
روحانی درگذشت آیت اهلل صانعی را 
تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذش��ت آیت اهلل یوس��ف 
صانعی را تس��لیت گفت.  متن پیام حس��ن روحانی 
بدین شرح است: ارتحال عالم ربانی حضرت آیت اهلل 
حاج شیخ یوسف صانعی، موجب اندوه و تألم گردید. 
ای��ن فقیه مبارز که س��الها توفی��ق درس آموزی در 
مکتب بزرگانی چون امام خمینی)ره( را داشت، تمام 
عمر پرتالش خود را وقف خدمت در مسئولیت های 
مختلف و گسترش معارف اسالمی و فرهنگ اهل بیت 
نمود و کارنامه ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت 
که بی ش��ک زحمات این عالم وارسته در عرصه های 
دین��ی و اجتماعی هم��واره در حافظه تاریخی مردم 
باقی خواهد ماند. اینجانب این ضایعه را به حوزه های 
علمیه، شاگردان و بیت مکرم ایشان به ویژه آیت اهلل 
ش��یخ حس��ن صانعی تس��لیت می گویم و از درگاه 
خداون��د متعال برای آن عال��م مجاهد علّو درجات و 
همجواری با صالح��ان و برای عموم بازماندگان صبر 

و اجر مسألت دارم. 

خبر

رزمایش بزرگ مش��ترک ذوالفقار ۹۹ ارتش با برگزاری رژه 
شناورهای سطحی و زیر سطحی به کار خود پایان داد.

در این مراس��م که با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موس��وی و جمعی از فرماندهان ارش��د ارت��ش جمهوری 
اس��المی ایران و همچنین ناظران قرارگاه مرکزی حضرت 
خاتم االنبیاء برگزار ش��د، انواع یگان های ش��ناور سطحی و 
زیرس��طحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
ش��امل ناوش��کن ها، ناوهای موش��ک انداز، ناوهای نیروبر و 
زیردریایی های کالس طارق، غدیر و زیردریایی بومی فاتح 

از مقابل ناو سرفرماندهی خارک رژه رفتند.
تیزپروازان نیروی هوایی ارتش نیز یگانهای س��طحی و زیر 

سطحی را همراهی کردند.
مراحل اصلی رزمایش مش��ترک ذوالفقار ۹۹ ارتش از روز 
پنجشنبه هفته گذشته با رمز مقدس یا »سیدالشهداء)ع(« 
و با مش��ارکت نیروهای چهارگانه ارت��ش و قرارگاه پدافند 
هوایی در س��واحل مکران از ش��رق تنگه هرمز و س��واحل 
مکران تا  مدار 10 درجه ش��مالی اقیانوس هند برگزار شد 
که در آن برخی از جدیدترین دستاوردها و تجهیزات بومی، 
طرح ه��ا و راهکنش ه��ای مختلف و متناس��ب با تهدیدات  

بهره برداری و استفاده عملیاتی قرار گرفت.
هماهنگی ه��ای نیروه��ای مختل��ف ارت��ش ب��ا هدایت و 
فرمانده��ی ق��رارگاه ذوالفقار ارت��ش و با نظ��ارت قرارگاه 
حضرت خاتم االنبی��اء )ص(، بهره مندی از ارتباطات چند 
الیه  و گس��ترده و اس��تفاده از جوانان در طراحی و اجرای 
عملی��ات و نوآوری ها در س��طوح مختلف از وجوه مهم این 

رزمایش به شمار می رود.
عملی��ات هجوم��ی آبخاکی و اج��رای عملیات مش��ترک 
بیچینگ توس��ط نیروی دریایی و نی��روی زمینی ارتش و 
تخلیه نفربرها توس��ط ناوهای نیروبر در س��احل به منظور 
تصرف آن، اس��تفاده عملیات��ی از زیردریایی بومی کالس 
متوس��ط فاتح، اج��رای عملیات رزمی و ه��دف قرار دادن 
شناور توس��ط پهپاد سیمرغ، بهره برداری عملیاتی از پهپاد 
کمان نیروی هوایی و ش��لیک به اه��داف متحرک در دریا 
توسط جنگنده های نیروی هوایی ، پرتاپ موفق موشکهای 
پایه ک��روز دریایی و پدافندی، از جمل��ه طرح های تمرین 

شده در این رزمایش بود.
قرارگاه پدافند هوایی کشور تحت فرماندهی امیر سرلشکر 
موس��وی نیز با رصد و پایش ش��بانه روزی منطقه عمومی 
رزمای��ش در ن��وار س��احلی جنوبی کش��ور و ب��کار گیری 

س��امانه های پدافندی ارتش و س��پاه مراقبت های الزم را 
از مرزهای هوایی جمهوری اس��المی ب��ه عمل آورده و در 
چند مورد توسط پدافند هوایی ارتش هشدار و اخطارهای 
الزم به هواگردهای بیگانه و فرامنطقه ای برای ترک منطقه 

رزمایش با قاطعیت و سرعت اعالم شد.
امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در پایان رزمایش مشترک ذوالفقار 
۹۹ گفت: آنچه ش��اهد بودیم یک رزم مش��ترک نیروهای 
چهارگانه ارتش و قرارگاه پدافند هوایی بود که الحمدهلل با 
هماهنگی بسیار خوبی تقریباً به تمام اهداف از پیش تعیین 

شده خود رسید.
وی با بیان اینکه در این رزمایش موفق شدیم زیردریایی ها 
و پهپادهای ساخت ایران را براساس مأموریت های تعریف 

ش��ده و با موفقیت وارد عملیات کنیم، اف��زود: زیردریایی 
ایرانی فاتح با توانمندی های عملیاتی باال و قوس در آبهای 
آزاد و همچنی��ن پهپاد دوربرد ایرانی س��یمرغ با اس��تمرار 
پروازی باال، دست بلند نظام در صیانت از استقالل و اقتدار 
جمهوری اس��المی هستند که به زیبایی در این رزمایش و 

در سازمان رزم جدید ارتش به کار گرفته شدند.
فرمان��ده کل ارتش تاکید کرد: پرتاب  موفق موش��ک های 
ایرانی اعم از ساحل به دریا، سطح به سطح و هوا به سطح 
همه در بردهای مختلف نیز از جمله اقدامات خوب رزمایش 
بود. امیر سرلش��کر موسوی با تاکید بر اینکه نیروی هوایی 
ارتش نی��ز مأموریت های خود را به خوبی انجام داد، گفت: 
نیروی هوایی ش��لیک موشک های هوا به سطح، بمباران ها 
و پش��تیبانی از نیروهای عمل کننده را با هماهنگی خوب 

انج��ام داد و به خوبی از پهپاد ایران��ی کمان در نقش یک 
بمب افکن استفاده کرد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تجهیزات راهبردی ساخت 
داخل در رزمایش ذوالفق��ار ۹۹ ارتش با موفقیت آزمایش 
ش��د، گفت: در این رزمایش موفق شدیم انواع تسلیحات و 
تجهیزات مهم و استراتژیک شامل زیردریایی ها، پهپادها و 
موشک های ایرانی را در یک تمرین و عرصه واقعی نبرد با 

موفقیت به ورطه آزمایش بیاوریم.
وی ادامه داد: پدافند هوایی هم مأموریت های واگذار ش��ده 
را از جمل��ه پرنده هایی که به عنوان هدف برای آن در نظر 
گرفته شده بود با موفقیت و با استفاده از سالح های تماماً 
بومی توسط جوانان پدافند هوایی ساقط کرد والبته قاطعانه 
از ورود انواع پرنده های بدون سرنشین و با سرنشین بیگانه 

از جمله آمریکایی در منطقه رزمایش ممانعت کرد.
فرمانده کل ارتش با اشاره به محوریت نیروی دریایی ارتش 
در این رزمایش و اجرای بسیاری از مأموریت های تاکتیکی 
تمرین شده توس��ط این نیرو در هماهنگی با سایر نیروها، 
عن��وان کرد: مهمترین بخش فعالیت نیروی دریایی در این 
رزمایش که با همکاری عناصری از نیروی زمینی و پوشش 
پدافن��د هوایی و نی��روی هوایی ارتش انجام ش��د، تهاجم 
آبخاکی بود که برابر طراحی های انجام شده به بهترین نحو 
ممکن انجام شد. فرمانده کل ارتش با تقدیر از رزمندگانی 
که این رزمایش را در وس��عت زیاد و با دقت و اثربخش��ی 
مطلوب اجرا کردند، درباره پیام های رزمایش گفت: از دیگر 
نقاط قوت رزمایش ذوالفقار ۹۹ این اس��ت که بخش قابل 
توجهی از اعضای رزمایش جوانان ما هس��تند، این اعتماد 
به نفس به جوانان تزریق می ش��ود ک��ه می توانند در برابر 
هر قدرتی با اقتدار تمام بایس��تند و از آرمان هایشان دفاع 

کنند یک پیام و اتفاق خوب است.
امیر سرلشکر موسوی پیام این رزمایش به مردم کشورمان 
را پیام قوت قلب و اطمینان از آمادگی نیروهای مسلح برای 
دفاع از حدود و ثغور کش��ور، دفاع از منافع ملی و آرمان ها 
برش��مرد و عنوان کرد: پیام این رزمایش برای بدخواهان و 
کسانی که در ذهنشان فکرهای بد را پرورش می دهند این 
اس��ت  که هرگز جمهوری اس��المی ایران را مورد آزمایش 
قرار ندهند و محاسبات غلط خود را دنبال نکنند چرا که با 
پاسخ پشیمان کننده مواجه می شوند که بخشی از آن را به 

اندازه ای که امکان نشان دادن داشت نشان دادیم.
 روابط عمومی ارتش

روایت روحانی از گزارش وزارت 
اطالعات: 

عصبانیت آمریکا از 
وضعیت ایران

  ً اخی��را گف��ت:  رئیس جمه��ور 
گ��زارش   ۲ اطالع��ات  وزارت 
آمریکای��ی  مؤسس��ات  از  را 
در اختی��ار م��ن ق��رار داد که 
نش��ان می داد چقدر ناراحت و 
عصبانی هس��تند ک��ه ایران در 
حال تحریم و در شرایط کرونا 
چطور هم مغازه اش باز است هم مردم رفت و آمد دارند؛ 
هم مجالس عزا به پاس��ت و هم بیمارس��تان ها به مردم 

می رسند و با کمبود دارو مواجه نیستند.
حّجت االس��الم حسن روحانی، رئیس جمهور، )شنبه ۲۲ 
ش��هریور( در جلسه س��تاد ملّی مبارزه با کرونا با اشاره 
به بازگش��ایی مدارس گفت: همه تالش ما این است که 
همزم��ان با مقابله با کرونا بتوانی��م بقیه کارهای الزمی 
که برای زندگی مردم و آینده ش��ان نیاز اس��ت با حفظ 

پروتکل های بهداشتی اجرایی کنیم.
وی با بی��ان اینکه جمعیت قاب��ل مالحظه  1۴ میلیونی 
دانش آموز داریم، گفت: با احتساب دانشگاه و فرصت های 
تحصی��ل تکمیلی، یک جمعیت بیس��ت میلیونی داریم. 
یعن��ی آن هایی که می گوین��د درس و علم و دانش مهم 
نیس��ت، باید بدانند بحث زندگی بیس��ت میلیون نفری 
اس��ت که خود را برای یادگیری آماده کرده اند تا آینده 

خودشان را بسازند.
رئیس جمه��ور ادامه داد: ما می گویی��م اگر این جوان ها 
نس��بت به آینده خودشان هیچ اطمینانی نداشته باشند 
و هراس داش��ته باشند، درس نخوانند و بیکار در خانه و 
خیابان ها بنشینند، آثار سوئی که در روحیه این جوانان 
ایجاد می کند بسیار خطرناک است. خیلی مهم است که 
دِر مدرس��ه و دانش��گاه را باز بگذاریم، اّما آن را منحصر 

نکنیم که صرفاً حضوری باش��د. اگر کسی مشکلی دارد 
باید بتواند از طریق مجازی آموزش ببیند.

روحان��ی با بیان اینکه از خانواده های عزیز می خواهم در 
برابر شبهه افکنی ها تسلیم نشوند و کاماًل  هوشیار باشند، 
گفت: مردم بدانند وزارتخانه های ما همه توان خود را به 
کار گرفته آند تا نوجوان ه��ا و جوانان عزیز ما بتوانند در 

محیط سالمی درس خودشان را ادامه دهند.
وی ب��ا بیان اینک��ه کانال های ضد ایرانی خارج نش��ین 
خیلی عصبانی هستند که در داستان کرونا همه چیز در 
ً  وزارت  ایران به روال درس��ت پیش می رود، گفت: اخیرا
اطالعات ۲ گزارش را از مؤسس��ات آمریکایی در اختیار 
من قرار داد که نش��ان م��ی داد چقدر ناراحت و عصبانی 
هس��تند که ایران در ح��ال تحریم و در ش��رایط کرونا 
چطور هم مغازه اش باز است هم مردم رفت و آمد دارند؛ 
هم مجالس عزا به پاس��ت و هم بیمارس��تان ها به مردم 

می رسند و با کمبود دارو مواجه نیستند.
روحانی ادامه داد: این موسسات نوشته اند ما این همه به 
ایران فشار آوردیم که در ایام کرونا مردم به خاطر فشار 
بیمارس��تان و تخت و دارو به تنگ بیایند و به خیابان ها 
بریزند و حاال این موضوع موجب تشکر برای دولت ایران 
ش��ده است و کش��ورهای منطقه همه نگاهشان به ایران 
اس��ت و می بینند که چطور به خوب��ی کرونا را مدیریت 
کرده اس��ت. این نش��ان می دهد دش��منان م��ا ناراحت 
هس��تند. وی در ادامه دش��منی های آمری��کا علیه ملت 
ای��ران را یادآور ش��د و گفت: ما ۵ میلی��ارد دالر وام از 
IMF )صن��دوق بین المللی پول( تقاض��ا کردیم تا برای 
واکسن و دارو در ایام کرونا به ما کمک کنند؛ همه قبول 
کردند، اّما آمریکا نمی گذارد ما این وام را بگیریم. این ها 

تا این حد از انسانیت فاصله گرفته اند.
رئیس جمهور با بیان اینکه کاخ سفیِد امروز آمریکا بویی 
از انسانیت نبرده اس��ت، گفت: باالتر از این، مردم ایران 
بدانند کشورهایی هس��تند که دوست ما هستند و پول 
ما در بانک های آن هاست اّما سه قفل بر روی آن زده اند 
و حاضر نیس��تند آن را آزاد کنند ب��رای نیازمندی های 
خودمان. می گویند آمریکا به ما فش��ار آورده  اس��ت و ما 

هم عقب نشینی کرده ایم.  فارس

 رئیس کمیسیون شوراها تشریح کرد

جزئیات طرح مجلس برای 
اصالح قانون انتخابات 

ریاست جمهوری 
جزئیات طرح مجلس برای اصالح قانون انتخابات ریاست 

جمهوری از زبان رئیس کمیسیون شوراها
رئیس کمیس��یون شوراها و امور داخلی مجلس جزئیات 
ط��رح نمایندگان ب��رای اصالح قانون انتخابات ریاس��ت 

جمهوری را تشریح کرد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اسالمی درباره بررسی طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در این کمیسیون، گفت: با 
توجه به اینکه در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری 
ش��اهد به وجود اش��کاالتی در قانون بودی��م جمعی از 
نماین��دگان تصمیم گرفتند تا طرح��ی را برای رفع این 

ایرادات تدوین کنند.
وی با بیان اینکه معموالً در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ادوار گذشته شاهد حضور افراد متعددی هستیم که می 
خواهند کاندیدا ش��وند که شایسته حضور در این عرصه 
نیس��تند، ادامه داد: یکی از دالی��ل تعدد کاندیداها خالء 

قانونی است که در این زمینه وجود دارد.
نماینده یزد در مجلس با تاکید بر اینکه در قانون انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و در تعیین شرایط داوطلبان مباحث 
کلی مطرح ش��ده است، عنوان کرد: شاخص های افرادی 
که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند 
هنوز مشخص نشده اس��ت که در مجلس نمایندگان به 

دنبال تعیین این شاخص ها هستند.
رئیس کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس با اعالم 
اینک��ه در ط��رح تدوین ش��ده مصداق رجال سیاس��ی، 
مذهب��ی، مدیر و مدبر ب��ودن را میخواهیم تعیین کنیم، 
اظهار داشت: به طور نمونه در قانون انتخابات فعلی برای 
فردی که می خواهد کاندیدای ریاس��ت جمهوری ش��ود 

س��ابقه اجرایی در نظر گرفته نشده است که این موضوع 
هم باز می گردد به این دلیل که زمانی که می خواستند 
۴0 س��ال پیش در قانون این موضوع را پیش بینی کنند 
س��وابق اجرایی افراد به رژیم سابق باز می گشت که این 
امکان پذیر نبود، که با گذش��ت چندین سال باید سوابق 
اجرای��ی نیز یکی از ش��رایط کاندیداتوری برای انتخابات 

ریاست جمهوری شود.
جوکار ادامه داد: در طرحی که تدوین ش��ده ذکر ش��ده 
ف��ردی می تواند کاندید ش��ود که س��ابقه ریاس��ت قوه، 
معاون رئیس قوه، نمایندگی مجلس، وزیر بودن، استاندار 
بودن یا شهردار کالنشهر بودن را در کارنامه خود داشته 
باشد. وی با اشاره به تعیین شرایط سنی برای داوطلبان 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری، گفت: آن ط��وری که در 
کمیس��یون تصویب شد س��ن کاندیداها باید حداقل ۴۵ 
و حداکثر 70 باش��د. نماینده یزد در مجلس تصریح کرد: 
یکی از ش��رایطی که ما برای داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری تعیین کردیم حضور داوطلبان در آزمون های 
تخصصی اس��ت که برای تعیین مدی��ر و مدبر بودن آن 
فرد در نظر گرفته ش��ده است. رئیس کمیسیون شوراها 
و امور داخلی مجلس با بیان اینکه در طرح تدوین ش��ده 
جایگاهی برای نقش اح��زاب در انتخابات در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، گفت:در این طرح  از سوی نخبگان و ذکر 
شده که کاندیدای ریاست جمهوری باید از سوی جامعه 
علمی کش��ور باید تائید ش��ود، البته ف��ردی که کاندیدا 
می شود باید برنامه های خود را ارائه کند و سپس نخبگان 

درباره آن فرد نظر بدهند.
جوکار درب��اره اینکه گفته می ش��ود در این طرح بحث 
تحقیقات محلی از کاندیدها مطرح شده است، عنوان کرد: 
در این طرح تحقیقات محلی از کاندیداها مطرح نش��ده 
اس��ت. وی با بیان اینکه برای تدوین این طرح رایزنی با 
شورای نگهبان وزارت کشور داشتیم و در جریان بررسی 
این طرح در کمیسیون نیز نمایندگان این دستگاه ها در 
جلس��ات حضور دارند، اظهار داشت: سعی خواهیم کرد 
تا پیش از اتمام فصل پاییز این طرح تصویب ش��ود تا در 
انتخابات پیش��روی ریاست جمهوری در ۲8 خرداد سال 

آینده از آن استفاده شود.  تسنیم

ادامه از صفحه اول
پیش دس��تانه برای حذف ای��ران از معادالت نظامی 
دریایی اس��ت. به عبارت��ی دیگر آنان ک��ه در حوزه 
زمینی منافع خود را از دست رفته می بینند برآنند تا 
در ح��وزه دریایی موقعیت خود را حفظ و از رویکرد 
جهان��ی به توان ای��ران در تامین امنی��ت این حوزه 

جلوگیری نمایند.
بعد  طراحی آنان را ایران هراس��ی تش��کیل می دهد 
ک��ه ادعاها مبنی بر تهدید بودن توان نیروی دریایی 
ایران، ادعای رویکرد ایران به بمب هسته ای، ادعاهای 
مکرر مبنی بر حمایت آمریکا و انگلیس از متحدانشان 
در منطقه علیه ایران، فروش تسلیحات به کشورهای 
عربی و طرح استقرار سیستم موشکی در حوزه جنوبی 
خلیج فارس، سارش امارات و بحرین با صهیونیست ها، 
را می ت��وان در این چارچوب ارزیابی کرد. به عبارتی 
دیگر می توان گفت که آمریکا و انگلیس که همچنان 
س��ودای سلطه بر غرب آسیا را در سر دارند و حضور 
موفق ایران در منطقه )مقاومت زمینی( رویاهای آنها 
را ب��ر باد داده، برآنند تا با زنجیره ای از اقدامات ایران 
را در حوزه نظامی دریایی به عقب گرد س��وق داده تا 
از آن به عنوان مولفه ای برای سلطه دوباره بر منطقه 
استفاده کنند. آنها می دانند که توان دریایی پشتوانه 
توان زمینی و اطالعاتی است و با عقب راندن دریایی 
ای��ران می توانند در گام بع��دی توان زمینی و هوایی 
ای��ران را با هزینه کمتری هدف ق��رار دهند. بر این 
اس��اس اقدام جمهوری اس��المی در تاسیس پایگاه 
دریایی دائمی در اقیانوس هند، اقدامی پیش دستانه 
در برابر این تهدیدات اس��ت که می تواند ناکامی این 

طراحی را رقم زند. 
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گزارش

نظارت ها اگر به حل مشکالت ختم نشود ارزشی ندارد
مهرداد بذرپاش در همایش مدیران استانی دیوان محاسبات کشور تاکید 
کرد،اگر تمام گزارش ها و نظارت های ما به حل مشکالت مردم ختم نشود 
ارزشی ندارد. مهرداد بذرپاش افزود: در ماجرای هفت تپه تصمیم دیوان که 
ناشی از عملیات تحقیق و تفحص بود به وزارت اقتصاد ابالغ شد؛ ۲ سال 
است که می خواهیم برای یک شرکت تصمیم بگیریم؛ این یعنی ترک فعل 
که باید نظارت شود.رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: در ماجرای 
واگذاری ها نشان داده شد که در این رویه حتی قانون هم ایراداتی دارد که در نهایت 
با این مشکالت مواجه می شویم که بنگاه ها واگذار می شود بعد از آن دچار مشکالتی 
بدتر از قبل از واگذاری مواجه می شوند. بذرپاش اظهار داشت: دیوان فناورانه مردم 
پایه، یک شعار نیس��ت یک جهت گیری است. بذرپاش گفت: شبکه مردمی دیوان 

محاسبات در استان ها به زودی راه اندازی خواهد شد.  فارس

آیت اهلل صانعی درگذشت- هیچ مراسمی برگزار نمی شود
دفتر آیت اهلل یوسف صانعی ضمن اعالم خبر درگذشت این مرجع تقلید، 
اطالعی��ه ای صادر کرده که برای درگذش��ت ایش��ان، مراس��می برگزار 
نخواهد شد. دفتر آیت اهلل یوسف صانعی اعالم کرد، این مرجع عالی قدر 
بیماری س��یروز کبدی و بیماری کلیه داشته و پنج شنبه شب، به  دلیل 
شکستگی دس��ت و لگن در بیمارستان بستری شدند. بنابر این اعالمیه، 
برای تامین فاکتورهای مورد نیاز کبد و کلیه، آیت اهلل صانعی دیالیز ش��ده، 
اما در زمان دیالیز فوت کردند. دفتر آن مرحوم در اطالعیه ای اعالم کرد؛ در ایام 
ش��هادت حضرت امام زین العابدین )علیه السالم( روح بلند آزاد مرد عرصه علم 
و اجتهاد، فقیه نواندیش، بقیة الس��لف ش��اگردان حضرت امام خمینی)سالم اهلل 
علیه(؛ حضرت آیت اهلل العظمی صانعی )قدس سره( به دیدار معبودش شتافت و 

کوله  باری از غم و اندوه را بر دل مشتاقانش قرار داد.  دفتر آیت اهلل صانعی

همچنان در حال افزایش  توان موشکی ایران هستیم
 وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح با برشمردن ویژگی های منحصر به 
 فرد جدیدترین دستاورد صنعت دفاعی در حوزه موشکی گفت:  موشک های 
شهید سلیمانی و ابومهدی  نیروهای مسلح را توانمندتر کرد. امیر سرتیپ 
امیر حاتمی افزود: آمادگی و توانمندی موشکی همیشه یکی از اولویت های 
مهم کشور و وزارت دفاع بوده است و همیشه بر تقویت و توسعه این حوزه 
متمرکز بوده ایم  و در سال های اخیر به پیشرفت های چشمگیر و فوق العاده ای 
در توان موش��کی رس��یده ایم.   وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مس��لح در ادامه از 
افزایش سه برابری بُرد موشک های شهید ابومهدی و شهید سلیمانی نسبت به نسل 
قبلی آنان خبر داد و گفت:  این توانمندی بس��یار برای ما حائز اهمیت اس��ت. وی 
گفت: توانمندی موش��کی همواره جزو اولویت های اصلی ما محسوب می شود و ما 

همچنان در حال افزایش این توانمندی هستیم.  تسنیم

چون که با حیوان 
سر و کارت فتاد ...  

دونال��د ترامپ: فقط ی��ک حیوان م��ی تواند مثل 
خبرنگار نشریه آتالنتیک حرف بزند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( ترامپ زبان حیوانات را بلد است.
ب( حیوانات زبان ترامپ را بلدند.

ج( حیوان زبان حیوان را می فهمد.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

برادر هاشمی طبا: هیچ یک از گروه ها و جناح های 
سیاسی کشور برنامه ای برای آینده ایران ندارند.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( قبال برنامه ای برای آینده ایران داشتند.

ب( قبال برنامه هایشان برای آینده خودشان بود.
ج( ای��ن بار برادر هاش��می طبا و ب��رادر غرضی به 
فینال می رس��ند و ب��رادر آذری جهرمی برنده می 

شود.
د( هر س��ه گزینه فوق زاییده تخیل ننجون اس��ت 
و ایش��ان شکسته نفسی کرده و خودش به تنهایی 

برای آینده ایران برنامه دارد.
وزی��ر بهداش��ت: ط��رح "خ��ود مراقبتی"یک��ی از 

کیفی ترین طرح های نظام سالمت است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( آدم هایی که از خودش��ان مراقبت می کنند 
وزیر بهداشت را خوشحال می کنند.

ب( بودجه ط��رح های این مدلی معموال کیف می 
دهد و خیلی کیفی است.

ج( آدم کیف می کند همچین وزیری دارد که سه 
س��وته هم کرونا را ریشه کن می کند و هم مراقب 

بقیه جاهای مردم است.
د( ما از این انشا واقعا هیچ نتیجه ای نمی گیریم.

سرلشکر موسوی:  

تجهیزات بومی با موفقیت در رزمایش ذوالفقار ۹۹ آزمایش شد


