
کشور نباید معطل انتخابات 
آمریکا بماند

کارش��ناس مسائل آمریکا 
گف��ت: م��ا ب��ه انتخابات 
بی تفاوت  نبای��د  آمری��کا 
باش��یم ولی اینکه  کش��ور  
معط��ل نتیج��ه انتخابات 
باش��د برای کش��ور خوب 

نیست.
فواد ایزدی کارش��ناس مس��ائل آمریکادر نشس��ت 
تخصص��ی »تاثی��ر انتخاب��ات آمریکا ب��ر تحوالت 
منطقه ای و بین المللی« اظهار داشت: بایدن ۱۰روز  
گذشته جلو افتاده و به نظر می رسد طراحی ترامپ 
این اس��ت که اگر بتواند انتخابات را به ش��کایت و 
دعوا بکشانند و با روش های معمولی بنظر می رسد 
امکان پیروزی ترامپ وجود ندارد و از سویی امکان 
قانونی در کاخ س��فید وجود دارد که با رأی کم  در 
کاخ س��فید بماند و به همین دلیل به سمت گزینه 

تقلب می رود.
وی افزود: در س��اختار سیاس��ی آمری��کا برگزاری 
انتخابات مردمی برای ریاست جمهوری دیده نشده 
و اگ��ر در ۱۳آبان کس��ی پای صن��دوق رأی نرود 
مشکل قانون اساسی وجود ندارد و انتخابات واقعی 

در آمریکا در نوامبر نیست بلکه در دسامبر است.
ایزدی ادامه داد: بخاطر این وضعیت قانون اساسی 
اس��ت که ترامپ م��ی تواند در انتخابات شکس��ت 
بخورد و در عین حال در کاخ سفید بصورت قانونی 
بمان��د و دلیل اش این اس��ت که اگ��ر به ۲۷۰رای 
الکترال نرس��د مجلس نمایندگان رییس جمهور را 

انتخاب می کند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اکثری��ت ایالت ه��ای آمریکا 
جمهوری خ��واه هس��تند و اگ��ر به ۲۷۰نرس��د به 
مجلس نمایندگان می رود، اظهار داشت: همه اینها 
به نفع ترامپ اس��ت ولی این به این شرط است که 
نتیجه انتخابات نزدیک باش��د چ��ون اگر فاصله دار 

باشد کار  ترامپ سخت خواهد شد.
کارش��ناس مس��ائل آمریکا ب��ا تاکید ب��ر اینکه در 
۴۱س��ال گذش��ته ایران همواره یکی از موضوعات 
انتخاب��ات آمری��کا بوده اس��ت، اظهار داش��ت: در 
هفته های اخیر هم ترامپ و هم بایدن حرف زیادی 
زدند؛ به ش��هادت رس��اندن س��ردار س��لیمانی در 
انتخابات آمریکا زیاد اشاره شد و درگیری نسبت به 

ایران همیشه در انتخابات آمریکا بوده است. 
وی در پاس��خ به این  سوال که آیا ترامپ اگر دوباره 
رییس جمهور ش��ود فش��ار حداکثری را ادامه می 
ده��د، گف��ت: ای��ن بس��تگی دارد که چه کس��انی 
مسئولیت سیاست خارجی آمریکا را برعهده بگیرند 
ولی تجربه نش��ان داده که در آمریکا تیم سیاس��ت 
خارج��ی در دول��ت دوم عوض می ش��ود و اینطور 
نیس��ت که ب��رای مثال یک نفر ۸ س��ال وزیر امور 

خارجه بماند.
ای��زدی ضمن اش��اره به اینک��ه بایدن اگ��ر رییس 
جمهور ش��ود باید سیاست های فعلی را عوض کند 
و نق��د دموکرات ها به ترامپ این اس��ت که از برجام 
خارج شدی و نتوانس��تی از اهرم برجام برای گرفتن 
گروگان های بیش��تر اس��تفاده کنی، اظهار داش��ت: 
دموکرات ها اگر رای بیاورند یا به برجام برنمی گردند 

و یا اگر برگردند بصورت مشروط برمی گردند. 
 فارس

دکتر نمکی: خبر

خبرهای خوشی از 
واکسن کرونا داریم

گف��ت:  بهداش��ت  وزی��ر 
از  خوش��ی  خبره��ای 
واکس��ن کرون��ا دارم و به 
بین  الملل  رواب��ط  مدی��ر 
نی��ز اع��ام ک��ردم که به 
س��ازمان جهانی بهداشت 
اعام کنند که ما فازهای 

مطالعاتی واکسن را تا کجا رسانده  ایم.
دکتر س��عید نمکی در نشست خبری که در وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی برگزار ش��د، 
درباره واکس��ن کرونا افزود: ان  شاءاهلل در هفته  های 
آینده پیش��رفت واکس��ن را به عنوان حرکت عظیم 

ملی به گوش جهانیان خواهیم رساند.
وی ادام��ه داد: از م��ردم عزی��ز تقاض��ا می  کنم که 
مراعات کنند، ما در ش��رایط بس��یار س��ختی قرار 
گرفتی��م. ویروس دچار دگرگونی  های موتاس��یونی 
)جهش( ش��ده اس��ت البته هنوز جهش  ها طوری 
نیس��ت که در بیماری زایی ویروس اتفاقات بزرگی 
افتاده باش��د و فقط در سرعت انتشار ویروس تأثیر 
گذاشته است و البته جوان  ترها را نیز بیشتر گرفتار 
می  کن��د و امیدواری��م ویروس به  س��مت جهش با 

بیماری  زایی شدیدتر پیش نرود.
نمکی درباره مش��کات دارویی در کش��ور تصریح 
کرد: توانس��تیم سه ماه از معوقات کارانه پرستاران 
و پزش��کان را بپردازیم و آن  چ��ه متحمل به بخش 
کروناس��ت، دو تا س��ه برابر افزای��ش می  دهیم و از 
هفته جاری نیروهای پرستاری را به سیستم اضافه 
می  کنی��م. وی اضاف��ه ک��رد: ب��رای دارو نیز از ۱6 
شهریور اتفاقات مثبتی در زمینه ارزی در حال رخ 
دادن اس��ت و امیدواریم مشکات دارو و تجهیزات 
پزش��کی را زودت��ر مرتفع کنیم. وزیر بهداش��ت با 
اش��اره به جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
مدت هاس��ت که می گوییم برای مقابله و مبارزه با 
یک اپیدم��ی، تمنا و خواهش به  تنهایی راهگش��ا 
نیس��ت. موج های زی��ادی را در ای��ن مدت تحمل 
کردیم و ش��رمنده همکارانی هس��تم که موج های 
پیاپی را به  دلیل رعایت نکردن موازین بهداش��تی، 

تحمل کردند.
وی اف��زود: هم��ه معتقدی��م ت��ا می توانی��م نباید 
از ش��یوه های پلیس��ی ب��رای اعمال ش��یوه نامه ها 
استفاده کنیم؛ رئیس جمهور نیز معتقد است مردم 
باید محترم ش��مرده ش��وند و کمتر از ش��یو ه های 
خشونت آمیز و س��خت و انقباضی اس��تفاده شود، 
ام��ا هیچ کدام از کش��ورهای مدعی دموکراس��ی را 
نمی شناس��ید که اپیدمی را فقط با خواهش و تمنا 
جم��ع کرده باش��ند؛ عده زی��ادی محبت می کنند 
رعایت می کنن��د و عده ای رعایت نمی کنند و همه 

را گرفتار می کنند.
نمکی خاطرنش��ان کرد: بر همین اساس ما در این 
دوره تقاضا کردیم از نیروی انتظامی، سازمان بسیج 
و س��ازمان  های مردم نهاد و سایرین به عنوان ضابط 
کمک بگیریم و اعمال جرایم را سخت  تر کنیم. قرار 
ش��د این کار با تهران به عنوان کان ش��هری که در 
سراسر کشور تأثیر می  گذارد، شروع شود و قطعاً در 

کان شهرهای دیگر کار را توسعه خواهیم داد.
وزیر بهداش��ت درباره اشغال تخت  های بیمارستانی 
گف��ت: چند روز پیش در تهران باالی 5۰۰۰ تخت 
پر شد، ولی این بدان معنا نیست که برای پذیرش 
بیماران خود تخت خالی نداریم و به این معنی نیز 
نیست که مردم رعایت نکنند؛ مردم نباید مضطرِب 

نبودن تخت  های بیمارستانی باشند.
وزیر بهداش��ت افزود: فقدان هنرمند بی بدیل استاد 
محمدرضا ش��جریان را نیز به مردم هنرپرور ایران 
و خانواده ایشان تس��لیت می گویم و از دوستداران 
استاد ش��جریان و خانواده ایشان تشکر می کنم که 
تقاضای س��تاد ملی مقابله با کرونا را گوش دادند و 
در تش��ییع جنازه و دف��ن آن بزرگوار، پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کردند.
نمکی درب��اره خبر ابتای خود ب��ه کرونا گفت: به  
دلیل غیبت من در س��تاد ملی مقابله با کرونا برای 
اولین بار در طول این چن��د ماه، اضطراب و نگرانی 
ایجاد و خبری مبنی بر بیماری من منتش��ر ش��ده 
ب��ود. باید از هم��ه مردمی که اب��راز محبت کردند، 
تشکر کنم. فوج عظیمی از مهربانی مردم را دریافت 
کردم و در برابر مردان و زنان س��رزمینم سر تعظیم 
فرود می آورم. یک آزردگی در مهره کمر، من را رنج 
می دهد. با اتومبیل به سه استان سفر داشتیم و چند 
شب پیش احساس کسالت و بدن درد داشتم. چون 
با چند نفر از عزیزان که تس��ت کرونای آنها مثبت 
ش��د، نشست داشتم، مجبور ش��دم به ستاد نروم و 
تس��ت انجام دادم و آخر شب به من مژده دادند که 

به ویروس کرونا مبتا نشده ام.  تسنیم

گفت:  جمه��ور  رئی��س 
مس��ئول،  دس��تگاه های 
در  اداری  موان��ع  رف��ع 
روابط تجاری و اقتصادی 
در  را  همس��ایگان  ب��ا 
اولوی��ت کاری خود قرار 
دهن��د. حس��ن روحانی 
رئیس جمه��ور در یکصد 
و هفتاد و دومین جلس��ه 

س��تاد هماهنگ��ی اقتص��ادی دول��ت 
تأکید کرد که دس��تگاه های مس��ئول 
موظفند رف��ع موان��ع اداری در روابط 
تج��اری و اقتص��ادی با همس��ایگان را 
در اولوی��ت کاری خ��ود ق��رار دهن��د 
و هرگون��ه ناهماهنگ��ی در رویه ه��ای 
اداری را برط��رف کنن��د. وی پ��س از 
ارائه گ��زارش دس��تگاه های مرتبط از 
وضعیت تب��ادالت و مراودات اقتصادی 
و تج��اری با همس��ایگان، با اش��اره به 
اهمیت راهبردی روابط با کش��ورهای 
همس��ایه گف��ت: ب��ا تش��کیل هر چه 
س��ریع تر کارگروه و کمیته ای متشکل 
از دستگاه های مرتبط با حوزه مراودات 
تجاری با همسایگان، به صورت منسجم 
و یکپارچه در جهت رفع مش��کات در 
این حوزه اقدام ش��ود تا سطح تبادالت 

تجاری به سطح مطلوب ارتقا یابد.

بیان  با  رئیس جمهور 
که  شرایطی  در  اینکه 
تحریم ها  سخت ترین 
شده،  تحمیل  کشور  به 
ظرفیت های  شده  سعی 
ارتقا  غیرنفتی  صادرات 
یابد، تصریح کرد: گمرک 
ارزش  اس���ت  مکلف 
ص��ادرات��ی  محصوالت 
مبنای  بر  را  پتروشیمی  شرکت  های 
اعامی  متناظر  صادراتی  پایه  ارزش 
شرکت  توسط  هفتگی  به صورت  که 
ملی صنایع پتروشیمی اعام می شود، 
به منظور  راستا  این  در  کند.  محاسبه 
راستای  در  واح��د  مدیریت  ایجاد 
انسجام بخشی به امور پایانه های مرزی 
همچون  پایانه ها،  این  مدیریت  کشور 
پایانه های هوایی و دریایی به وزارت راه 

و شهرسازی محول شد.
نیازها  تأمین  بر  تأکید  با  روحانی 
این  در  اداری  و  فنی  کمبودهای  و 
مکلف  اقتصاد  وزارت  اف��زود:  زمینه 
است با تسریع در رفع نیازها و تأمین 
مرزی  گمرکات  در  گمرکی  تجهیزات 
امکان ترخیص هر چه سریع تر کاالها 
را فراهم کند.  پایگاه اطالع رسانی 

ریاست جمهوری

مسئول ایثارگران کل سپاه از شناسایی 
هوی��ت ۷ ت��ن از ش��هدای مدافع حرم 
منطق��ه »خ��ان طومان« س��وریه خبر 
داد و گفت: پیرو تدبیر س��ردار ش��هید 
حاج قاس��م س��لیمانی مبنی بر تفحص 
در محور خ��ان طومان س��وریه پس از 
آزادس��ازی این مناطق، گ��روه تفحص 
ایثارگران س��پاه در منطقه مس��تقر شد 
و پس از ماه ها تاش خس��تگی ناپذیر، 
پیکره��ای مطه��ر تعدادی از ش��هدای 

جبهه مقاومت کشف شد.
 DNA وی افزود: پس از تطبیق نمونه
در مرکز ژنتیک سپاه، هویت پیکر هفت 
تن از ش��هدای مدافع حرم اس��تان های 
مازن��دران، الب��رز، قزوین و خوزس��تان 

شناس��ایی و تایید ش��د و پیکرهای 
مطهر شهدا به میهن اسامی 

بازگشت.
ایثارگ��ران کل  مس��ئول 
س��پاه تصریح کرد: پیکر 

این ش��هدای  مطهر 
صب��ح  واالمق��ام 

 ) ش��نبه و د (
طواف  ب��رای 

زی��ارت  و 
م  ح��ر

مطهر امام رضا )ع( عازم مشهد مقدس 
ش��د و پس از طواف ب��ر ضریح مقدس 
امام هش��تم توس��ط خادمان آن آستان 
مقدس، حجت االس��ام م��روی تولیت 
آستان قدس رضوی بر پیکرهای مطهر 

شهدا نماز خواهد خواند.
سردار شریفی با تاکید بر اینکه با توجه 
به ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا، این 
مراسم در مش��هد مقدس بدون حضور 
مردم قدرشناس و شهیدپرور برگزار و به 
صورت زنده از ش��بکه های سیما پخش 
خواهد شد، گفت: پیکرهای مطهر شهدا 
پ��س از این مراس��م عازم زادگاهش��ان 
خواهد شد تا با رعایت دستورالعمل های 
بهداش��تی س��تاد مقابله با کرونا تشییع 
و به خاک س��پرده ش��وند. وی در پایان 
اسامی شهدای تفحص شده منطقه خان 
طومان را به این شرح، اعام کرد: رضا 
حاج��ی زاده، عل��ی عابدینی، محمد 
بلباس��ی و حسن رجایی فر از استان 
مازندران، شهید زکریا شیری 
از استان قزوین، شهید 
مجی��د س��لمانیان 
از اس��تان البرز و 
ش��هید مه��دی 
نظری از استان 

خوزستان.

نامه نایب رئیس اول مجلس به وزیر 
آموزش و پرورش

 شرایط مدارس تضمین 
کننده سالمت فرزندانمان 

نیست
امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می نایب رئیس اول مجلس 
ش��ورای اس��امی در نام��ه ای خطاب به محس��ن حاجی 
میرزای��ی وزیر آموزش و پ��رورش تاکید کرد: در بازدید از 
مدارس مش��خص شد رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
حتی در مناطق برخوردار پایتخت نیز ش��رایط مناس��بی 
ندارد و تضمین کننده س��امت فرزندانمان نیست. در این 

خصوص چه کسی باید پاسخگو باشد؟
متن این نامه بدین ش��رح اس��ت: اکنون بیماری کرونا با 
سرعتی غیر قابل تصور و عملکرد پیچیده بیولوژی توانسته 

موقعی��ت ویژه ای در ابعاد گوناگون جامعه بوجود آورد. در 
همین راستا دولتمردان در زمینه آموزش و پرورش دانش 
آموزان به ص��ورت خاص وارد امتحانی بزرگ ش��دند. در 
این مقطع حساس، تاطم در تصمیم گیری ها باعث شد، 
دغدغه های بی ش��ماری از سوی اهالی آموزش و خانواده 
ه��ا مطرح گردد و به همین جهت طی بازدیدهای میدانی 
و ارزیابی های انجام ش��ده، نتایجی حاصل گردید که قابل 

تعمق می باشد.
اگ��ر در فرصتی که از ابتدای همه گی��ری فراهم بود و با 
دید مدیریت پیش��گیرانه مدل های حضور دانش آموزی و 
ارزیابی ریس��ک مورد بررسی قرار می گرفت مسلماً شاهد 
نگرانی های به ح��ق خانواده های چندی��ن میلیون دانش 
آموز نبودیم. تغییر سیاست ها در نوع شیوه برگزاری سال 
جدید تحصیلی، از زمان ش��روع آن تاکنون، حاکی از عدم 
تس��لط علمی کافی در برنامه ریزی ب��رای تبیین بهترین 

الگوی نظام آموزشی در همه گیری کرونا می باشد.
در بازدید از مدارس مشخص شد رعایت دستورالعمل های 
بهداش��تی، حتی در مناطق برخوردار پایتخت نیز شرایط 

مناسبی ندارد و تضمین کننده سامت فرزندانمان نیست. 
در این خصوص چه کسی باید پاسخگو باشد؟

برای آماده س��ازی مدارس ب��ا منابع ویژه طرحی با عنوان 
»مهر مدارس« را داش��تیم که متأس��فانه مدارس��ی که از 
آنها بازدید ش��د، این آماده س��ازی را انج��ام نداده بودند 
و قاب��ل پیگیری بوده. در راس��تای مقابله با همه گیری و 
هوشمندس��ازی مدارس می توانستیم  در فرصتی مناسب 
قب��ل از آغاز س��ال تحصیلی طرحی را تح��ت عنوان »هر 
خانه یک مدرسه هوشمند« طراحی نماییم که نتیجه آن 
آموزش با کیفیت و سامت همه جانبه دانش آموزان باشد. 
در پایان از افزایش آمارها اینگونه استنباط می شود، روش 
صحیح، عدم بازگش��ایی مدارس ب��ود و در صورت الزام با 
نظرات کارشناسان امر باید به سمت آموزش غیر حضوری 
قدم برداریم. امید اس��ت که با استعانت از پروردگار متعال 
و هم��کاری های مؤثر نهادهای مرتب��ط با تعلیم و تربیت 
دانش آموزان این مرز و بوم، ش��اهد ارتقای دانش آنان در 
کنار تأمین س��امت جس��می و روحی این قشر و خانواده 

هایشان و به تبع آن کل جامعه باشیم.  فارس

فرمانده نیروی دریایی س��پاه گفت: 5۲۰ ناوگروه بسیجی   
برای بهره گیری از امکانات دریا و افزایش اقتدار در مرزهای 

آبی کشور تشکیل شده است.
دریادار پاسدار علیرضا تنگس��یری در  حاشیه مراسم آغاز 
س��ال تحصیلی دانشجویان پاسدار دانش��گاه علوم و فنون 
دریایی امام خامنه ای  در زیباکنار رشت با بیان اینکه 5۲۰ 
ناوگروه بسیجی ، برای بهره گیری از امکانات دریا و افزایش 
اقتدار در مرزهای آبی کش��ور تشکیل ش��ده است، اظهار 
داش��ت: این ناوگروه ها با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم 
با مس��ائل دریا و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی آن و 
همچنین افزایش اقتدار مرزهای آبی و دریایی در شمال و 

جنوب کشور تشکیل شده اند.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقاب اسامی با 
بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار نفر را در این ناوگروه ها به  کار 
گرفتیم تصریح کرد: سازماندهی بسیجیان در طول سواحل 
خلیج فارس و دریای عمان در دستور کار است و این افراد 
توان و قدرت جمهوری اسامی و مردمی هستند که اقتدار 

مرزهای آبی و دریایی کشور را تامین می کنند.
سردار تنگسیری با اشاره به اینکه این بسیجیان در شرایط 

حساس جنگی به  کمک دیگر رزمندگان می شتابند گفت: 
این بس��یجیان از افراد عادی و ساحل نشینان هستند که با 
دریافت آموزش های الزم می توانند به عنوان اعضای بسیج 

دریایی فعالیت کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه بس��یج دریایی برای دف��اع از جزایر و 
سواحل کشور سازماندهی می شود خاطرنشان کرد: روحیه 

معنوی، ش��جاعت، والیتمداری و با بصیرت بودن از جمله 
ویژگی های پاس��دار اس��ت که با اراده ای راسخ و محکم در 

راستای اهداف انقاب و ارزش ها گام برمی دارد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به آمادگی سپاه برای 
ایجاد نقاهتگاه ها و بیمارستان های صحرایی در خطه شمال 
خاطرنشان کرد: ما خود را خادم مردم خطه شمال و گیان 
می دانی��م و در صورت گس��ترش بیماری کرون��ا، آمادگی 
راه اندازی بیمارس��تان های صحرایی و نقاهتگاه ها را داریم. 
س��ردار تنگس��یری تصریح کرد: درحال حاضر بیمارستان 
امام رضا)ع( س��پاه در مازندران برای ارائه خدمات درمانی 
فعال اس��ت و یک بیمارستان صحرایی با اعضا و تجهیزات 
الزم در گیان راه اندازی کردیم که در صورت لزوم استفاده 
می شود و آمادگی ایجاد بیمارستان های دیگر را نیز داریم.

وی با اش��اره به راه اندازی نقاهتگاهی در چالوس برای ارائه 
خدمات درمانی ابراز داشت: سپاه و ارتش همچنان در کنار 
مردم هس��تند و خود را از مردم می دانن��د و امروز افتخار 
می کنیم که نیروهای مسلح از مردم هستند و خود را خادم 
این مردم می دانند و در ش��رایط کرونایی هم مردم را تنها 

نمی گذارند.  سپاه نیوز
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گزارش

ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس دولت را موظف 
می کند تا س��االنه یک میلیون واحد مسکونی س��اخته و به مردم تحویل 

دهد. 
احمد جباری درباره مش��کات حوزه مسکن و قیمت های سرسام آور رهن 
و اج��اره بها گفت: مجلس طرح جهش تولید مس��کن را به صورت ضربتی 
در کمیس��یون بررس��ی و تصویب و در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته 
و مجددا به کمیس��یون برگشت خورد و در خصوص برخی بندهای این طرح بحث، 

گفت و گو و تبادل نظر صورت گرفته و در حال مراحل نهایی است.
وی اظهار امیدواری کرد: انش��اهلل هرچه سریع تر طرح جهش تولید مسکن نهایی و 
به قانون تبدیل شود و اقدامات موثری درخصوص تولید مسکن انجام و دولت با این 

طرح موظف خواهد شد سالیانه ۱ میلیون مسکن بسازد.  فارس

کشور از لحاظ دفاعی در بهترین وضعیت قرار دارد
نماینده ولی فقیه در س��پاه گفت: بحمداهلل کشور از لحاظ دفاعی و دفاع 
از انقاب اسامی به لحاظ نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، هوشیاری 
و تس��لط و اش��راف بر دش��من در بهترین وضعیت قرار دارد و به لطف 
الهی از این جهت هیچ نگرانی نداریم. حجت االسام والمسلمین عبداهلل 
حاجی صادقی با اش��اره به اقتدار دفاعی و امنیتی نظام جمهوری اسامی 
ایران، گفت: الحمداهلل انقاب اس��امی در طول این ۴۰ س��ال فراز و نشیب 
داشته، اما توقف نداشته است. نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: انقاب اسامی 
در همه عرصه ها پیشرفت های خوبی داشته است، برجسته ترین و یکی از بهترین 
موفقیت های آن در عرصه دفاعی است. نماینده  ولی فقیه در سپاه در واکنش به 
توافق برخی حکام مرتجع عربی با رژیم صهیونیس��تی، تأکید کرد: این که تعجب 

ندارد، دشمن در جبهه کفر قرار دارد که جبهه واحدی است.  میزان

خبر بازداشت »پورمختار« تأیید شد
خبر بازداشت نماینده سابق بهار و کبودراهنگ در مجلس تأیید شد.

معاون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تاندار همدان، خبر بازداش��ت 
»محمدعلی پورمختار« نماینده سابق مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس 
ش��ورای اس��امی را تأیید کرد. مصطفی آزادبخت اظهار کرد: نقطه قوت 
جمهوری اسامی این است که هر کسی در هر جایگاهی تخلفی کند با آن 
برخورد می شود. آزادبخت در رابطه با خبر بازداشت محمدعلی پورمختار، گفت: 
این خبر چند روزی است در سایت ها پخش شده و بنده هم آن را تأیید می کنم. وی 
با بیان اینکه کار رسیدگی به تخلفات نمایندگان در تهران انجام می گیرد، تصریح 
کرد: رس��یدگی و بررسی همه جانبه پرونده ها زمانبر است به همین علت رسیدگی 
به پرونده وی طول کشیده است. معاون استاندار همدان خاطرنشان کرد: جمهوری 

اسامی ثمره خون ۲5۰ هزار شهید است و با هیچ کس تعارف ندارد.  ایسنا

خودمان را به ماشین معمولی 
نمی فروشیم

ی��ک نماین��ده دیگر مجل��س: مجل��س یازدهم بر 
س��ر یک خ��ودروی معمول��ی ایرانی ک��ه به دلیل 
ب��ی تدبیری دول��ت به ی��ک رویا تبدیل ش��ده با 

خودروسازان معامله نمی کند.
محلس یازدهم سر چی با خودروسازان معامله می 

کند؟
الف( المبورگینی غیرمعمولی

ب( مرسدس بنز لوکس
ج( مازراتی الکچری

د( سر هیچی
آقای روحانی!مردم ذره ایی به ش��ما اعتماد ندارند، 
لذا به وزی��ری که دو دهه خارج از کش��ور زندگی 

کرده نیز اعتماد نخواهند کرد.
عبارت فوق از کیست؟

الف( یکی از سران فتنه
ب( یک عضو جریان انحرافی

ج( یکی از ایادی آمریکای جهانخوار
د9 یک نماینده دیگر مجلس

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 

۵۲۰ ناوگروه بسیجی برای حراست از مرزهای 
آبی کشور تشکیل شد

مسئول ایثارگران کل سپاه خبر داد

پیکر ۷ تن از شهدای مدافع حرم در سوریه 
شناسایی شد

روحانی: 
مدیریت پایانه های مرزی به وزارت راه و 

شهرسازی محول شد


