
ادامه از صفحه اول 
مراقبت ش��ود که پیگیری امور به هیچ وجه سست 
نشود و بر همین اسال اعتقاد راسخ دارم که دولت ها 
بای��د ت��ا روز آخر وظایف خود را انج��ام دهند و بعد 
از پای��ان دوره قانونی خود، امان��ت را با ارائه صورت 

وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.«
این توصیه و تاکید بارها از سوی رهبر معظم انقالب 
در فضای سیاسی کشور تکرار شده و چنین اعتقادی 
با توجه به شرایط حاکم، درست ترین و مدبرانه ترین 

دیدگاهی است که باید اعمال شود.
منطقی و عاقالنه نیس��ت که در این ش��رایط دولت 
کناره گیری کند و یک دولت موقت تا زمان برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری بر سر کار باشد. شرایط  
ایران به مانند ش��رایط انگلیس و فرانس��ه نیست که 
دولت استعفا دهد و هیچ اتفاقی نیفتد. اگر آن کشورها 
وضعی��ت تهدی��د و تحریم و اوضاع اقتص��ادی ایران 
را داش��تند تاکنون رژیم های حاکم در این کشورها 

ساقط شده بود و نیازی به استعفا هم نداشتند.

امیدواری روحانی برای رای اعتماد 
مجلس به رزم حسینی

رأی  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  رئیس جمهور 
اعتماد مجلس به رزم حسینی، کارنامه خوبی برای 
مجلس و دولت در خدمت به مردم، جهش تولید 
و پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی رقم بخورد. 
عصر  رئیس جمهور  روحانی  حسن  حجت االسالم 
یکشنبه در جلسه هیئت دولت اظهارداشت: مبالغه 
ویژه در سالی  به  و  امروز  بگوییم  اگر  بود  نخواهد 
را  تولید  ماموریت جهش  رهبری،  مقام معظم  که 
به دولت و مجلس ابالغ فرموده اند، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، خط مقدم جبهه مبارزه اقتصادی 
است. رئیس جمهور افزود: انتخاب و معرفی آقای 
وزارت،  این  مسئولیت  تصدی  برای  حسینی  رزم 
صورت  گسترده  مشورت های  و  بررسی ها  از  پس 
گرفته است و سابقه مدیریتی متنوع و موفق ایشان 

در موقعیت های مختلف آزموده شده است

سرمقاله

اخبار

هفت��ه  روز  آخری��ن  در  و  گذش��ته  روز 
گرامیداش��ت دفاع مقدس، ارتش و سپاه 
با رونمایی از برخی دس��تاوردهای تازه در 
زمینه دافاعی و نظامی بار دیگر قابلیت ها 

و ظرفیت های خود را نشان دادند.
در حال��ی که نیروهای مس��لح جمهوری 
ش��دیدترین  تخ��ت  ای��ران  اس��المی 
تحریم های نظامی و تس��لیحاتی هستند، 
ای��ن دس��تاوردها پیام روش��نی به بخش 
صنعت و اقتصاد کشور دارد که می توان با 
وجود تحریم نیز س��اخت تولید کرد و به 

نمایش گذاشت.
ربات امدادگر مسیح، موتورهای پیستونی 
پهپ��اد، س��امانه ارتباطی پ��رش فرکانس 
کاراکال،  هوشمند  جنگجوی  سریع،ربات 
النچر دوفروندی هدف ۲ نزاجا، خودروی 
۴×۴تاکتیکی گهر، خ��ودروی ارتقا یافته 
۲۶×۴۰ در س��ازمان تحقیق��ات و جه��اد 
خودکفای��ی نیروی زمینی اترش رونمایی 
ش��د. مراس��م رونمایی از دس��تاوردهای 
جه��اد  و  تحقیق��ات  س��ازمان  دفاع��ی 
خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اس��المی ای��ران روز یکش��نبه در مح��ل 
سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا 
با حضور امیر س��رتیپ دادرس جانش��ین 
فرماندهی کل ارتش امیر سرتیپ حیدری 

فرمانده نیروی زمینی ارتش برگزار شد.
ویژگی های ادوات رونمایی ش��ده به شرح 

ذیل است.
 ربات هوشمند کاراکال

ربات جنگجو و هوشمند کاراکال که برای 
نبرد زمینی طراحی ش��ده بسیار چابک و 
دارای سیس��تم تعلیق مستقل است؛ این 
روبات با حداکثر س��رعت ۳۰ کیلومتر بر 
س��اعت و برد عملیاتی بیش از ۵۰۰ متر 
دارای قابلیت حمل س��الح های سبک و 
نیمه س��نگین و همچنین دارای سیستم 
کنترل از راه دور هوشمند و مسافت یاب 

لیزری و سامانه اپتیکی است.
 خودرو تاکتیکی چهار در چهار گهر

این خودرو دارای قابلیت حمل ۵۰۰ کیلو 
گرم در حالت آفرود و همچنین از قابلیت 
پیمایش ۷۰۰ کیلومتر با بیش��ینه سرعت 
۱۲۰ کیلومتر در س��اعت برخوردار است، 
همچنین این خودروی تاکتیکی از قابلیت 
عبور از شیب طوالنی ۷۰ درصد و قابلیت 
عبور از شیب عرضی ۳۵ درصد برخوردار 
است. خودروی تاکتیکی گهر قادر به عبور 
از آب با عمق ۸۰ س��انتیمتر می باش��د و 
قابلیت نصب انواع تجهیزات سبک و نیمه 

سنگین را دارد.
 سامانه ارتباطی پرش فرکانس سریع 

چابک
س��امانه ارتباطی پرش فرکانس س��ریع با 
نام چابک با قابلیت برش فرکانس بس��یار 
سریع و س��رعت پرش ۲۰۰۰۰۰ در ثانیه 
را دارد، این سامانه با پهنای باند اطالعاتی 
مناس��ب قابلی��ت ارتباط با س��امانه های 
هواپایه و از قابلیت ارتباط ایستگاه زمینی 
با س��امانه های زمین پایه برخوردار است. 
همچنین این س��امانه دارای سامانه های 

و  گیرن��ده 
امن  فرس��تنده 
قابلی��ت  از  و 
و  بکارگی��ری 
روی  ب��ر  نصب 
ه��ای  س��امانه 
زمینی و هوایی 
برخوردار است.

این س��امانه در 
واقع یک لینک 
بسیار  ارتباطی 
ق��وی  و  ام��ن 

است که در سخت ترین شرایط ارتباطی 
با جابه جایی فرکانس متعدد دش��من به 
هیچ وج��ه قادر به جمین��گ آن نبوده و 

برای نخس��تین بار در س��طح کشور ارائه 
شده است.

 موتورهای پیستونی پهپاد 
این موتورهای پیس��تونی برای نخستین 
ب��ار در ایران از ۴۰ تا ۴۰۰ س��ی س��ی، 
طراحی و س��اخته شده با گشتاور ۴۰۰۰ 
دور در دقیق��ه از ت��وان ۴ الی ۴۰ اس��ب 
بخ��ار و قابلیت نصب ب��ر روی انواع پهپاد 

ها برخوردار است.
این موتور پیس��تونی کام��ال بومی در رده 
۴۰ سی س��ی قادر به پرداز درآوردن یک 
پهپاد ۳۰ کیلویی در ارتفاع ۱۲ هزارپایی 

است.
 ربات امدادگر مسیح

این س��امانه مجه��ز به ایس��تگاه کنترل 
پرس��تاری و از قابلی��ت دریافت و کنترل 
عالئ��م حیات��ی ب��دن بیم��ار و همچنین 
برقراری  قابلیت 
صوتی  تم��اس 
تصوی��ری  و 
و  بیم��ار  بی��ن 
درمان��ی  کادر 
است.  برخوردار 
همچنین قابلیت 
دارو  حم��ل 
هرگونه  و  غ��ذا 
ملزوم��ات مورد 
را  بیم��ار  نی��از 
خ��ودرو  دارد. 
س��نگین تاکتیکی تانک بر، این خودروی 
تاکتیکی با افزایش قدرت موتور متحرکه 
از توان ۴۰۰ اس��ب بخار برخوردار اس��ت 

اداره تبدیل سیستم خنک کاری از حالت 
رادیاتور هیدروفن

این سامانه سکوی پرتاب دو فروند موشک 
لبیک ۱ و قابلیت شلیک دو فروند موشک 
به صورت همزمان را دارد و اهداف قابلیت 
استقرار س��ریع و مجهز به تراز اتوماتیک 
اس��ت و همچنین مجهز به سامانه نشانه 
روی نوی��ن و از قابلیت تحرک و جابجایی 

سریع بین مواضع برخوردار است.
 رونمایی از موشک بالستیک دریایی 

»ذوالفقار بصیر« با برد ۷۰۰ کیلومتر
همچنی��ن در جری��ان افتتاح نمایش��گاه 
دائم��ی توانمندی های نی��روی هوافضای 
س��پاه از نسل جدیدی از موشک ذوالفقار 
تحت عنوان »ذوالفقار بصیر« برای اولین 

بار به نمایش درآمد.
این موش��ک که از خانواده موش��ک های 
ذوالفقار است، با برد ۷۰۰ کیلومتر قابلیت 

هدف قرار دادن اهداف در دریا را دارد.
پیش از این برد موش��ک های بالس��تیک 
دریایی ایران تا ۳۰۰ کیلومتر با موش��ک 
خلی��ج فارس و هرمز اعالم ش��ده بود که 
اکن��ون با نمایش این نس��خه از موش��ک 
ذوالفق��ار به ۷۰۰ کیلومت��ر افزایش یافته 
توانمندی های  دائمی  نمایش��گاه  اس��ت. 
راهبردی نی��روی هوافضای س��پاه تحت 
عن��وان »پ��ارک ملی هوافض��ا« با حضور 
قالیباف رئیس مجلس شورای  محمدباقر 
اسالمی، سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل س��پاه و س��ردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در تهران 

افتتاح شد.  فارس

قالیباف در افتتاحیه نمایشگاه 
هوافضای سپاه:

برخی فقط گناهان گذشته 
خود را توجیه می کنند

رئیس مجلس گفت: در اقتصاد منطبق با سنت های 
الهی حرکت نمی کنیم و فرصت را به جوانان نداده 
و مدیری��ت کارآمد نداری��م و نگاه مان نیز به بیرون 
اس��ت. محم��د باق��ر قالیب��اف در آیی��ن افتتاحیه 
نمایش��گاه دائمی توانمندی ه��ای راهبردی نیروی 
هوافضای سپاه طی س��خنانی با گرامیداشت هفته 
دف��اع مقدس، با بی��ان اینکه این نمایش��گاه برای 
من ی��ادآور خاطرات دفاع مقدس ب��ود، گفت: این 
پهپادهایی ک��ه امروز دیدیم به جایی رس��یده که 
می تواند در دورترین نقاط با تداوم پروازی و در هر 

شرایط آب و هوایی اهداف را هدف قرار دهد.
قالیب��اف خاطرنش��ان ک��رد: این نمایش��گاه همه 
مجاهدت های انجام ش��ده در نی��روی هوافضا را به 
نمایش می گذارد و نشان می دهد که فرهنگ دفاع 
مقدس چگونه این پیش��رفت ها را به همراه داشته 
است.  وی ادامه داد: ایستادگی و در نتیجه پیروزی 
در دف��اع مق��دس وعده الهی بود و این نمایش��گاه 
نمون��ه عینی »م��ا می توانیم« در ابع��اد مختلف و 
اس��تراتژی اتکا به توان ملی و ایم��ان به خداوند و 
مردم است، از س��وی دیگر این توانمندی ها نتیجه 

جوان گرایی و مدیریت جوانان موفق است.
قالیباف با بیان اینکه استراتژی های ما باید خالقانه 
باش��د و تبعیت کورکورانه نکنیم، خاطرنشان کرد: 
دس��تورات مدبرانه امام خمینی )ره( و مقام معظم 
رهبری موجب ش��د که ما به این خودباوری و این 

دستاوردهای عظیم برسیم.
رئی��س مجلس گفت: جنگ تمام ش��ده ولی جهاد 
در حوزه اقتص��اد و فرهنگ وجود دارد. اگر در این 
عرصه هم درس بگیریم و با این انگیزه حرکت کنیم 
ظرفیت های کش��ور بسیار عظیم است. با فرهنگ و 
روحیه می توانیم در یک دوره پنج ساله پیش برویم 
تا گره گش��ایی در حوزه اقتصاد، معیشت و صنعت 
رخ دهد. قالیباف خاطرنشان کرد: ما باید فرصت ها 
را قدر بدانیم و مش��کالت راحل کنیم زیرا مردم ما 
ب��ا تمام توان پ��ای کار بودند و ما بای��د از کار آنها 
گره گش��ایی کنیم. ما در مجلس متعهد ش��ده ایم 
و با این فرهنگ حرکت کرده و به حاش��یه ها توجه 
نمی کنیم و اس��یر حاشیه هایی که نشان داد برخی 
افراد اهل کار نیس��تند و گناهان گذش��ته خود را 

توجیه می کنند، نمی شویم.  مهر

سردار سالمی: 

در تولید قدرت متوقف 
نمی شویم

گفت:  س��پاه  فرمانده کل 
ق��درت متوقف  تولید  در 
و  فن��ون  و  نمی ش��ویم 
و  علم  توسعه  فرمول های 
فن��اوری را ب��رای دفاع از 
منافع حیاتی و ارزش های 
دس��ت  ب��ه  کش��ورمان 
خواهیم آورد. س��ردار حس��ین س��المی در حاشیه 
مراسم افتتاح »پارک ملی هوافضا« نمایشگاه دائمی 
توانمندی های راهبردی نیروی هوافضای س��پاه در 
جمع خبرن��گاران با تأکید بر اینکه این نمایش��گاه 
نش��ان دهنده طل��وع و ظهور یک ق��درت جدید در 
صحنه بین الملل اس��ت، گفت: این نمایشگاه نمادی 
روشن از اعتماد به نفس ملی کشور ما و نشان دهنده 
این است که قوه اندیشه و تفکر جوانان ما قادر است 

از مدار اراده دشمنان برای تحریم عبور کند.
وی اظهار کرد: پیش��رفت های شگفت انگیز و تالش 
اعجاب برانگی��زی ک��ه در این نمایش��گاه می بینیم 
دقیقاً در دوران تحریم به دس��ت آمده است؛ یعنی 
م��ا توانس��تیم از تحریم یک فرصت بس��ازیم و این 
فرصت نیز همین پیشرفت های علمی و فناوری های 
ش��تابداری است که حداقل در عرصه قدرت دفاعی 
آن را مالحظه می کنیم. فرمانده کل سپاه خاطرنشان 
کرد: در این نمایشگاه مشاهده می کنیم که توسعه و 
تکامل قدرت در زمان صورت گرفته است. سرلشکر 
سالمی گفت: ما در همه عرصه های پیشرفت جامعه 
می توانیم ب��ا تکیه بر ظرفیت ه��ای درونی خود به 
همین نسبت رشد و همه نیازهای خود را در داخل 
تأمین کنیم. در این نمایش��گاه نقش��ه جامع قدرت 
بازدارنده نظام مشاهده می شود؛ اراده نقطه آغاز این 
تولید و تولد قدرت اس��ت و جنگ نیز جنگ اراده ها 

است. تسنیم

فرمانده کل ارتش: 

دفاع مقدس یک 
الگوی کامل از اراده 

و ایستادگی است

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
گف��ت: دفاع مقدس ی��ک الگوی کامل از 
اراده و هم��ت و یکپارچگ��ی مل��ت برای 
ایستادگی و موفقیت است که همه اجزای 
این الگو، نقش تعیی��ن کننده ای در این 

ایستادگی داشتند.
امیر سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی که 
به مناس��بت هفته دفاع مقدس در صحن 
علنی مجلس ش��ورای اس��المی س��خن 
می گفت اف��زود: از حمایت و اهتمام همه 
نمایندگان به بخش دفاع کش��ور قدردانی 
می کنم. وی افزود: دفاع مقدس یک الگوی 
کام��ل از اراده و همت و یکپارچگی ملت 
برای ایس��تادگی و موفقیت است که همه 
اجزای این الگو، نقش تعیین کننده ای در 
این ایس��تادگی داش��تند. ارتش با کمک 
س��پاه و این دو با کمک بس��یج و این سه 
با کمک جهاد سازندگی و این چهار رکن 
ب��ا حمایت همه جانبه مردم و همه این ها 
با فرماندهی حضرت امام )ره(، روی بومی 

از غیرت ملی با روح آموزه های عاشورایی 
این معجزه قرن را آفریدند.

وی گفت: اگرچه پی��روزی در این جنگ 
نابراب��ر یک فتح الفتوح ش��به معجزه بود، 
اما منظور م��ن از معجزه قرن پیروزی در 
جنگ نیس��ت بلکه آن نتایجی اس��ت که 
معادالت راهبردی جه��ان را تغییر داد و 
طرحی نو درانداخت. منظورمان آن شجره 
طیبه ای است که شاخه های آن به اقصی 
نقاط عالم سرکشیده و مکتب مقاومت در 
براب��ر نظام س��لطه را در قلب و روح حق 
طلبان نشانده و س��قوط خداناباوران حق 

ستیز را تسریع کرده است.
سرلش��گر موس��وی با بیان اینک��ه دفاع 
مق��دس جمع چهره اش��داء عل��ی الکفار 
انق��الب اس��المی در مقابل س��لطه گران 
و رحَم��اء بینهم در جم��ع مظلومان عالم 
اس��ت، بیان داش��ت: چه خوب ب��ود اگر 
می شد در یک جلسه از همه اجزای دفاع 
مقدس س��خن گفت؛ از آن بس��یجی تک 
تیرانداز تا سرلشکر فالحی باالترین مقام 
شهید نظامی دفاع مقدس، اگر می شد از 
گروه های کوچک شکار تانک تا بزرگترین 
و پیچیده تری��ن عملی��ات هوای��ی یعنی 
عملی��ات حمله به اچ ۳ س��خن گفت چه 
خوب بود، از اولین پاسخ با ۱۴۰ فروند تا 
آخرین ضربه ش��صت در مرصاد، از انهدام 
کامل نیروی دریایی دشمن توسط نیروی 
دریایی ارت��ش در ۶۷ روز تا تپه هایی که 
بیش از دو هزار روز دست به دست شدند 
و انفج��ار گلوله روی آن ه��ا آنقدر بود که 
قدش��ان کوتاهتر ش��د، از چذاب��ه ای که 
برای هر وجبش یک ش��هید تقدیم ش��د 
ت��ا بازپس گیری خرمش��هر که تا چش��م 
کار می کرد دس��ت های باالرفته ای بود و 

پارچه های سفید و فریاد الدخیل.

سرلش��گر موس��وی ادامه داد:۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار سرباز به همراه ۲۱۷ هزار پایور 
و معادل ۶۰ میلیارد دالر تجهیزات ارتش 
وارد جنگ ش��د و بیش از ۴۸ هزار شهید 

تقدیم انقالب شکوهمند اسالمی کرد.
فرمان��ده کل ارت��ش جمهوری اس��المی 
ای��ران گفت: نق��ش هوانی��روز در دوران 
دفاع مقدس خود یک مقوله ویژه اس��ت، 
از اقدام��ات منحص��ر ب��ه فرد ش��هیدان 
ش��یرودی و کش��وری و همرزمانشان در 
آغازین روز های جن��گ گرفته تا عملیات 
مرصاد، جابه جایی نیرو ها تا پشت خطوط 
دش��من، انتق��ال مجروح��ان و به صورت 
خالصه حض��ور موثر و کارآم��د در تمام 
عرصه های دفاع مقدس و همه عملیات ها، 
نقش آفرینی پدافند هوایی که در آن زمان 
بخش��ی از نیرو های هوایی بود در چش��م 
صاحبنظران و پژوهش��گران دفاع مقدس 

بسیار برجسته و ممتاز است.
 فرمان��ده کل ارت��ش جمهوری اس��المی 
ایران، کشف و شناسایی ۴۸ هزار هواپیما 
و بالگرد و انه��دام ۶۵۲ جنگنده و بالگرد 
در طول دفاع مقدس را بخشی از کارنامه 
افتخارآمیز نیروی هوایی ارتش دانست و 
گفت: به گواهی اس��ناد موج��ود حامیان 
صدام دو بار در سال های ۶۲ و ۶۵ نیروی 
هوایی عراق را بازسازی کردند، این یعنی 
نیروی هوایی و پدافند ما موفق شدند دو 

نیروی هوایی دشمن را نابود کنند.
امیر موس��وی همچنین ادامه داد: نیروی 
دریای��ی ارتش ه��م با پش��تیبانی نیروی 
هوایی موفق ش��د نیروی دریایی دشمن 
بعث��ی را در هفت��م آذرماه ب��ه کلی نابود 
کند ب��ه طوری که آن ها ت��ا پایان جنگ 
نتوانس��تند وارد خلیج فارس ش��وند. در 
واقع نیروی دریایی در ش��صت وهفتمین 

روز جن��گ یکی از پایه های دش��من را از 
بین ب��رد و تعادل آن ها را برهم زد. عالوه 
بر باز نگه داش��تن خط��وط مواصالتی در 
طول جنگ و اسکورت کشتی های تجاری 
و نفتکش ه��ا اقدام بزرگی بود که عزیمت 
و نقش آن در ایس��تادگی ای��ران هر روز 

روشن تر می شود.
فرمان��ده کل ارت��ش جمهوری اس��المی 
ادامه داد: ام��روز اس��تکبار جهانی ناچار 
اس��ت بایس��تد و خی��زش تم��دن ایران 
اس��المی به س��مت دری��ا و اقیانوس های 
جه��ان و عرصه ه��ای اقتدارآفری��ن را در 
گام دوم انقالب نظاره گر باش��د؛ دش��من 
ناگزیر است ایرانی مستقل، آزاد، قدرتمند 
و اس��المی دانش��مند را در مسیر رشد و 

توسعه شتابان تمدنی را نظاره گر باشد.
وی افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ای��ران پرچم��دار ای��ن حرکت 
مقتدرانه به س��مت احیای تمدن دریایی 
ایران اس��المی خواهد بود؛ ناوگان بزرگ 
ارت��ش  ب��دون سرنش��ین  هواپیما ه��ای 
ب��ا توانایی انج��ام ماموریت ه��ای متنوع 
عمودپرواز در دریا، شناس��ایی در زمین و 
دریا، بمب افکن، موش��ک انداز، رهگیری 
هوای��ی و انتحاری یک توان تکنیکی فوق 
الع��اده را ایجاد کرده که در روز واقعه هر 
دشمنی را ازمحاسبات غلط خود پشیمان 

خواهد کرد.
موسوی بیان داشت: ما برآنیم که ارتشی 
در شأن ملت ایران و در تراز بیانیه گام دوم 
انقالب و شایسته پارکابی حضرت مهدی 
)عج( بسازیم و از اینکه فرمانده معظم کل 
قوا ما را شایسته پرچم فداکاری دانستند، 
خداون��د ب��زرگ را ش��اکریم و از عنایات 
بزرگوارانه آن امام عزیز تش��کر می کنیم.

 میزان

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد دوشنبه  7 مهر 1399  شماره 5414 

گزارش

پیشرفت کشور و راه غلبه بر دشمن، اتکا به توان داخلی است
فرمان��ده نهاجا گفت: امروز نه تنها قطعات داخل��ی را تولید می کنیم، بلکه 
در ساخت هواپیما نیز مشارکت داریم بنابراین تنها راه غلبه بر دشمنان و 

پیشرفت کشور، اتکا به توان داخلی است.
امیر خلبان عزیز نصیرزاده در حاش��یه برپایی نمایشگاه ملی دستاوردهای 
دفاع مق��دس و مقاومت، با بیان اینکه دوران دف��اع مقدس میدان امتحان 
ب��رای رزمندگان ب��ود، گفت: آمادگی نیروی هوایی ارت��ش در دوران جنگ به 
حدی بود که استراتژی دشمن را به هم ریخت، چراکه دشمن بعثی به دنبال جنگ 
یک هفته ای بود اما مقاومت و آمادگی ما جنگ را فرسایشی کرد. وی گفت: در سه 
ماهه ابتدایی جنگ، اقتصاد کشور عراق مورد تهاجم جدی نیروی هوایی ارتش قرار 
گرف��ت، به طوری که صدور نفت عراق از روزانه چهار میلیون بش��که به ۲۵۰ هزار 

بشکه کاهش یافت.  روابط عمومی ارتش

اعطای کاالبرگ به خانوارهای ایرانی از مهر تا اسفند 99 
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گف��ت: طرح تامین کاالهای 
اساسی)کاالبرگ( را از مهرماه جاری تا اسفند سال جاری اجرا می کنیم. 
حمیدرضا حاجی بابایی در تشریح درخواست اولویت برای طرح کاالهای 
اساس��ی  گفت: حدود ۶۰ میلیون ایرانی با این کارت ها یارانه معیش��ت 
دریافت می کنند. حدود ۲۰ میلیون نفر ایرانی تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی قرار دارند، بنابراین به ۲۰ الی ۲۱ میلیون نفر قرار است بر اساس 
این طرح ماهیانه هر نفر ۱۲۰ هزار تومان و خانواده ۵ نفره ۶۰۰ هزار تومان کاال 

در اختیار آنان قرار داده شود و این کارت نقدی نیست.
وی اف��زود: ای��ن مبلغ برای ۲۰ میلیون نفر بدون هزین��ه خواهد بود و برای ۴۰ 

میلیون نفر باقیمانده ۵۰ درصد پول از سوی آنها پرداخت می شود.
حاجی بابایی گفت؛ این طرح قرار نیست یک طرح ادامه دار باشد.  فارس

سامانه تجارت مقابله ریشه ای با فساد اقتصادی را سامان می دهد
رئیس جمهور گفت: س��امانه تجارت با تامین شفافیت اطالعاتی، مقابله 

ریشه ای با رانت و فساد اقتصادی را سامان می دهد.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
پ��س از ارائه گ��زارش وزارت صمت درخصوص اقدام��ات بانک مرکزی 
و گم��رک درمورد ترخیص کاالها، گفت: مدیریت ش��رایط خاص و نیاز 
کشور به تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث 
مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود و دستگاه های مرتبط استفاده 
گس��ترده از س��امانه جامع تجارت را سامان دهند. وی با بیان اینکه هیچ کاالیی 
نباید در گمرک های کش��ور معطل بماند، اظهار داش��ت: دستگاه های اقتصادی 
کش��ور نظیر وزارت اقتصاد ، وزارت صمت و بانک مرکزی با هماهنگی های الزم 

باید نسبت به تسریع در ترخیص کاال اقدام کنند.  ریاست جمهوری

تک مضراب 
)اسمش را نبر – قسمت دو(

گفت نمی شود. قرص و محکم هم گفت نمی شود 
اما ما زدیم و ش��د. اصال ننجونی که از مدیرمسئول 
بترس��د و بند را ب��ه آب بدهد که ننجون نیس��ت.
نهایت��ش یک معاون اول بی خاصیت یا مش��اور به 
دردنخور است. وسط حرفهای "اوشان" تک مضراب 
زدیم و خیلی هم چسبید. آخرش هم راضی شدیم 
اسم "اوشان" را در متن نیاوریم که نیاوردیم. به هر 
حال نرمش قهرمانانه را برای همین روزها گذاشته 
اند و اگر یکی  آنقدر زور داشته باشد که بزند قفل 
و کلید دیگری را یکی کند باید کمی فاصله گرفت 

و از دور "تک مضراب" زد.
اسمش را نبر: ش��ما دیدید که یک میلیون نفر در 

کنکور شرکت کردند و هیچ ابتالیی نداشت.
ننج��ون: احتم��اال کنک��ور همان واکس��ن قطعی 

کروناست.
اس��مش را نبر: هر جا مراعات مردم پایین آمده از 

هفته بعد افزایش بیماری را داریم.
ننجون: ش��ما خودتان را ناراحت نکنید ما ملت بی 
تدبی��ری هس��تیم و به هیچ دردی نم��ی خوریم و 
خودمان می خواهیم بیم��اری افزایش پیدا کند تا 
حواس دولت را پرت کنی��م و به اختالس و داللی 

مشغول باشیم.
 اس��مش را نبر: قاچاق کاال متاس��فانه در کشور ما 
وجود دارد و اینکه عدد آن چقدر است محل بحث 

است.
ننج��ون: به هر ح��ال آمار قاچاق مهم اس��ت. آمار 
قربانیان کرونا نیست که باال و پایین برود و آب هم 

از آب تکان نخورد.
اس��مش را نب��ر: خبرهای��ی رس��یده ک��ه برخ��ی 

قاچاقچی ها داروها را قاچاق می کنند.
ننجون: این را که عمه رهبر کره ش��مالی و حکیم 
ناصرخسرو هم می دانس��تند شما هم تازه ملتفت 

شدید.
اس��مش را نبر: اگر قرار باشد دارویی صادر شود به 
صورت رس��می این اقدام صورت می گیرد نه اینکه 

قاچاقچی ها بخواهند دست به این کار بزنند.
ننجون: واقعا باید همینطوری باش��د.مگر ما چی از 

قاچاقچی جماعت کمتر داریم؟
اسمش را نبر: از مردم درخواست می کنیم ...

ننجون: ش��ما ج��ون بخ��واه! اما واقع��ا دیگر پولی 
نداریم وگرنه می گذاش��تیم توی س��ینی و تقدیم 

می کردیم.

رونمایی از دستاوردهای نظامی ارتش و سپاه

دست مریزاد


