
فرمانده هوانیروز: پیچیده ترین 
قطعات سیستم هواگردی بالگرد را 

خودمان می سازیم
فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسللامی ایران با 
بیان اینکه در ساخت قطعاِت با تکنولوژی پیشرفته 
)های تک high-tech( به خودکفایی رسللیده ایم، 
گفت: تمام پیچیده ترین قطعات سیستم هواگردی 
در بالگللرد به دسللت جوانللان خودمان سللاخته و 
نصب می شود. امیر سللرتیپ خلبان یوسف قربانی 
در حاشللیه همایللش »مدافعان سللامت« نزاجا با 
اشاره به منویات راهبرد ی و گره گشای مقام معظم 
رهبری دربللاره ورود ظرفیت نهضت قطعه سللازی 
صنایع دفاعی به سایر حوزه ها، گفت: فرمایش مقام 
معظم رهبری یک راهبرد برای ماست و فرمایشات 
ایشللان را نصب العین کار خود قرار می دهیم، عمل 
به فرمایشات مقام معظم رهبری را مثل فروع دین 
برخودمان واجللب می دانیم. فرمانده هوانیروز ادامه 
داد: از آنجایی که نیرو های مسلح باید رویکردشان 
برتوان و آمادی رزمی خودشان باشند، قطعه سازی 
یللک مؤلفه مهمی در خصللوص ارتقای توان رزمی 
محسللوب می شللود و ما باید به این سو می آمدیم. 
قربانللی تآکید کرد: مقام معظللم رهبری به خوبی 
تشللخیص دادند و ایللن راهبرد را بللرای نیرو های 
مسلللح تدوین کردند، منویات مقام معظم رهبری 
در نیرو های مسلللح به خصللوص ارتش جمهوری 
اسللامی و نیروی زمینی به حمللداهلل نصب العین 

قرارداده شده است.
فرمانده هوانیروز اظهار داشت: فرمایش مقام معظم 
رهبری در بحث نهضت قطعه سازی را صدر در صد 
اجرا کردیم و به این نهضت دست پبدا کردیم و به 

خوکفایی در نهضت قطعه سازی رسیدیم.
قربانی با اشللاره به اینکه عاوه بر نیاز های ضروری 
و نیاز های آمادی خودمللان، به صنایع دیگر که به 
ظرفیت های حوزه صنایع دفاعی نیاز داشته باشند، 
کمک می کینم، افزود: ایللن توانمندی را نیرو های 

مسلح به خصوص نیروی زمینی و هوانیروز دارد.
امیللر قربانی اظهار داشللت: در مرکز صنایع یا علی 
)ع( هوانیروز ارتش سللاخت قطعللاِت با تکنولوژی 
پیشللرفته )های تک high-tech( را که به شللکل 
عالی در جایی سللاخته نشللده بود، در این صنایع، 
هوانیروز و نیروی زمینی داریم و در ساخت چنین 

قطعاتی به خوکفایی رسیده ایم.
وی تأکید کرد: این ها باعث شللد کلله ارتقای توان 
آمادگللی رزمی در نیروی زمینی و هوانیروز رشللد 
فزاینده ای داشللته اسللت. قربانی ادامه داد: بیش از 
۴۰ سللال از انقاب اسللامی می گذرد و ما تحریم 
هسللتیم، به خصللوص تحریم های نظامی شللدت 

بیشتری دارد..  میزان

خبر

امیر دریادار سللیاری گفت: مراحل اصلی رزمایش مشترک 
ذوالفقار ارتش جمهوری اسللامی ایران از امروز پنجشنبه 

آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه دارد.
امیر دریادار حبیب اهلل سللیاری فرمانده رزمایش مشللترک 
ذوالفقار99 ارتش جمهوری اسللامی ایللران گفت: مراحل 
اصلی این رزمایش با حضللور یگان هایی از نیروی دریایی، 
نیللروی هوایللی، نیللروی پدافنللد و نیروی زمینللی ارتش 
جمهوری اسللامی ایران در منطقه ای به  وسعت دومیلیون 
کیلومتللر مربللع در محدوده آب های شللرق تنگلله هرمز، 
سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 

1۰ درجه شمالی برگزار خواهد شد.
وی با اشللاره به اینکه این رزمایش در سلله مرحله اشراف 
اطاعاتللی، تاکتیکی و نمایش قدرت اجرا می شللود، افزود: 
شللناورهای سللطحی، زیرسللطحی، پروازی  و بخشللی از 
تجهیزات و تسلیحات موجود در سازمان رزم ارتش در این 
رزمایللش حضور دارند که از مهمترین آنها حضور قدرتمند 

زیردریایی بومی فاتح است.
امیر دریادار سللیاری با بیللان اینکه ایللن رزمایش بزرگ، 
گوشلله هایی از اقتدار و آمادگی ارتش جمهوری اسللامی 
ایللران را بللرای رویارویی در یک عرصلله واقعی به نمایش 
خواهد گذاشللت، عنوان کرد: ارتقای آمادگی و توان رزمی 
حوزه هللای دریایللی، هوایی پدافنللد و زمینللی در اجرای 
رزمایللش مشللترک و مقابله بللا تهدیللدات فرامنطقه ای با 
تمریللن طرح هللای عملیاتی و اطمینللان از کفایت آنها در 
مقابللله کوبنده با هرگونه تجللاوز احتمالی از جمله اهدافی 

است که در این رزمایش دنبال می شود.
فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار99 ارتش تمرین عملیات 
هلی برن و هجومی آب خاکی را برای تصرف سللواحل مورد 

نظر و مقابله قاطع با متخاصم را از دیگر تمرینات پیش بینی  
شده در این رزمایش برشمرد.

امیر سللیاری بللا ابراز اینکلله همزمان تمرینللات آفندی و 
پدافنللدی و جمع آوری اطاعات الکترونیکی با بهره برداری 
از سامانه های استقراری، تاکتیکی و شناوری اجرا می شود، 
گفللت: در ایللن رزمایش پهپللاد ایرانی و دوربرد سللیمرغ 
عاوه بر مأموریت گشللت و شناسللایی، در عملیات رزمی 
و تهاجمی علیه شللناورهای دشمن شرکت خواهد کرد و با 
بمب های هوشللمند و نقطه زن، شناورهای دشمن را مورد 
اصابت قرار خواهللد داد. وی همچنین گفت: این رزمایش 

بللا فرماندهی قللرارگاه ذوالفقار ارتش انجام خواهد شللد و 
ناظران قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا)ص( در تمامی 
مراحل رزمایش حضور خواهند داشت و بر چگونگی اجرای 

سناریوهای عملیاتی آن نظارت خواهند کرد.
فرمانللده رزمایش مشللترک ذوالفقار99 ارتللش، کنترل و 
تأمیللن امنیت منطقه و آب راه هللای بین المللی را از جمله 
اهللداف رزمایللش ذوالفقار99 عنوان و اضافلله کرد: امنیت 
منطقه غللرب آسللیا و آب راه های حیاتللی و راهبردی آن 
در گللروی بومی سللازی امنیت با مشللارکت سللازنده همه 
کشللورهای منطقه و ممانعت از تسلط و حضور بیگانگان و 

نیروهای فرامنطقه ای در آب های منطقه است که جمهوری 
اسللامی ایران طی چهار دهه گذشللته، همواره با تکیه بر 
تللوان داخلی و اسللتفاده از نیروهای مؤمن، متعهد و جوان 

در پی تحقق این مهم بوده است.
امیر سللیاری با اشاره به شللعار رزمایش »امنیت پایدار در 
سللایه اقتدار دفاعی«  خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری 
اسللامی باید بدانند کلله در صورت بللروز هرگونه خطای 
راهبردی از سوی آنها، جغرافیای نبرد و صحنه پاسخگویی 
جمهوری اسامی ایران به اقدامات آنها، منحصر به منطقه 
غرب آسللیا نخواهد بود و با صحنه ای وسیع از نبرد مواجه 

خواهند شد.
وی یکللی از ویژگی هللای ایللن رزمایش را انتقللال تجارب 
به  دسللت  آمده به نسللل جوان و واگذاری مسللئولیت های 
فرماندهی در بخش ها و مراحل مختلف رزمایش به جوانان 
عنوان کرد و گفت: حفظ تمامیت ارضی در برابر تهدیدات 
و تأمین امنیت پایدار، در کشللور در همه شرایط حتی در 
وضعیللت بروز کرونا ضرورتی اجتناب ناپذیر اسللت و ارتش 
جمهوری اسامی ایران و سایر نیروهای مسلح باید با همین 
رویکرد آمادگی الزم برای مقابله با تهدیدات را در شللرایط 
مختلف داشللته باشللند که یکی از مصادیق حفظ آمادگی 

برگزاری رزمایش و تمرینات رزمی برنامه ریزی شده است.
فرمانللده رزمایللش مشللترک ذوالفقار99 ارتللش در پایان 
بللا تقدیر از نقش پررنللگ مردم در تأمین امنیت کشللور، 
گفللت: پیش بینی هللای الزم برای اقدامللات مردم یاری در 
منطقه عمومی رزمایش صورت گرفته اسللت و به طور ویژه 
خدمات درمانی توسط سامانه های بهداشت و درمان ارتش 

جمهوری اسامی ایران ارائه خواهد شد.
 روابط عمومی ارتش

سرلشکر رشید: 

دشمنان از آزمودن قدرت 
اراده و قدرت ارتش و سپاه 

پرهیز کنند
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( گفت: 
مؤلفه های قدرت و روش اسللتفاده از آن را آموخته ایم و 
امیدواریم که دشللمنان از آزمودن اراده و قدرت ارتش و 

سپاه ما پرهیز کنند.
سردار سرلشکر پاسللدار غامعلی رشید فرمانده قرارگاه 
مرکزی حضرت خاتللم االنبیاء)ص( در جمع فرماندهان 
ارتللش در منطقه رزمایش مشللترک ذوالفقللار 99 که 
از امللروز در سللواحل مکران برگزار خواهد شللد با بیان 
اینکه مشللاهده توانمندی ها و آمادگی های رزمی ارتش 
جمهوری اسللامی ایران موجب مباهات اسللت، تأکید 
کرد: ارتش جمهوری اسللامی ایران پس از چهاردهه و 
مواجهلله بللا بحران های امنیتی اوایل انقللاب و بعد هم 
هشللت سال دفاع مقدس از قدرت و توان آمادگی رزمی 

بسللیار مناسب برای پاسللخ به تهدیدات برخوردار شده 
است.

سردار سرلشکر رشللید در ادامه اظهار داشت: بزرگترین 
دسللتاورد تجربه جنگ و دفاع مقدس ملت شریف ایران 
و نیروهای مسلللح به مدت ۸ سال، ضرورت برخورداری 
از آمادگی دفاعی و اسللتفاده از قدرت نظامی برای پاسخ 

قدرتمندانه به تهدیدات است.
وی افزود: فرزندان رشید ایران عزیز شاکله قدرت دفاعی 
کشور را برپایه فرهنگ عاشورایی، میراث ملی- تاریخی 
و راهبللردی دوران دفللاع مقدس بنللا کرده اند تا مانع از 

اشتباه محاسباتی متجاوزان به این سرزمین شوند.
فرمانللده قرارگاه مرکللزی حضرت خاتللم االنبیاء )ص( 
همچنین تصریح کرد: برای ما ارتشللی ها و سللپاهی ها، 
موجب افتخار اسللت که دشللمنان به جای خرسندی و 
فرصت طلبی در استفاده از ضعف ها و آسیب پذیری های  
دفاعی ما پس از پیروزی انقاب، امروز از قدرت فرزندان 

نسل انقاب و جنگ در هراس به سر می برند.
وی در پایان خاطرنشللان کرد: مولفه های قدرت و روش 
اسللتفاده از آن را در درون تجربه هللای بحللران جنللگ 
آموخته ایم و امیدواریم که دشللمنان از آزمودن اراده و 

قدرت ارتش و سپاه ما پرهیز کنند. سپاه نیوز

جزئیات دستور رهبر انقالب 
به روحانی

تعلل دولت در معرفی 
وزیر صمت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
در نبود وزیر قانونی در وزارت صمت هر روز بازار، تاطم 
بیشللتری را شللاهد خواهد بود، گفت: دولت در معرفی 

وزیر صمت تعلل می کند.
سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره 
به اوضاع نابسللامان بللازار و گرانی های اخیر که ناشللی 

از نبود یک مدیریت واحد و منسللجم اسللت، گفت: سه 
مللاه بعد از برکناری وزیر صمت توسللط رئیس جمهور، 
و معرفللی مدرس خیابانی به عنللوان جایگزین رحمانی 
در دقایللق پایانی به عنوان گزینلله وزارت صمت و عدم 
کسب رای اعتماد مجلس شورای اسامی توسط مدرس 
خیابانی قللرار بود تا ظرف مدت قانونی گزینه دیگری از 
سللوی رئیس جمهور برای تصدی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت معرفی شللود که تاکنون این امر محقق نشده 
اسللت. وی افزود: با توجه به اتمام مهلت قانونی معرفی 
گزینه وزارت صمت، آقای رئیس جمهور با ارسال نامه ای 
بلله مقام معظم رهبری از ایشللان اسللتیجازه کرده اند و 
معظم له نیز ذیل نامه ایشللان نوشته اند: »در اسرع وقت 
وزیللر معرفی شللود«. با ایللن حال، هنوز هللم دولت در 

معرفی وزیر تعلل می کند.
عضو هیئت رئیسلله مجلس در پایان گفت: در نبود وزیر 
قانونللی در وزارت صمت هر روز بازار، تاطم بیشللتری 
را شللاهد خواهد بود و دسللت نمایندگان ملت هم برای 
پیگیری مشللکات مردم باز نخواهد بللود، چنانکه طی 
چند روز گذشللته گرانی در بازار خللودرو و دیگر موارد 
مرتبللط با وزارت صمت فشللار روانی و مالی زیادی را به 

مردم تحمیل کرده است.  مهر

 روحانی:

بهترین روش آموزش 
حضوری است در این زمینه 

اجبار نداریم

رئیس جمهور با بیان اینکه بهترین روش آموزش حضوری 
است، تاکید کرد که در این زمینه اجبار نداریم.

حسللن روحانی رئیس جمهوری اسللامی ایران در جلسه 
هیئللت دولللت، با بیللان اینکه امللروز بحث علللم و دانش 
و فرهنللگ و آمللوزش دانش آموزان و دانشللجویان عزیز ما 
مطرح اسللت، گفت: یللک اصل مهم برای ما این اسللت که 
سللامت همه دانش آموزان و دانشجویان به عنوان اولویت 

اول مد نظر باشد. 

وی افللزود: مسللئله دوم این اسللت کلله دانش آمللوزان و 
دانشللجویانمان از درس عقب نمانند و طوری نباشد که ۶ 
ماه یا یک ترم و یا یک سللال تحصیلی عقب بمانند؛ چون 
این برای خود دانش آموزان و خانواده ها بسیار سخت است. 
رئیللس جمهور با تاکید بر اینکه در ایران در هیچ زمینه ای 
اجبار وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ما هیچ خانواده و دانش 
آموز را اجبار نمی کنیم که حتما از طریق آموزش حضوری 
سللال تحصیلللی را بگذراند و آموزش حضللوری را ترجیح 
می دهیم. آنچه برای دولت مهم اسللت این است که درب 
مدرسه و دانشللگاه به روی دانشجویان و دانش آموزان باز 

خواهد بود و این برای ما اصلی مهم است.
رئیس جمهللور در عیللن حللال تاکید کللرد: بهترین روش 
آمللوزش حضوری اسللت و دانش آموزانی کلله عاقه مند 
هسللتند و خانواده هایی کلله می خواهند، باید به مدرسلله 
بیایند و آموزش حضللوری ببینند اما در عین حال در این 

زمینه اجبار نخواهد بود.
روحانی خاطرنشللان کرد: قدرت ملللی و مردم ما بحمداهلل 
در مقاطللع مختلف و در شللرایط سللخت تاریخی همواره 
توانمنللدی خودشللان را بلله رخ قدرتهای بللزرگ جهانی 
کشللیده اند. رئیس جمهور با بیان اینکه شللهریور ماه اراده 
ملی و شکسللت دشللمنان ما و ماه درس آمللوز برای همه 
هسللت که ملت ایران برای اهداف ملی، اسللتقال و عزت، 
نظام منتخب خود و حفظ سللرزمین خللود از همه توان و 
امکان خود اسللتفاده خواهد کرد، گفللت: امروز هم بعضی 
هللا یک بار دیگر اراده مردم را به آزمون گرفته اند. خطای 

محاسللباتی آمریکا از سال 9۷ یعنی از دو و نیم سال پیش 
بللر این مبنا بود که فکر کرد با فشللار اقتصادی بر مردم و 
تحمیللل تحریللم ظالمانه و ملت بزرگ ایللران را به زانو در 
می آورد. وی افزود:  آن سللال و سللال بعد گذشللت و سال 
سوم که امسال هسللت و در میانه این سال هستیم، مردم 
ما مقاوم در برابر همه فشارها ایستادگی کرده اند. دشمنان 
به خواسته شان نخواهند رسید. البته ِعرض خود می برند و 
زحمت ما می دارند. به ملت ما رنج و زحمت وارد می کنند 

قیمت خود را هم به طور کامل برده اند. 
روحانی ادامه داد: در این ۷ ماه گذشللته که با کرونا مواجه 
بودیللم و هم با تحریم و هم ماه فروردین و اردیبهشللت تا 
خرداد ما تقریباً دروازه های صادرات و واردات ما بسللته بود 
و هنوز هم مثل روز اول نشده ولی تقریباً می توانیم بگوییم 
که یک شللرایط عادی هسللت و خوشللبختانه کشور ما در 

ماه های رشد اقتصادی قرار گرفت.
وی تا کید کرد: اینکه شللرکت های بورسللی صنعتی ما در 
مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل ۲.۸ دهم رشد دارند 
نشللان دهنده این است که ملت ما در مسیر تولید است و 
این به معنای آن اسللت که دشمنان ما شکست خورده اند 
ولو اینکه در تبلیغات خودشللان و یکسللری کانال هایی که 
درسللت کرده اند که اصًا این کانال ها علیه منافع استقال 
ایران سللاخته شده است و اسللمش کانال های ضد ایرانی 
اسللت، می خواهند به یک نگرانی دامن بزنند و یک مسئله 
پیش آمللده را بزرگ و بزرگتر کنند و در بازارهای مختلف 
مللا التهاب بیافرینند و آرامش را از مردم بگیرند. همیشلله 

هم رسللوا و مفتضح می شللوند. وی گفت: در روزهای اخیر 
هم که دنبال بحث آموزش بودند و خیلی عصبانی هستند 
و ناراحتند که کشللور در مسللیر درسللت حرکت می کند، 
عصبانی هسللتند که مردم به حرف هللای واهی آنها توجه 
نمی کنند و راه خودشللان را می روند. رئیس جمهور ضمن 
بیللان اینکه مردم با کمال اطمینللان می دانند باید چه کار 
می کنند و می دانند امسال سال سختی است و همه باید 
در کنار هم دست هم را بگیریم، اظهار داشت: من در اینجا 
از هملله آن هایی که قلم، بیان و تریبللون در اختیار دارند 
خواهش می کنم که سال سختی است و باید مواظب منافع 
ملللی مان باشللیم. روحانی افزود: من هم مللی دانم که به 
انتخابات نزدیک می شللویم و می دانم که افرادی از اکنون 
کمربند را برای انتخابات سللفت می کنند. اشللکالی ندارد؛ 
انشللاهلل انتخابات خوب و با رقابتی خواهیم داشللت اما در 
فضایی که به تدریج انتخاباتی خواهد شللد، انتظارات را بی 
جهللت باال نبریم. در فضایی که به تدریج انتخاباتی خواهد 
شد حقایق را تحریف نکنیم چون تحریف حقایق یک گناه 

بزرگ و نابخشودنی ملی و انقابی است.
وی با بیان اینکه تاش کردیم سهام عدالت آزاد شود و در 
اختیار مردم قرار گیرد تا از این سهام استفاده کنند، گفت: 
بورس فراز و نشیب دارد و نباید کوتاه مدت به آن نگاه کرد 
و تأکید ما به مسللوالن بورس این اسللت از سللرمایه مردم 
مراقبت کنند. از همه تریبون دارها می خواهم مردم را یاری 
کننللد و اجازه ندهیم اگللر فضایی به وجود آمده آن فضا را 

دچار مشکل و سختی کنیم.  فارس
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گزارش

شرایط کرونا در تهران قرمز و سینوسی است
استاندار تهران با بیان اینکه شرایط کرونا در تهران قرمز و سینوسی است، 

گفت: در حقیقت تغییری در وضعیت استان تهران نداشته ایم.
انوشللیروان محسللنی بندپی در جمع خبرنگاران دربللاره آخرین وضعیت 
کرونا در اسللتان تهران افزود: اسللتفاده از ماسک در مترو باالی 9۵ درصد 

است و شهروندان این مساله را به خوبی رعایت می کنند.
وی گفت: با شروع پاییز و افزایش بیماری های تنفسی، ریوی و شیوع آنفلوآنزا 
این نگرانی وجود دارد که با افزایش روند بیماری کرونا و یا بسللتری شللدگان روبرو 
شویم اما با تدابیری که اتخاذ شده و افزایش توزیع واکسن آنفلوآنزا نسبت به سال 

گذشته این امیدواری وجود دارد که بتوانیم بیماری آنفلوآنزا را مدیریت کنیم.
 محسنی بندپی خاطرنشان کرد: امیدواریم کرونا را نیز با رعایت پروتکل ها مدیریت 

کنیم. استانداری تهران

آیین نامه داخلی مجلس به طور اساسی اصالح می شود
رئیس مجلس شللورای اسللامی گفت: آیین نامه داخلللی مجلس به طور 
اساسی اصاح خواهد شد که این مسئله در دستور کار کمیسیون آیین نامه 
است. محمود احمدی بیغش در جلسه علنی روز گذشته مجلس در جریان 
بررسللی طرح اصاح آیین نامه داخلی مجلس جهت تشللکیل کمیسیون 
حقوقی و قضائی، گفت: داوطلبان عضویت در کمیسللیون حقوقی و قضائی 
مجلس در این دوره به حد نصاب نرسیده اند و باید بررسی کنیم چرا نمایندگان 
برای عضویت در کمیسللیون حقوقی و قضائی رغبت ندارند. محمدباقر قالیباف در 
پاسللخ به این تذکر گفت: باید آیین نامه داخلی مجلس اصاح شود که تبصره یک 
آیین نامه داخلی مجلس در این راسللتا مورد اصاح قرار گرفت. وی تأکید کرد: در 
شرایط کنونی چاره ای نداریم جز اینکه کمیسیون حقوقی و قضائی شکل گیرد و ان 

شاءاهلل آیین نامه داخلی مجلس به طور اساسی اصاح خواهد شد.  مهر

توضیح واعظی درباره معرفی وزیر پیشنهادی صمت
رئیللس دفتر رئیس جمهللور گفت: نباید به صللورت هیجانی با فروش و 

خرید در بورس برخورد شود و در این صورت همه سود می برند.
محمود واعظی در حاشللیه جلسلله هیئت دولت درباره نشست مجازی 
دیروز روحانی و اردوغان گفت: گسترش روابط با همسایگان برای کشور 
مهم است. حجم روابط ما با ترکیه در مدت کرونا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد 
کاهش داشللته است. رئیس دفتر رئیس جمهور درباره وضعیت بورس تصریح 
کرد: رسللانه ها و صدا و سللیما باید فرهنگ سازی کنند، در هیچ کجای دنیا بازار 
بورس کوتاه مدت نیسللت. اینکه بخواهیم با بورس هیجانی برخورد کنیم اشتباه 
اسللت.  واعظی هم چنین درخصوص معرفی وزیر پیشللنهادی دولت برای وزارت 
صنعللت، معدن و تجارت بیان کرد: ۴ نفر برای وزارت صمت کاندیدا شللدند که 

رئیس جمهور یک نفر را به مجلس پیشنهاد می کند.  تسنیم

امیر سیاری: مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار۹۹ ارتش از امروز آغاز می شود 

حضورزیردریاییفاتحوپهپادسیمرغبرایاولینبار

توهم�ات ی�ک مغ�ز معیوب 
استکباری

وزیر آمللوزش و پرورش: با توجه به بررسللی های 
انجام شللده تصمیم بر این شللد کلله حضور دانش 

آموزان در مدارس الزامی نباشد.
عبارت فوق یادآور کدام ضرب المثل یا شعر شیرین 

پارسی است؟
الف( با دست پس می زنی / با پا پیش می کشی / 

دل دیوونه رو / به آتیش می کشی
ب( میگم بیا میگی نمیشلله / میگللم بمون میگی 
نمیشلله / میگم برو میگی نمیشلله / یک بوم و دو 

هوا نمیشه
ج( دولتمللردان ما زیر بللار زور نمی روند مگر آنکه 

زورش واقعا پرزور باشد.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
جراید: سلطان قبر هم دستگیر شد.

بعد از سلطان قبر نوبت کدام یک از ساطین است 
که باید پای میز محاکمه حاضر شوند؟

الف( سلطان قیر
ب( سلطان قیف

ج( سلطان تخم انچوچک
د( سلطان قلب ها

وزیر نفت: صادرات گاز دو برابر شد.
ما از این خبر نتیجه می گیریم که ...

الف( زمستان امسال از سرما یخ می زنیم.
ب( سللهام پاالیشگاه در بورس سقوط می کند و با 

لجن ته جوب یکسان می شود.
ج( دسللتگاه کارتخوان دفتر ایشللان هم گازسللوز 

خواهد شد.
د( هللر سلله گزینه فللوق توهمات یللک غربزده و 

سرسپرده استکبار جهانی است.


