��ور گزارش 

شده است.

وی افزود: بر همین اس��اس، تا کنون 31۴ هزار و 78۶ نفر در کش��ور به 
این بیماری مبتال شده اند.

 الری به آمار فوتی های کرونا اش��اره کرد و گفت: در تازه تیرن آمار، ۲1۲ 
مورد جدید فوتی داش��ته ایم که بر همین اساس، آمار فوتی های کرونا به 
17 هزار و ۶17 نفر رس��یده است. وی افزود: در همین حال، ۲7۲ هزار و 
۵3۵ نف��ر از بیماران کرونا پس از اقدامات درمانی و مراقبتی، بهبود یافته 

و از بیمارستان مرخص شده اند.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت: ۴13۲ نفر از بیماران کرونا در بخش 
مراقبت ه��ای ویژه قرار دارند. الری افزود: تا کنون دو میلیون و ۵۶0 هزار 

و 37۴ مورد آزمایش تشخیص کووید 1۹ در کشور انجام شده است.

در مراسم آغاز سومین پویش ملی "مشق احسان" اعالم شد

خبر خوش ستاد اجرایی فرمان امام برای 
دانش آموزان

 ارسال یک میلیون بسته لوازم التحریر ایرانی و اهدای ۱۵هزار تبلت به 
دانش آموزان مناطق محروم

رئیس س��تاد اجرایی فرم��ان امام از آغاز س��ومین پویش 
ملی "مش��ق احس��ان"و ارس��ال یک میلیون بسته کیف و 
نوشت افزار ایرانی برای توزیع در مناطق محروم کشورخبر 

داد.
صبح امروز و درآس��تانه بازگشایی مدارس، سومین پویش 
ملی و سراسری "مشق احسان" باهدف جذب مشارکتهای 
مردم��ی و توزیع کی��ف و لوازم التحریر ایران��ی درمناطق 
کم برخوردار کش��ور، توس��ط بنیاد احسان س��تاد اجرایی 

فرمان امام آغاز شد.
محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام دراین مراس��م که در مجتمع ش��هدای انقالب 
اس��المی سرچشمه تهران برگزار شد با اشاره به توزیع یک میلیون بسته کیف و نوشت افزار 
دراین مرحله افزود: ارزش هرکدام ازاین بس��ته ها 1۵0 هزار تومان برآورد ش��ده و اعتبار کل 

محموله 1۵0 میلیارد تومان خواهد بود.
وی درخصوص نحوه توزیع این بسته ها نیزگفت: ۵ هزار گروه جهادی و مردمی همکار ستاد 
اجرایی فرمان امام در سراس��ر کش��ور این بس��ته ها را درمناطق کم برخوردار بصورت رایگان 
توزیع خواهند کرد. مخبر خاطرنش��ان کرد: تمام اقالم این کیف و نوشت افزارها کامال ایرانی 
هس��تند و برای تأمین این اقالم 100 کارگاه کوچک تعطیل ش��ده، احیا شدند و 30 کارگاه 

جدید نیز راه اندازی و ۲هزار شغل جدید ایجاد شد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: در راستای تحقق کامل عدالت آموزشی، تاکنون 1300 

مدرسه درمناطق محروم احداث و تحویل وزارت آموزش و پرورش داده ایم.
مخبر خاطرنش��ان کرد: تا پایان امس��ال ۲00 مدرس��ه دیگر نیز تحوی��ل آموزش و پرورش 
میش��ود. مخبر از طرح س��تاد اجرایی فرمان امام برای اهدای تبلت به دانش آموزان مناطق 
مح��روم نیز خبرداد و افزود: باتوجه به ش��رایط کرونا و برگزاری کالس��های درس به صورت 

آنالین و اینترنتی، بزودی 1۵ هزار تبلت به دانش آموزان این مناطق اهدا خواهیم کرد.
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سرلشکر سالمی: 

آگهى فراخوان شرکت در مناقصه (عمومى ، یک مرحله اى) 

روابط عمومى شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
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نگاهی به فعالیت های تروریستی گروه تندر در ایران 

آزارش به مورچه هم نمی رسد!


