
رهگیری گلوبال هاوک آمریکایی 
توسط پهپاد کرار ارتش

پهپاد ک��رار نیروی پدافند هوای��ی ارتش موفق به 
رهگی��ری دو پهپاد و یک هواپیم��ای آمریکایی در 

جریان برگزاری رزمایش ذوالفقار ۹۹ شد.
در جریان برگزاری رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش، سه 
فرون��د هواگرد آمریکایی ش��امل هواپیمای P-8 و 
پهپاده��ای MQ-۹ و RQ-4  ک��ه در حال��ی که 
از کیلومترها دورتر در رصد کامل ش��بکه یکپارچه 
پدافند هوایی کش��ور قرار داش��ته اند، وارد منطقه 
شناس��ایی پدافند هوایی کش��ور ش��ده و بر خالف 
قوانین و مق��ررات اقدام به تخلف و ورود غیر مجاز 
به محدوده ADIZ )منطقه شناسایی دفاع هوایی( 
ایران کردند.  پس از کش��ف و اخطار به آنها توسط 
س��امانه های راداری نیروی پدافن��د هوایی ارتش، 
ب��رای فاصل��ه گرفتن از فض��ای رزمای��ش و با بی 
توجهی ب��ه اخطارهای صادره، توس��ط پهپاد کرار 
نی��روی پدافند هوایی ارتش رهگیری ش��دند. این 
هواگرده��ای آمریکایی پس از پ��رواز پهپاد کرار و 
قاطعیت پدافند هوایی در رهگیری، مس��یر خود را 
 ADIZ تغییر داده و از منطق��ه رزمایش و فضای
کش��ور فاصل��ه گرفتند. گلوبال ه��اک همان پرنده 
آمریکای��ی اس��ت ک��ه در جریان تج��اوز هوایی به 
حریم آسمان کش��ورمان هدف پدافند هوایی سپاه 

پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد. 
یک فروند هواپیمایی شناسایی و جاسوسی آمریکا 
که حامل نیرو بود با اخطار پدافند هوایی س��پاه از 

اسمان کشورمان گریخت.

خبر

رزمایش مش��ترک ذوالفق��ار ۹۹ ارتش که از 
روز پنجش��نبه آغاز شده است، با قدرتنمایی 
تجهیزات، ادوات و تسلیحات ارتش جمهوری 
اس��المی ایران در آبهای خلیج فارس، دریای 
عمان و آبهای مکران ادامه دارد، روز پنجشنبه برای تخستین 
بار زیر دریایی نیمه س��نگین فات��ح که یم زیر دریایی کاماًل 

ایرانی است در رزمایش شرکت کرد.
در ادام��ه برگزاری رزمایش مش��ترک ذوالفق��ار ۹۹ ارتش، 
زیردریایی کالس غدیر با موفقیت یک فروند موش��ک کروز 

زیرسطح به سطح را علیه هدف شناوری شلیک کرد.
امیر دریادار دوم ش��هرام ایرانی سخنگوی رزمایش مشترک 
ذوالفقار ۹۹ ارتش افزود: این موش��ک زیرس��طحی قابلیت 
نصب بر روی هر نوع زیردریایی را دارد و اکنون این موشک 
در مراحل تولید انبوه قرار گرفته و همه زیردریایی های ارتش 

به این موشک مجهز خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موش��ک دس��ت بلندی را برای نیروی 
دریایی در زیر سطح ایجاد می کند و قطعا علیه دشمن یک 
توان کوبنده و جدی اس��ت، ادامه داد: برد این موش��ک در 

آینده به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
دریادار ایرانی با بیان اینکه هم اکنون عالوه بر زیردریایی های 
کالس غدیر، زیردریایی تمام ایرانی فاتح نیز قابلیت شلیک 
موش��ک کروز ضدکش��تی را دارد، خاطرنشان کرد: موشک 
نصب شده بر روی زیردریایی فاتح، نسل جدیدی از موشک 
نصر اس��ت که در پروژه »جاس��ک۲« به نتیجه رسیده و با 
نمونه های گذش��ته موش��ک کروز نصر از لحاظ بُرد و قدرت 

انهدام نیز تفاوت هایی دارد.
 انهدام اهداف در آب های دوردست توسط پهپاد 

سیمرغ
پهپاد س��یمرغ نیروی دریایی ارتش در رزمایش مش��ترک 
ذوالفقار ۹۹ با اس��تفاده از بمب های هوش��مند و نقطه زن، 
اهداف خود را در آب های دوردس��ت م��ورد حمله و اصابت 

قرار داد.
در این مرحله از رزمایش پهپاد سیمرغ با پرواز از پایگاه مبدأ 
و طی مسافت بیش از هزار کیلومتر موفق به هدف قرار دادن 
یک فروند شناور س��طحی در آبهای دوردست با استفاده از 

بمب های هوشمند و نقطه زن سدید شد.
پهپاد رزمی س��یمرغ با برد بلند عملیاتی و مداومت پروازی 
۲4 ساعت که قابلیت اجرای عملیات های مختلفی از جمله 
گش��ت، شناس��ایی، اجرای عملیات رزمی و جنگال را دارد، 

آذرماه سال ۱۳۹8 با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش به 
منطقه سوم دریایی نبوت نداجا در کنارک ملحق شد.

 ش�لیک موش�ک قادر و انه�دام ه�دف در فاصله ۲۰۰ 
کیلومتری

در ادامه مرحله اصلی رزمایش مش��ترک ذوالفقار ۹۹ ارتش، 
عملیات انهدام یگانهای سطحی و شناوری دشمن با شلیک 

موشک کروز قادر تمرین شد.
در ای��ن مرحله از رزمایش موش��ک کروز قادر با ش��لیک از 
س��ایت های موشکی ساحل به دریای نیروی دریایی ارتش، 
شناور هدف در فاصله بیش از ۲۰۰ کیلومتری را با موفقیت 

هدف قرار داد و منهدم کرد.
امیر دریادار دوم ش��هرام ایرانی سخنگوی رزمایش ذوالفقار 
۹۹ ارتش در تش��ریح این بخش از رزمایش، اظهار داش��ت: 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران با در 
اختیار داش��تن طیف متنوعی از موش��ک های کروز دریایی 
در برده��ای مختلف، توانمندی اجرای آتش مؤثر موش��کی 
از سایت های موش��کی ساحل به دریا و همچنین یگان های 

سطحی و زیرسطحی را دارد.
وی ادامه داد: موش��ک های کروز دریایی که امروز در اختیار 
ارت��ش قرار دارد، از قابلیت های ویژه ای از جمله س��رجنگی 

مؤث��ر با قدرت انفجار باال و اجرای عملیات در محیط جنگ 
الکترونیک برخوردار اس��ت. دری��ادار دوم ایرانی با تاکید بر 
اینکه امروز س��امانه های موشکی س��احل به دریای نیروی 
دریایی ارتش در سرتاس��ر س��واحل جنوبی کش��ور مستقر 
هستند، خاطرنشان کرد: با رونمایی از موشک کروز دریایی 
با برد بلن��د جهش قابل توجهی در توان موش��کی ارتش و 

دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران ایجاد خواهد شد.
 شلیک موشک سطح به سطح »نصر« در رزمایش 

ذوالفقار
یگانهای ش��ناوری نیروی دریایی ارتش با استفاده از موشک 

کروز نصر اهداف سطحی خود در دریا را منهدم کردند.
امیر دریادار دوم ش��هرام ایرانی سخنگوی رزمایش مشترک 
ذوالفقار ارتش ۹۹ با اعالم این خبر، گفت: در ادامه برگزاری 
مراح��ل اصلی رزمایش ذوالفقار ارتش ۹۹، یگانهای ش��ناور 
سطحی نیروی دریایی ارتش با اجرای آتش موشکی اهداف 

سطحی خود در دریا را مورد اصابت قرار دادند.
وی افزود: در این مرحله از رزمایش ناو موش��ک انداز نجم با 
شلیک موش��ک کروز »نصر« هدف سطحی تعیین شده در 
دریا را با موفقیت مورد اصابت و انهدام قرار داد. س��خنگوی 
رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش با بیان اینکه سناریوهای 

مختلف و پیچی��ده ای در این رزمایش برای مطابقت آن با 
عرصه رویارویی واقعی اجرا ش��ده است، گفت: طراحی های 
متعددی در این رزمایش انجام داده ایم که بس��یاری از آنها 

را به دلیل رعایت مالحظات رسانه ای نخواهیم کرد.
 پهپاد »کمان-۱۲« نیروی هوایی ارتش عملیاتی شد

پهپاد رزمی کمان-۱۲ که اولین پهپاد رزمی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران است و از س��وی متخصصین نیروی هوایی 
ارتش طراحی و تولید ش��ده اس��ت، با پرواز بر فراز منطقه 
رزمای��ش مش��ترک ذوالفقار ۹۹ ارتش جمهوری اس��المی 
ای��ران، ماموریت از پیش تعیین ش��ده خود ش��امل رصد و 

پایش منطقه رزمایش را با موفقیت انجام داد.
همچنین در ادام��ه این بخش از رزمایش، پهپادهای ابابیل 
نیروی هوایی ارتش با استفاده از بمبهای هوشمند و نقطه زن 
قائم موفق به انهدام اهداف خود در منطقه رزمایش شدند.

 عملیات مردم یاری و کمک مؤمنانه در سواحل مکران 
اجرا شد

همزمان با برگزاری رزمایش مش��ترک ذوالفقار ۹۹ ارتش 
در منطقه عمومی س��واحل مک��ران، عملیات مردم یاری با 
اعزام نیرو های بهداش��ت و درمان ارتش جمهوری اسالمی 
ایران به مناطق کم برخ��وردار در منطقه عمومی رزمایش 
در س��واحل مکران اجرا شد. این مرحله از رزمایش با اعزام 
نیرو های بهداش��ت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به مناطق کم برخوردار در منطقه عمومی رزمایش آغاز شد 
و در آن متخصصی��ن ارتش به ارائه خدمات درمانی رایگان 
از جمل��ه )ویزیت، تحویل دارو و اهدای بس��ته س��المت( 
پرداختند. همچنین در راس��تای خدمت رس��انی به مردم 
مناطق محروم و همچنین ارتقاء س��طح س��المت عمومی 
هموطنان بیمارس��تان شهرستان جاس��ک نیز توسط اداره 
بهداش��ت و درمان نیروی دریایی ارت��ش تجهیز و تقویت 
شد. در این بخش از رزمایش همچنین استقرار بیمارستان 
سیار با تجهیزات پزشکی ش��امل اتاق عمل سیار، اتوبوس 
آمبوالنسی، درمانگاه سیار، تجهیزات آزمایشگاهی و ... نیز 
به کار گرفته ش��ده و در راستای حفظ سالمت رزمندگان 
حاضر در رزمایش خدمات رسانی می کند. اهدای بسته های 
غذایی، معیش��تی و بهداشتی به مردم مناطق کم برخوردار 
در قالب کمک های مومنانه ارتش جمهوری اس��المی ایران 
بخش��ی دیگر از اقدام��ات مردم یاری در خ��الل برگزاری 

رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش بود.
 روابط عمومی ارتش

تولیت آستان قدس رضوی:

اهانت به پیامبر)ص(، عین 
وحشی گری است

غرب چرا درباره هولوکاست 
آزادی بیان ندارد؟

تولیت آس��تان قدس رضوی در واکن��ش به اهانت یک 
نشریه غربی به س��احت قدسی پیامبر اعظم)ص( گفت: 
اگر واقعاً به آزادی بیان معتقد هستید، درباره هولوکاست 
هم به این اصل عمل کنید، چرا در خصوص هولوکاست 

آزادی بیان ندارید؟
حجت االسالم  احمد مروی در حاشیه اجتماع مردم مشهد 
در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( 
که در حرم مطه��ر رضوی با رعایت دس��تورالعمل های 
بهداش��تی برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
خداوند متعال در یکی از آی��ات قرآن کریم می فرمایند 
که عده ای از کافران و گمراهان در تالش هستند که نور 
هدایت الهی را خاموش کنند اما هرگز این اتفاق نخواهد 
افتاد. تولیت آستان قدس رضوی افزود: همواره در طول 
تاریخ چه در زمان حیات پیامبر مکرم اسالم )ص( و چه 
بع��د از ارتحال آن حضرت، جریان��ات گمراه، منحرف و 
کاف��ر درصدد بودند که با اس��تفاده از ابزارهای مختلف، 
چهره نورانی پیامبر عظیم الشأن)ص( را مخدوش کنند.

وی با بیان اینکه جریانات منحرف تا به امروز در مس��یر 
مخدوش س��ازی چهره نورانی پیامب��ر اعظم)ص( هیچ 
توفیقی کس��ب نکرده اند، تصریح ک��رد: این گونه افراد و 
جریانات فقط خودش��ان را به زحمت می اندازند، چون بر 
اس��اس وعده اله��ی در قرآن کریم، خداون��د نور خود را 
حفظ می کند. حجت االس��الم  مروی با محکومیت اقدام 

هتاکانه نش��ریه »ش��ارلی ابدو« و اهانت به پیامبر مکرم 
اس��الم)ص( خاطرنشان کرد: اخیراً رئیس جمهور فرانسه 
گفته است که به دلیل آزادی بیان، نمی توانیم این اقدام 
را محکوم کنیم؛ واقعاً با کدام منطق س��ازگار اس��ت که 
به عنوان آزادی بیان، به نماد فضیلت ها و مقدسات حدود 

دو میلیارد مسلمان جهان اهانت شود؟
وی ادام��ه داد: این گونه اقدام��ات نه تنها مصادق آزادی 
بیان نیس��ت بلکه عین وحش��ی گری و بی اخالقی است؛ 
ک��دام منطق اجازه می دهد به ش��خصیتی که حدود دو 
میلیارد مسلمان عاش��ق و دلداده ایشان هستند، اهانت 
شود؟ تولیت آستان قدس رضوی خطاب مدعیان آزادی 
بیان در کشورهای غربی گفت: اگر واقعاً به آزادی معتقد 
هستید، درباره هولوکاس��ت هم به این اصل عمل کنید 
و درب��اره حادث��ه ای که اصل وفرع آن ج��ای بحث دارد، 
روش��نگری کنید؛ در حقیقت صهیونیست ها برای آنکه 
روی چه��ره خش��م آلود خود نقاب مظلومی��ت بگذارند، 

چیزی به عنوان هولوکاست را جعل کردند.
وی تأکی��د ک��رد: اکنون کس��ی در غ��رب حتی جرئت 
نمی کند که درباره ماجرای هولوکاس��ت بررس��ی انجام 
دهد و تاکنون هم عده زیادی از مورخان و کارشناس��ان 
به خاطر پرس��یدن س��ؤال درباره ابع��اد موضوع و تعداد 
کشته ها به زندان محکوم شده اند؛ چرا درباره هولوکاست 

آزادی بیان وجود ندارد؟
وی ادام��ه داد: جریانات منحرف ب��ه خاطر کینه و البته 
هراس��ی که از قدرت اس��الم دارند، یک روز با به وجود 
آوردن داع��ش س��عی در مقابل��ه با اس��الم دارند و یک 
روز هم با اهانت های س��خیف به مقدس��ات به جنگ با 
اس��الم می آیند. تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: 
مس��لمانان وظیفه دارن��د که در براب��ر این گونه اهانت ها 
بایس��تند و اعت��راض و نف��رت خودش��ان را نس��بت به 
حرکت های س��خیف ابراز کنند و از دولت های خود هم 

بخواهند که موضع بگیرند.
حجت االسالم  مروی خاطرنش��ان کرد: اگر جهان اسالم 
متح��د ش��وند، تمام اس��تکبار و ایادی آن ه��ا نمی تواند 
در برابر اس��الم بایستد، اما متأس��فانه برخی کشورهای 
اس��المی احساس مس��ئولیت ندارند و س��ران برخی از 
کش��ورها هم نوعاً خودفروخته هس��تند و دشمن هم از 
این فرصت ب��رای اهانت به بزرگ ترین ش��خصیت عالم 
وجود اس��تفاده می کن��د. خداوند همه مس��لمانان را از 

خواب غفلت بیدار کند.  فارس

نماینده کاشمر:

از زمین  های خالی هم مانند 
خانه مالیات بگیریم

نماینده کاش��مر در مجلس با بیان اینکه متاسفانه حسن 
روحان��ی درباره اقدامات مثبت دول��ت احمدی نژاد مانند 
مس��کن مهر بی انصافی کرد، گفت: اگر مسکن مهر نبود 
میانگین قیمت خانه در تهران باالی 5۰ میلیون تومان بود. 
حجت االس��الم جواد نیک بین نماینده کاشمر در مجلس 
شورای اس��المی درباره التهاب بازار مسکن اظهار داشت: 
مش��کالت دولت آن اس��ت که متاس��فانه سیاست خوب 
دولت  های پیشین خود را نجام نداده و پیگیری نمی کنند 
و به جای آنکه محس��نات دولت های پیش��ین را عملیاتی 
کنند تالش می کنند آن را نفی کنند. این در حالی اس��ت 
ک��ه در پایان دولت ه��ا به اقدامات مثبت دولت پیش��ین 
رس��یده و گاهی اوقات تع��دادی از آنها را اجرایی می کند. 
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکل اساسی آن است که 
دولت ها بی انصاف هس��تند به طوری که آقای روحانی در 
سال ۹۲ در تلویزیون به صراحت اعالم کرد مسکن مهر را 
ادامه می دهیم و فقط به دنبال رفع اش��کاالت آن هستیم 
اما وقتی دولت او مستقر ش��د وزیر راه و شهرسازی وقت 
به صراحت اعالم کرد که مس��کن مزخرف مهر. نیک بین 
گفت:  متاسفانه دولت حس��ن روحانی یک آجر روی آجر 
مسکن نگذاشت و پروژه های مسکن مهر را از همان زمان 
رها کرده و حمایتی نکردند این در حالی است که به دلیل 
انتقادات فراوانی که به دولت روحانی نسبت به عدم ایفای 
وظایفش در حوزه مس��کن صورت گرفت طرحی را به نام 
اطرح اقدام مسکن اجرایی کردند در حالی که همان طرح 

مسکن مهر بود.
 مسکن مهر نبود میانگین قیمت خانه در تهران به 

باالی 5۰ میلیون می رسید
وی افزود: ای کاش دولت  ها دست از سیاسی بازی بردارند 
و به فکر منافع مردم باش��ند؛ منافع مردم همان مس��کن 
مهری اس��ت که در دولت های نهم و دهم عملیاتی شد و 
بهتر است همین طرح در دولت های بعد از آن هم اجرایی 
شود تا مردم آرزوی خانه دار شدن را به گور نبرند و فقط 
بهتر بود ایرادات این طرح رفع شده و تمرکز بر محسنات 

 آن داشتند. 

نماینده کاش��مر در مجلس خاطرنشان کرد: مدیران ارشد 
وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی به صراحت در دیدار 
با نمایندگان مجلس یازدهم اعالم کردند که اگر مس��کن 
مهر دولت احمدی نژاد نبود میانیگن قیمت هر متر مسکن 
در تهران به باالی 5۰ میلیون تومان می رسد که تاثیر آن 

به شهرهای دیگر هم می رسید.
دولت ها اقدامات مثبت دولت های پیشین را نفی 

نکنند
نیک بی��ن گفت: دولت ها بایس��تی به ج��ای نفی اقدامات 
گذشتگان به س��وابق مثبت اقدامات اجرایی پیشین فکر 
کنند. ضمن اینکه بایس��تی نس��بت به الحاق زمین های 
حاشیه شهرها به درون شهرها فکر کرده و هر چه سریع تر 
این اقدام را اجرایی کنند. وی در توضیح بیشتر این موضوع 
گفت: اگر این موضوع عملیاتی شود قیمت زمین در شهرها 

به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
 زمین های حاشیه شهرها به بافت شهری ملحق شود

نیک بی��ن افزود:  س��اخت مس��کن در کالنش��هر تهران و 
پایتخت با بهترین مصالح س��اختمانی بی��ن 5 و نیم تا 6 
میلیون تومان اس��ت. این در حالی اس��ت که در بهترین 
نقاط باالی شهر خانه متری ۱۰۰ میلیون تومان است که 
اگر تالش کنیم قیمت زمین را از خانه حذف کنیم نهایت 
قیمت هر متر خانه در تهران ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. 
وی گفت: باید خیلی سریع زمین های حاشیه شهرها را به 
بافت شهری متصل کنیم. ضمن اینکه مالیات از زمین های 
خالی هم باید س��ریعا عملیاتی شود چرا که برخی از این 
زمین ها ۱5 تا ۲۰ سال است رها شده و ساخت  سازی در 

آنها صورت نمی گیرد.
 از زمین  های خالی هم مانند خانه مالیات بگیریم

نماین��ده کاش��مر در مجلس اظه��ار کرد:  وقت��ی مالیات 
برخانه های خالی را مصوب کرده ایم باید مالیات بر زمین های 
خالی را هم اجرایی کنیم و اجازه ندهیم سوداگران و سفته 
ب��ازان با خری��د و فروش زمین در حوزه  مس��کن جوالن 
دهند. در صورتی که مس��احت زیادی از زمین های خالی 
در ش��هرها و همچنی��ن در اختیار دس��تگاه های دولتی 
است که باید سریع تر س��اخت و ساز خانه در آنها صورت 
گیرد. نیک بین خاطرنشان کرد:  وقتی ساخت خانه  درون 
زمین های خالی عملیاتی شود عرضه مسکن بیشتر شده و 
تقاضای خانه کمتر ش��ده و قمیت خانه پایین خواهد آمد 
که با این کار ه��م قیمت زمین و هم قیمت خانه کاهش 

چشمگیری پیدا خواهد کرد.  فارس

ادامه از صفحه اول
ش��ود، در این دیدار پاسخهای قاطعتر و منطقی تر 
از پاس��خهایی که به آبه ش��ینزو داده شد، دریافت 
میکردند. اما نتیجه س��فر وزیر خارجه سوییس در 
بیانیه وزارت خارجه این کش��ور پس از پایان سفر 

»اگنازیو کاسیس« به ایران روشن شد.
وزارتخارج��ه س��وییس در بیانیه خود با اش��اره به 
سازوکار مالی سوئیس برای تبادل کاالهای پزشکی 
و غذایی با ایران نوش��ته؛ با مکانیسم پرداخت برای 
صادرات دارو و غذا، ما نه تنها از شرکتهای سوئیسی 
بلک��ه از مردم ایران نیز که تحت تحریمهای ایاالت 

متحده هستند، حمایت میکنیم.
البته در قبال آن، س��وییس خواهان پایبندی ایران 

به تعهدات برجامی شده است.
آیا کانال مالی سوییس بر اساس برجام است؟!

قطع��اً چنی��ن نیس��ت، چرا ک��ه این کان��ال مالی 
مبادالت دارویی و غذایی با ایران را بر اساس اموال 
و داراییهای ایران در دیگر کش��ورها و یا حتی نفت 

تنظیم میکند.
ب��ه این معنا که ایران اکنون از برخی کش��ورها به 
خاطر فروش نفت طبلکار است، مانند کره جنوبی، 
ی��ا حتی س��وییس؛ در قبال پولهایی ک��ه ایران در 
بانکهای خارجی دارد، سوییس دارو و غذا به ایران 
ص��ادر میکند. اگر قرار بر پایبن��دی ایران به توافق 
هستهای باشد، ایران نیز باید از مزایای برجام بهره 
بب��رد و مبادالت تجاری و اقتص��ادی آزاد را برقرار 
کند.کانال مالی س��وییس حت��ی یک درصد از حق 
ایران را در توافق هس��تهای برآورده نخواهد کرد و 
این برای جمهوری اسالمی ایران قابل قبول نیست، 
همانگونه که پیشنهاد آبه شینزو  برای نفت در برابر 

غالت آمریکا قابل قبول نبود.
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گزارش

هیئت رییسه مجلس دست از نظارت میدانی بر نمی دارد
مدیرکل هیات رئیسه و مش��اور رئیس مجلس با اشاره به انتشار کلیپی در 
یکی از رس��انه های دولتی، خاطرنشان کرد: هیئت رییسه مجلس دست از 

نظارت میدانی بر نمی دارد و گوش شنوای مردم است.
امیرابراهیم رسولی مدیرکل هیات رئیسه و مشاور رئیس مجلس در صفحه 
شخصی خود با اشاره به انتشار کلیپی در یکی از رسانه های دولتی، نوشت: 
درحال��ی که آقای رئیس جمهور باره��ا ازتعامل دولت با مجلس گفته؛ ارگان او 
ترویجگر تفرقه میان دولت مجلس شده و ایرنا در کلیپی خالف نظر روحانی مدعی 
شد »عملکردصدروزه مجلس نسبت به دولت تقابل بود؛ نه تعامل«! هیئت رییسه با 

این اتهام زنیها دست از نظارت میدانی بر نمی دارد وگوش شنوای مردم است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جریان به استان خوزستان از با مشکالت مردم 

این استان آشنا شد.  فارس

آمادگی یگان های جنگ نوین نزاجا
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش گفت: یگان های جنگ های 
نوین نیروی زمینی در آمادگی کامل هستند و در کنار آن تولید ماسک 

و مواد ضد عفونی کننده همچنان انجام می شود. 
امیر س��رتیپ علی جهانش��اهی، ماموریت اصلی نیروی زمینی ارتش را 
حفظ تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت مرزها دانست و گفت: ما این 
مأموریت را به خوبی انجام می دهیم و ش��یوع ویروس کرونا نیز هیچ خللی 

در ماموریت های مختلف ما نداشته است. 
وی ادام��ه داد: یگان های نیروی زمینی در مرزهای ش��رق، غرب و جنوب غربی 
کشور مستقر هستند و در کنار این مأموریت مهم ارتقاء آمادگی رزمی و برگزاری 
رزمایش های مختلف طبق برنامه انجام می ش��ود و لحظه ای از آموزش و پرورش 

سربازان و کادر غافل نیستیم.   مهر

رئیس جمهور به موضوع اموال بلوکه شده در کره ورود کند
نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با بیان 
اینکه نیازهای بیش از یکس��ال کشور با بازگشت اموال بلوکه شده قابل 
تامین است، گفت: اگر شخص رئیس جمهور به موضوع ورود پیدا کند و 
مذاکرات در سطح باالتر صورت بگیرد، می توانیم بخشی از فشارهایی که 
نظام س��لطه بر جمهوری اسالمی ایران وارد کرده است با قاطعیت پاسخ 
دهیم. عباس مقتدایی خوراس��گانی در خصوص اموال بلوکه ش��ده ایران در 
کره جنوبی گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد که نیازهای بیش از یک سال 
جمهوری اس��المی ایران، با وصول حتی بخش��ی از اموال بلوکه شده قابل تامین 
اس��ت.  نماینده مردم اصفهان گفت: بیش از ۷ میلیارد دالر اموال و دارایی های 
ایران عمال در بانک های کره نگهداری می ش��ود و زمانی که به این دارایی ها نیاز 

داریم دولت کره همکاری الزم را آنگونه که شایسته است انجام نداد. شفقنا

شما خوبی آقای وزیر؟

س��خنگوی دولت: اگر ما میگفتیم سرمایه مردم به 
بورس برود به خاطر این بود که ...

نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.
الف( پولشان را از چنگشان در بیاوریم.

ب( کسری بودجه دولت را جبران کنیم.
ج( برایشان سرگرمی درست کنیم.

د( هیچکدام
وزیر ارتباطات: نارضایتی مردم بد نیست.

با توجه به این اظهارنظ��ر کدام یک از گزینه های 
زیر است. »بد« 

الف( دوستی خاله خرسه و جری موشه
ب( جنگ زرگری وزارت مخابرات و ایرانسل

ج( سورپرایز یا شگفتانه الکی
د( هیچ چیز بد نیست. حال شما خوب است آقای 

وزیر؟

قدرتنمایی ارتش مقابل چشم دشمنان


