
سخنان ضدایرانی نماینده آذربایجان، 
کمک به اهداف صهیونیست ها است

موضع گی��ری  مجل��س  در  اراک  م��ردم  نماین��ده 
نماینده مجلس جمه��وری آذربایجان علیه ایران را 
نش��ان از ناآگاه��ی وی از تاریخ کهن ارتباط بین دو 
کشور دانست و گفت: این س��خنان به اهداف رژیم 

صهیونیستی کمک می کند.
محمدحسن آصفری در واکنش به سخنان نماینده 
پارلم��ان جمه��وری آذربایجان علیه ای��ران، اظهار 
داش��ت: جمهوری اس��امی ایران اعتق��اد به ایجاد 
امنی��ت و آرامش در منطق��ه دارد و مخالف هرگونه 
جنگ و خونریزی در منطقه است و معتقدیم که باید 
اختاف بین کش��ورها از طریق گفتگو حل و فصل 
شود. وی با اشاره به اینکه اختافی که اخیراً در بین 
برخی از کشورهای همس��ایه خزر ما صورت گرفته 
است، می تواند مورد سوءاستفاده رژیم صهیونیستی 
و آمریکایی ها قرار گیرد، گفت: باید هرگونه اختاف 
بین کش��ورها از طریق گفتگو و مذاکره حل شود و 
جنگ و خون ریزی بین کشورهایی چون آذربایجان 
و ارمنس��تان از نظر جمهوری اسامی ایران محکوم 
است. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: سوابق تاریخی کامًا گویای آن است که 
گفتگو راه حل رفع مشکات است و لزومی ندارد که 
با لشکرکشی و قشون کشی مسائل و مشکات بین 

کشورها حل و فصل شود.
آصف��ری با اش��اره به موض��ع گیری اخی��ر یکی از 
نماین��دگان آذربایجان علیه کش��ورمان، گفت: این 
فرد مورد توبیخ اعض��ای پارلمان و دولت جمهوری 
آذربایج��ان ق��رار گرفته اس��ت و ما غی��ر از این از 
آذربایجان توقع نداش��تیم، چرا که ارتباط جمهوری 
اسامی ایران با جمهوری آذربایجان در ابعاد مختلف 
و با پیشینه تاریخی است و لذا این موضع گیری ها 
که می تواند به اهداف رژیم صهیونیستی کمک کند 
و راه به جایی نمی برد. نایب رئیس کمیس��یون امور 
داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: رژیم صهیونیستی 
به دنبال ایجاد اختاف بین س��ایر کش��ورها با ایران 
اس��ت اما این موضع گیری ها نمی تواند باعث ایجاد 
اختاف بین ایران و آذربایجان ش��ود و مطمئناً هم 
از س��وی ملت آذربایجان و هم ملت ایران این گونه 
اقدامات و موضع گیری ها محکوم است و این مواضع 
نمی تواند س��ابقه دوستی و همکاری کهن دو کشور 
را خدش��ه دار کند. نماینده م��ردم اراک در مجلس 
شورای اس��امی گفت: پیشینه تاریخی روابط ایران 
و آذربایجان بس��یار طوالنی است اما برخی کشورها 
عاقه مند هستند که بین ایران و آذربایجان اختاف 
بیفتد ام��ا آنقدر ارتباط ایران و جمهوری آذربایجان 
مس��تحکم است که این خاش��اک ها و موضع گیری 
ه��ا نمی تواند تأثیر منف��ی در ارتباط بی��ن ایران با 

جمهوری آذربایجان ایجاد کند.
آصفری اظهار داش��ت: بهتر اس��ت که این نماینده 
پارلمان جمهوری آذربایجان، تاریخ ارتباط کشورش 
با ایران را بررس��ی کند و بداند که صحبت های وی 
نمی تواند س��بب اختاف بین دو کش��ور شود و این 
موضع گیری نش��ان از ناآگاهی وی از تاریخ ارتباط 

بین آذربایجان و ایران است.  مهر

اخبار

رئیس قوه قضائیه گفت: جمهوری اس��امی از 
ع��زم خود در اجرای عدالت نس��بت به عوامل 
ترور حاج قاس��م و تروریست های اقتصادی که 
در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت 

شدند عقب نشینی نمی کند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه اظهار داشت: بر اساس تأکید 
رهبر معظم انقاب، راهبرد و سیاست جمهوری 
اسامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، 
امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در 
این حوزه ها تحقق می یابد. رئیس قوه قضاییه 
با تأکید بر این که امروز کامًا مش��خص شده 
صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و 
دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی 
اس��ت، تصریح کرد: این بر خاف عقانیت در 
حکمرانی اس��ت که برنامه ملی خود را در گرو 
آم��د و رفت افراد در خارج از کش��ور بگذاریم. 
رئیس��ی اظهار داشت: درست است تروریستی 
که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، 

از کاخ نمرودی اش بیرون انداخته ش��ده است 
اما جمهوری اس��امی از عزم راسخ خود برای 
اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم 
سلیمانی و تروریست های اقتصادی که در قالب 
تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند، 

عقب نشینی نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم 
و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و 
بی پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست 
هایی بودند که به دست دموکرات های آمریکا 
ساخته ش��دند و جمهوری خواهان هم از آنها 
بهره برداری کردند و ما این جنایت را از جانب 

داعش می دانیم.
رئی��س قوه قضاییه با ابراز هم��دردی با دولت 
و ملت افغانس��تان و جامعه حقوقی این کشور 
و بازمان��دگان قربانیان ای��ن حادثه، همدلی و 
همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانس��تان 
که با ن��وای »جان پدر کجاس��تی؟!« ش��کل 
گرفت، اقدامی قابل س��تایش و نش��انه پیوند 

عمیق دو ملت دانست.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش 
با اش��اره به »روز ش��وراهای ح��ل اختاف«، 
ش��وراهای حل اختاف را ابت��کار مرحوم آیت 
اهلل شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه دانست 
و گفت: ش��وراهای حل اخت��اف مجموعه ای 
اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه 
صلح و س��ازش انجام داده اس��ت. وی با اشاره 
به مشکات قانونی و لجستیک شوراهای حل 
اختاف و ب��ا بیان این که الیحه س��اماندهی 
ش��وراهای حل اختاف تقدیم دولت ش��ده و 
مدت هاس��ت در کمیس��یون لوایح دولت قرار 
دارد، خواس��تار تسریع در ارسال این الیحه به 

مجلس شد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که دس��تگاه 
قضا بر اس��اس اختیارات قانونی خود می تواند 
لوایح معط��ل مانده را پس از طی مدت زمانی 
مش��خص مس��تقیماً به مجلس بفرس��تد، در 
عین حال متذکر ش��د: اکن��ون که دولت برای 

بررس��ی الیحه ش��وراهای ح��ل اختاف وقت 
گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع 
کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.  

وی در بخش دیگری از س��خنانش با تقدیر از 
همکاری دادستانی اس��تان هرمزگان با دولت 
برای ترخیص کاالهای اساس��ی دپوش��ده در 
بندر شهید رجایی تأکید کرد »تأمین کاالهای 

اساسی و تس��هیل دسترسی مردم به کاالهای 
مورد نیازش��ان، مانع از سوداگری و اجحاف به 
مردم می شود« و به همکاران دستگاه قضا در 
سراس��ر کشور دستور داد در همکاری با دولت 
هر اقدامی که الزم است برای تسریع دسترسی 

مردم به کاالهای موردنیازشان انجام دهند. 
 مرکز رسانه قوه قضائیه

اعزام یگان واکنش سریع پدافند هوایی 
به نواحی مرزی شمالغرب   

با متجاوزان  شدیدترین 
برخوردها را خواهیم داشت

فرمانده منطق��ه پدافند هوایی ش��مال از اعزام یگان 
واکنش سریع پدافند هوایی ش��مال به نواحی مرزی 

شمال غرب کشور خبر داد.
امیر سرتیپ دوم علی اکبر عباسی تجدد  در بازدید از 
مناطق مرزی شمال اس��تان اردبیل اظهار داشت: در 
راستای حفاظت و صیانت امنیت پایدار فضای هوایی 
جمهوری اس��امی ای��ران و تقویت نیروهای ش��مال 
غرب کش��ور در صدد هس��تیم تا ب��ا برنامه ریزی های 
انج��ام یافته در این زمینه مش��کات و موانع موجود 

را از س��ر راه برداریم. وی با اش��اره ب��ه اینکه تقویت 
نیروهای ش��مال غرب یکی از خط های قرمز ما است 
بی��ان ک��رد: در این زمینه اجازه هی��چ گونه تهدیدی 
برای سلب امنیت و آسایش مردم برای حفظ تمامیت 
ارضی کش��ور به دشمنان نمی دهیم و هیچ کوتاهی و 

اغماضی در این زمینه در کار نخواهد بود.
فرمان��ده منطق��ه پدافند هوایی ش��مال بی��ان کرد: 
دشمنان باید بدانند کوچک ترین حرکتی بر ضد نظام 
مقدس جمهوری اس��امی ایران پذیرفتنی نیس��ت و 
ب��ا متجاوزین در این زمینه ش��دیدترین برخوردها را 
خواهیم داش��ت تا بدانند جایگاه واقعی ش��ان در کجا 
قرار دارد. عباس��ی تجدد ادام��ه داد: امنیت و آرامش 
کنونی کش��ورمان را در گرو ت��اش و مجاهدت های 
رزمندگان ایران اس��امی به دست آورده ایم و در این 
زمینه هیچ کوتاهی و اغماضی را قبول نخواهیم کرد.  

 روابط عمومی ارتش

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:

افزایش هر ۳ ماه قیمت خودرو 
قابل قبول نیست

س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس گفت: با مجوز ش��ورای 
رقابت، قیمت خودرو هر سه ماه یک بار افزایش می یابد که این 
اقدام قابل قبول نیست. حجت اهلل فیروزی با بیان اینکه سیاست 
دول��ت و وزارت صمت در ح��وزه مدیریت بازار خودرو بس��یار 
تأسف بار است، گفت: در شرایط کنونی با مجوز شورای رقابت، 
قیمت خودرو هر س��ه ماه یک بار افزای��ش می یابد که به اعتقاد 
بنده افزایش س��ه ماه یکبار قیمت خودرو قابل قبول نیست. وی 
در همین راس��تا افزود: مگر چه تحولی در صنعت خودروسازی 
کشور و کیفیت و ارتقای خودروها ایجاد می شود که کارخانه ها 
اجازه دارند هر سه ماه قیمت محصوالتشان را باال ببرند، قیمت 

خودرو به کجا می خواهد برس��د؟ س��خنگوی کمیسیون صنایع 
مجل��س ادامه داد: رش��د نرخ ارز نباید به بهان��ه ای برای گرانی 
خودرو تبدیل شود؛ چراکه این مسئله را زمانی می توان پذیرفت 
که قیمت قطعات خریداری شده از قطعه سازان، دستمزد کارگر 
و هزین��ه آب، برق و گاز متناس��ب با ن��رخ ارز افزایش یابد. از 
آنجایی که این هزینه براس��اس دالر تغییر نمی کند، چه دلیلی 
وجود دارد که خودروس��ازان هر س��ه ماه افزایش قیمت داشته 
باش��ند؟ فیروزی با تأکید بر اینکه مصرف کنندگان نباید هزینه 
س��وءمدیریت خودروس��ازان را پرداخت کنند، اظهار داش��ت: 
هزینه های سربار خودروسازان از جمله تسهیات گران قیمت، 
نیروی انس��انی مازاد و ... بسیار است، چرا مصرف کنندگان باید 
هزینه های باالسری را که ناشی از سوءمدیریت هاست، پرداخت 
کنند؟ سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: با توجه 
به شرایط فعلی باید وضعیت مالی خودروسازان به صورت کامل 
شفاف شود، باید مشخص ش��ود که هزینه های این کارخانه ها 

چقدر بوده و درآمدشان چه میزان است؟  تسنیم

با حضور امیر حاتمی
خط تولید نقشه های دیجیتال 

و سامانه مدیریت اطالعات 
مکانی افتتاح شد

امیر سرتیپ امیر حاتمی با حضور 
نیروهای  در س��ازمان جغرافیایی 
مس��لح، خ��ط تولید نقش��ه های 
مقیاس کوچک رقومی )دیجیتال( 
را افتت��اح و از س��امانه مدیری��ت 
اطاعات مکانی »َسمام« رونمایی 

کرد.
امی��ر حاتم��ی در مراس��م خ��ط 
تولید نقش��ه های مقیاس کوچک رقوم��ی، گفت: توانمندی ها و 
دستاوردهای سازمان جغرافیایی وزارت دفاع به مدد بهره گیری 
از فناوره��ای ب��ه روز بومی و متخصص��ان نخبه این س��ازمان، 
کمک های شایانی به نیروهای مسلح و بخش های مختلف کشور 
کرده اس��ت. وی با بیان اینکه بررس��ی فناوری های روز دنیا در 
تولید انواع نقشه بسیار حائز اهمیت است، گفت: تولید نقشه های 
توپوگرافی به صورت پوششی، یکی از فرایندهای اصلی و زمان بر 
سازمان های تولید نقشه است. وزیر دفاع تصریح کرد: محیط تولید 
نقشه های پوششی توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰.۰۰۰ درگذشته 
به صورت گرافیکی- ترس��یمی بوده است که عاوه بر نبوِد عمق 
اطاعات توصیفی خروجی مناسبی جهت ایجاد سرویس نقشه 
فراهم نمی س��اخت. امیر حاتمی با بیان اینکه نقشه های مقیاس 
۲۵۰۰۰۰، به عنوان نقشه های عملیاتی مقیاس متوسط درسطوح 
مختلف تصمیم گیری نظامی همواره مورد توجه بوده است، افزود: 
نقش��ه های رقومی )دیجیتال( ورودی اصلی تمامی سامانه های 
اطاع��ات مکانی اس��ت که تمامی عوارض زمی��ن را با توجه به 
مقیاس به صورت نقطه، خط و چندضلعی نمایش می دهند. وی 
با بیان نیازمندی نیروهای مس��لح به نقش��ه های با این مقیاس، 
گفت: بر همین اساس و نیاز مبرم به تسریع در بروز رسانی و کم 
کردن هزینه های تولید، خط تولید جدید نقشه های ۱:۲۵۰.۰۰۰ 
پوشش��ی کش��ور با اس��تفاده از فناوری های روز با ویژگی هایی 
همچون پایگاه داده متمرکز ب��رای اطاعات مکانی، خط تولید 

جدید مبتنی بر دانش روز، قابلیت به روزرسانی اطاعات مکانی 
با س��رعت باال، قابلیت انواع خروجی، متناس��ب با نیاز کاربران، 
دارای اطاعات غنی توصیفی )عمق اطاعاتی( و تولید اطاعات 
به صورت یکپارچه در سطح کل کشور افتتاح شد و به بهره برداری 
رس��ید. وزیر دفاع در ادامه، جلوگیری از م��وازی کاری در تولید 
اطاعات مربوط به س��ایر دس��تگاه ها، دس��تیابی ب��ه اطاعات 
باکیفیت باال س��ایر دستگاه ها، به روزرس��انی اطاعات مکانی با 
س��رعت باال، تهیه خروجی با قالب های اس��تاندارد و سفارشی، 
سرویس دهی س��ریع اطاعات تحت سامانه سمام، صرفه جویی 
در زمان و هزینه تولید نقش��ه های توپوگرافی، رسوب دانش در 
حوزه تولید نقش��ه با روش های روز دنیا، پاس��خگویی سریع به 
نی��از نیروها و انعطاف پذیری در خروجی نقش��ه با توجه به نیاز 
کارب��ر را از مهم ترین دس��تاوردهای تولید این نقش��ه ها عنوان 
کرد. امیر حاتمی همچنین در آیین رونمایی از سامانه مدیریت 
اطاعات مکانی، گفت: دسترسی به سامانه های اطاعات مکانی 
دقی��ق و به روز در کمترین زمان ممکن ای��ن توانمندی را برای 
نیروهای مسلح ایجاد می کند تا در سطوح مختلف تصمیم گیری 
و تصمیم س��ازی کم ترین خطای راهبردی و عملیاتی را داش��ته 
باش��ند و بنابراین استفاده از فناوری های نوین به منظور تجمیع 
اطاعات با انواع کاربری ها در حوزه های مختلف فضایی، هوایی، 
زمین��ی و دریایی اجتناب ناپذیر اس��ت. از ای��ن رو نیاز به وجود 
سامانه ای یکپارچه و در دسترس جهت سرویس اطاعات مکانی 
مورد نیاز بوده اس��ت. امیر س��رتیپ دوم »مجید فخری« رئیس 
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نیز در این مراسم ایجاد انواع 
سرویس های اطاعات مکانی تحت شبکه ویژه نیروهای مسلح، 
پیاده س��ازی س��اختاری بومی و مس��تقل در طراحی و توسعه 
س��امانه، مدیریت یکپارچه داده و اطاعات با سطوح دسترسی 
تعریف ش��ده، قابلیت بارگذاری بسته های اطاعاتی اختصاصی 
با دسترس��ی ویژه، محیط کاربرپس��ند و س��اده برای کاربران، 
پیاده سازی بر اساس استانداردهای بین المللی و تعامل پذیری 
باال، پیاده س��ازی با امنیت باال و توس��عه پذیری مناس��ب را از 
ویژگی های این س��امانه برشمرد. وی دسترسی آسان نیروهای 
مسلح به انواع اطاعات مکانی، ایجاد بستر تعاملی برای اشتراک 
و تعامل داده، رس��وب دانش فنی و بنیادی در زیرساخت های 
س��امانه، پایگاه داده متمرکز و یکپارچ��ه از اطاعات مکانی و 
تصمیم سازی مناسب و سریع بر مبنای اشراف اطاعاتی منطقه 
را از مهم ترین دستاوردهای سامانه اطاعات مکانی عنوان کرد. 

 روابط عمومی وزارت دفاع

آیا روحانی برای صدور 
فرمان برنامه ۹ ماهه 

اقتصادی منتظر انتخابات 
آمریکا بود؟

رئیس جمهور مقارن با انتخابات آمریکا سراغ یک برنامه 
اقتص��ادی رفته و ب��ا وجود تاکید خود ک��ه این برنامه 
ربط��ی به انتخابات آمریکا ندارد اما دولت را ملزم کرده 
تدوین س��ریع برنامه جامع، متناسب با تحوالت جدید 

بین المللی باشد.
چند روزی است کلید واژه سخنان رئیس جمهور، حول 
محور ی��ک برنامه ۹ ماهه دولت ب��رای هماهنگی های 
اقتصادی ش��ده است. این برنامه ش��امل مواردی چون 
هماهنگی وزارت خانه های صمت، کشاورزی، و اقتصاد 
نس��بت به ش��یوه تامین ارز، اس��تفاده از آن، چگونگی 
بهره گیری از صادرات و استفاده از نوع ارزها در واردات 
اس��ت. روحانی همزمان نیز تاکید کرد که مهم نیست 
که چه فرد یا حزبی در آمریکا روی کار می آید، دولت 
بر فرض اینکه ش��یوه و اخاق آمریکا به روش صحیح 
برنمی گ��ردد برنامه ریزی های اقتصادی خ��ود را انجام 
داده اس��ت. در همین ابتدای اعام این طرح اقتصادی 
نُه ماه��ه مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد بخش��ی از 
دس��تگاه های اجرایی از چنین طرحی ابراز بی اطاعی 
کرد. علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسامی در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور اخیراً 
اع��ام کرده که »دولت تصمیم��ات مهمی برای ۹ ماه 
آین��ده اتخاذ ک��رده که ربطی هم ب��ه انتخابات آمریکا 
ندارد«، آیا مجلس در جریان این تصمیمات قرار دارد و 
از جزئیات این برنامه  خبری موجود اس��ت، گفت: هیچ 
نامه ای به مجلس در این زمینه داده نشده و از جزئیات 
هم خبری نداریم.البته امیدواریم که دولت اگر برنامه ای 
هم دارد انجام دهد و ما هم انتظار اقدام از سوی دولت 

را داریم. 
پس از آن بود که بعد از برگزاری جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت همگان انتظار اعام این برنامه را داشتند 

اما در کمال تعجب و علی رغم تاکید رئیس جمهور که 
این طرح ربطی به انتخابات در آمریکا و س��کاندار کاخ 
سفید ندارد در اظهار نظری عجیب گفت: دولت ملزم به 
تدوین سریع برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و خارجی متناسب با تحوالت جدید بین المللی شد.
این در حالی اس��ت که در شهریور امسال رهبر انقاب 
در دیدار با اعض��ای دولت توصیه کردند دولت برای ۳ 
تا ۱۰۰ روز آخر برنامه ریزی داشته باشد. ایشان تاکید 
کردند که این جور نباید تصور کرد که یکس��ال چیزی 
نیس��ت، نه یکسال خیلی زمان است. یکسال سه تا صد 
روز ب��ه اضافه ی یک ش��صت و پنج روز اس��ت، یعنی 

بنابراین زمان کمی برای کار نیست.
اینک��ه چطور ش��ده رئیس جمهور در زم��ان انتخابات 
آمریکا سراغ یک برنامه اقتصادی رفته خود جای تامل 
دارد ام��ا برای افکار عمومی این پرس��ش پیش می آید 
ک��ه رئیس جمه��ور اوالً چرا این برنام��ه ۹ ماهه را در 
زم��ان کنونی و همزمان با انتخاب��ات در ایاالت متحده 
مطرح کرده اس��ت و ثانیاً علی رغم اصرار بر اینکه این 
انتخابات ربطی به انتخاب رئیس کاخ سفید ندارد دولت 
را ملزم کرده است تدوین سریع برنامه جامع اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحوالت جدید 

بین المللی باشد.
این در حالی اس��ت که در ماه های اخی��ر اتفاقات تلخ 
اقتصادی در اداره کش��ور مانن��د دپوی کاال در گمرک، 
عدم تناس��ب بازار ارز، گرانفروش��ی افس��ار گسیخته و 
ناکارآمدی در تخصیص اعتبارات به دستگاه های اجرایی 
ربطی به مس��ائل بین المللی نداش��ته است و تا جایی 
پیش رفت ک��ه رهبر انقاب در س��خنرانی اخیر خود 

فرمودند گرانی های اخیر توجیه ندارد.  فارس
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گزارش

مخالفت دولت با مصوبه کمک معیشتی مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت با طرح هایی که در مجلس تهیه 

شده ولی بار مالی  آن تامین نشده باشد، موافق نیست.
حس��ینعلی امیری درب��اره علت مخالف��ت دولت با ط��رح پرداخت یارانه 
معیشتی به 6۰ میلیون ایرانی گفت: این موضوع قابل بیان در وقت مفصلی 
اس��ت اما این را بدانید دولت بر اس��اس نظریه ای که شورای نگهبان درباره 
اصل 7۵ قانون اساسی دارد، با طرح هایی که در مجلس تهیه می شود و دارای 

بار مالی است، نسبت به آن ایراِد حقوقی مبنایی دارد.
وی افزود: ش��ورای نگهبان این نظر را دارد که اصوال و اساس��اً طرح هایی که نمایندگان 
تهیه می کنند و دارای بار مالی است در مجلس قابل طرح نیست و این طرح از آن نقطه 
نظر که دولت به یک قاعده کلی که شورای نگهبان به آن قائل است یعنی طرح هایی که 

دارای بار مالی بوده موافق نیست.  تسنیم

مؤلفه مهم در کسب ارتقای آمادگی رزمی هم افزایی است
جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ام��روز با هم افزایی و روحیه 
جهادی در تمامی بخش های »نزاجا« گام های بسیار بلندی را در حوزه های 

مختلف رزمی و توان دفاعی کسب کرده ایم.
امیر نوذر نعمتی در مراسم تکریم و معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده 
اداره عقیدتی سیاس��ی ای��ن نیرو با بی��ان اینکه امروز کارآم��دی یکی از 
مولفه های مهم در حوزه توان دفاعی در س��طح نیروهای مس��لح است، گفت: 
کارآم��دی یگان ها با هم افزایی تمامی بخش های مختلف در س��طح نیروی زمینی ارتش 
صورت می گیرد و هم اکنون و با توجه به شرایط منطقه، »هم افزایی« مولفه مهم در کسب 
ارتقای آمادگی رزمی و توان دفاعی است. وی افزود: هم اکنون نیروی زمینی ارتش در اوج 
قدرت نظامی است و تمامی نیروها با روحیه جهادی در مناطق مختلف کشور به حفظ و 

حراست از تأمین امنیت مرزهای کشور مشغول هستند.  روابط عمومی ارتش

وزیر کشور زمان محدودیت های تردد در تهران را اعالم می کند
انوشیروان محسنی بند پی گفت: وزیر کشور زمان محدودیت های تردد 

در شهر تهران را اعام می کند.
انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران در مورد احتمال محدودیت 
تردد در شهر تهران گفت: محدودیت تردد در برخی ساعات شبانه روز 
تصمیمی است که در برخی کشورهای دیگر هم برای جلوگیری از شب 
نشینی گرفته شده است و مثا از ساعت ۲۱ این محدودیت ها آغاز می شود 

که تصمیم ستاد هم بوده است.
وی با اش��اره به اینکه احتماالً این طرح از روز شنبه ۲۴ آبان آغاز می شود، ادامه داد: 
این پیش��نهاد در س��تاد ملی بحث شد و قرار شده اس��ت وزیر کشور به عنوان رئیس 
قرارگاه عملیاتی س��تاد ملی مبارزه با کرونا زمان محدودیت های تردد در شهر تهران 

را اعام کند.  خبرگزاری صدا و سیما

تره به تخمش می ره و 
حسنی به باباش

چند نفر دیگر از ...بمیرند تا با تعطیلی دوهفته ای 
تهران موافقت شود.

نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.
الف( نمایندگان مجلس

ب( مسئوالن دولت
ج( آقازاده ها

د( مردم
پسر ترامپ: مردم باید یک جنگ تمام عیار را علیه 

دولت جدید آمریکا شروع کنند.
اظهارنظر فوق ی��ادآور کدام یک از گزینه های زیر 

است؟
ال��ف( یکی را ت��وی ده راه نمی دادند س��راغ خانه 

کدخدا را می گرفت
ب( تره به تخمش می ره و حسنی به باباش

ج( عاقبت گرگ زاده گرگ ش��ود / گرچه با آدمی 
بزرگ شود

وقتی کسی برای جان مردم اهمیت قائل نمی شود 
مردم باید خودشان رعایت کنند.

عبارت فوق از کیست؟
الف( یکی از بوق های استکبار جهانی
ب( یکی از عوامل آمریکای جهانخوار

ج( یکی از سران فتنه
د( عضو ستاد مقابله با کرونا

رئیس قوه قضائیه:

ایران از اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور شهید سلیمانی 
عقب نشینی نمی کند 


