
سردار غالمرضا سلیمانی؛

بسیج برای مهار گرانی 
۲۵۰۰ همیار نظارت 

معرفی کرد

رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین درباره کمک 
بس��یج به مهار گرانی ها گفت: برای کمک به شبکه 
نظارتی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان ۲۵۰۰ 

همیار نظارت معرفی کردیم.
س��ردار غالمرضا س��لیمانی رئیس س��ازمان بسیج 
مستضعفین دیروز در نشس��ت خبری به مناسبت 
هفته بس��یج، اظهار داش��ت: چهل و یک س��ال از 
عمر ش��جره طیبه بسیج می گذرد و این تشکیالت 
مردمی ک��ه در کره خاکی زمین تنه��ا ملت ایران 
این افتخار را دارد چنین تش��کیالتی را ایجاد کرده 
باش��د، در مشکالت بزرگ به میدان آمده تا با تمام 
تالش خود و کمک مردممان تهدیدات را به فرصت 

تبدیل کند. 
وی با اش��اره به همزمانی هفته بس��یج امس��ال با 
شرایط ش��یوع ویروس کرونا و نقش آفرینی بسیج 
در مقابله با آن، اظهار داشت: بسیج در دوران مقابله 
با کرونا رکوردهای بسیار خوبی را بر جای گذاشت 
و با نظارت وزارت بهداشت بیش از ۷۰ میلیون نفر 
را غربالگری کند و یا در زمینه تولید ماسک که در 
روزهای اول مشکالتی داشتیم، بسیج با تولید بیش 
از ۱۷ میلیون ماسک در روز در کارگاه های مختلف 

در کشور این مشکل را مرتفع کرد.
سردار سلیمانی با اش��اره به نهضت کمک مومنانه 
و مواس��ات در ایام ش��یوع ویروس کرونا، ادامه داد: 
در چه��ار مرحله نهضت کمک مومنانه بیش از ۱۰ 
میلیون و ۱۵۰ هزار بس��ته معیش��تی، بیش از ۲۳ 
میلی��ون پرس غذای گرم، ۱۴ هزار جهیزیه و بیش 
از ۵ میلیون و ۳۳۶ هزار بسته بهداشتی و ... توزیع 
شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: در 
ادام��ه این نهض��ت، در ۵ آذر هم ۳۰ هزار جهیزیه 
را تقدیم زوج های ج��وان خواهیم کرد و همچنین 
۵۰۰ هزار بسته معیشتی هم با رعایت کرامت افراد 
ب��ه نیازمندان تقدیم خواهد ش��د.وی با اش��اره به 
آغاز طرح جدید بس��یج برای مقابله با کرونا، گفت: 
ب��رای اجرای طرح تکمیلی مقابله با کرونا با نظارت 
وزارت بهداش��ت و درم��ان تفاهم نام��ه ای منعق��د 
ش��ده که مهمترین ویژگی آن محل��ه محور بودن 
و خانه پایه بودن آن اس��ت و گروه هایی در محالت 
مستقر خواهند شد که با پشتیبانی ۵۵ هزار پایگاه 
مقاومت، شناس��ایی و غربالگری بیماران را در تمام 

مراحل انجام خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه نهضت جه��ش تولید در 
بحث کش��اورزی، دامپ��روری، نیروگاه های کوچک 
خورش��یدی و موضوع اش��تغال از دیگر حوزه هایی 
اس��ت که توسط بس��یج دنبال ش��ده است، گفت: 
امسال در قالب تعاونی های مردمی بیش از ۲۲ هزار 
تعاونی و صندوق را با تسهیل گری بسیج راه اندازی 
کرده ایم که این صندوق ها یک میلیون عضو دارند. 
در ایجاد کارگاه های اقتصاد مقاومتی ۱۷۴۴ کارگاه 
ایجاد شده و در راه اندازی بیش از ۷۰۰ کارگاه هم 

تسهیل گری کرده ایم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه 
رش��د خوب��ی را در گروه ه��ای جهادی داش��ته ایم 
ب��ه طوری ک��ه ۴۲ هزار و ۲۲۲ گ��روه جهادی در 
اطلس گروه های جهادی س��ازمان بسیج ثبت شده 
اس��ت، عن��وان کرد: امس��ال در مجم��وع ۱۰۲۳۸ 
پ��روژه محرومیت زدایی برنام��ه ریزی کرده بودیم 
که تاکن��ون حدود ۴۹۰۰ پروژه آن تکمیل ش��ده 
است.سردار س��لیمانی درباره کمک بسیج به مهار 
گرانی ها تصریح کرد: برای کمک به شبکه نظارتی 
س��ازمان حمایت در ابت��دا ۲۵۰۰ همی��ار نظارت 
معرفی کردیم و بعد از آن نیز اعالم آمادگی کردیم 
که درخواست ۴۰۰۰ نفر همیار را دادند. در موضوع 
کشف انبارهای احتکار ش��ده هم بسیج فعال بوده 
اس��ت و توانس��ته بس��یاری از این انبارها را کشف 
کند. قرار شد کمکی هم به وزارت جهاد کشاورزی 
بکنیم که در زمینه توزیع اقالم اساس��ی مورد نیاز 

مردم بسیج اعالم آمادگی کرده است. 
وی اف��زود: با ق��وه قضاییه  و نی��روی انتظامی هم 
هماهنگی شده است و این گشت ها در حال انجام 

شده است و تقویت خواهند شد.  فارس

توضیحات وزیر بهداشت درباره 
فرصت یکماهه

وزیر بهداش��ت گفت: انتظار ما این است که در یک 
زمان یکماهه بتوانیم با کاهش موارد بستری فرصت 
بیشتری را برای همکاران نظام سالمت فراهم کنیم 
تا بتوانند به بیماران بس��تری بهتر برسند و بعد از 

آن بتوانیم به یک شرایط عادی برگردیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
در نشست مشترک ویدئو کنفرانس قرارگاه عملیاتی 
مبارزه با کرونا با فرمانداران، بخش��داران و روسای 
ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان های سراسر 
کش��ور، در محل وزارت کش��ور گفت: ما در اعمال 
محدودی��ت قصد مزاحمت برای کس��ی و تعطیلی 
کسب و کارها را نداریم اما معتقدیم تطویل حضور 
این بیماری، مهلک ترین آفت برای اقتصاد، مسائل 
سیاس��ی، اجتماعی کشور اس��ت اما مع الوصف ما 
جزء اولین کش��ورهایی بودیم که توانستیم پروتکل 
های��ی را تدوی��ن کنیم که اقتصاد کش��ور در کنار 
مدیری��ت بیماری کمترین آس��یب را ببیند. اکنون 
ه��م در هر ش��رایطی، تامین خدمات ب��رای مردم 
تعطی��ل نم��ی ش��ود. وی  خطاب ب��ه فرمانداران، 
بخش��داران و روسای شبکه بهداشت سراسر کشور 
تاکید کرد: ما باید بهینه ترین زمان محدودیت ها را 
اعمال کنی��م و بهترین جایزه برای مدیرانی که در 

این عرصه خوب کار کنند.
نمک��ی افزود: م��ا این تجربه را در مرحله نخس��ت 
کنت��رل بیماری داش��تیم و همه عوامل در کش��ور 
اثبات کردند که در کمتر از دو ماه چه اتفاق بزرگی 
ب��ه عنوان یک نش��انه از این همدل��ی و وفاق رقم 
خورد. وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: امروز هم به 
لط��ف خداوند با همدلی و وفاق و رهنمودهایی که 
مقام معظم رهبری فرمودند و تشکیل یک ساختار 
جدید این کار را بهتر از گذش��ته به پیش خواهیم 
برد. وی اظهار داش��ت: اولین گام ما باید کاهش بار  
بیمارستان ها باش��د که این مهیا نخواهد شد مگر 
اینکه با تش��دید فاصله گذاری، اعمال پروتکل های 
گس��ترده ت��ر، آم��وزش همگانی و از هم��ه مهمتر 
بیمار یابی گس��ترده و درمان سرپایی برای کاهش 
بار بیمارس��تان ها اقدام کنی��م. نمکی تصریح کرد: 
انتظار ما این است که در یک زمان یکماهه بتوانیم 
با کاهش موارد بس��تری فرصت بیش��تری را برای 
همکاران نظام س��المت فراهم کنیم ت��ا بتوانند به 
بیماران بس��تری بهتر برس��ند و بعد از آن بتوانیم 
به یک ش��رایط عادی برگردیم.وزیر بهداشت افزود: 
در روند این مبارزه، کالنشهرها و حاشیه شهرها از 

اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.  فارس

اخبار

رئیس قوه قضایی��ه با بیان اینکه پالس های 
غل��ط به آمری��کا، پیام ملت ایران نیس��ت، 
گف��ت: پیام ملت ایران پیام ضعف نیس��ت، 
پیام مجاه��دت در راه هدف اس��ت و ملت 
ایران ب��ا مجاهدت، ایس��تادگی و مقاومت 

دشمن را مایوس خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی 
قوه قضاییه با اش��اره به اعالم ش��رایط ویژه 
برای مقابله با کرونا در کش��ور، تصریح کرد: 
ش��رایط موجود اجرای قاطع مصوبات ستاد 
مل��ی مقابله با کرون��ا از موضع حاکمیتی و 
نظ��ارت بر این فرایند را می طلبد و نظارت 
بر اج��را، ش��رط موفقیت ای��ن تصمیمات 

است.
رئیس ق��وه قضاییه ب��ا تقدی��ر از فداکاری 
و ت��الش ه��ای ش��بانه روزی کادر درمانی 
و پزش��کی کش��ور، رعای��ت کام��ل هم��ه 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی 
از س��وی م��ردم را بهترین کم��ک به کادر 
درم��ان در این ش��رایط دانست.رئیس��ی با 
تأکی��د بر رعای��ت اصول بهداش��تی در قوه 
قضایی��ه نی��ز به مدی��ران دس��تگاه قضایی 
توصیه کرد برای کاهش تراکم در مجموعه 
اداری و مراجع قضای��ی برنامه ریزی کنند 
تا ضمن حفظ س��المتی خود، اصحاب دعوا 
و ارباب رجوع، اجازه ندهند روند دادرس��ی 

دچار وقفه یا اختالل شود.
رئی��س دس��تگاه قض��ا در همی��ن راس��تا 
خاطر نش��ان ک��رد که ظرف ام��روز یا فردا 
دس��تورالعمل اجرایی نحوه انجام مسئولیت 
ها در بخش های مختلف قضایی از س��وی 
معاون اول ق��وه قضاییه ابالغ خواهد ش��د 
ک��ه برای همه همکاران دس��تگاه قضا الزم 

االجراست.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که هیچ نقطه 
ای برای تروریست ها امن نخواهد بود و در 
هر زمانی در هر کجا که باش��ند، به دس��ت 

عدال��ت گرفتار خواهند ش��د، ب��ر افزایش 
روزافزون اقتدار امنیتی و انتظامی و قضایی 
تأکید کرد تا مردم اطمینان یابند دشمنان 
قسم خورده این مرز و بوم هیچ کاری نمی 

توانند انجام دهند.
رئیس��ی با اش��اره ب��ه نابس��امانی وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی آمریکا، اظهار داش��ت: 
آمریکای��ی ه��ا م��ی خواس��تند تصوی��ری 
دموکراتیک از خود در جوامع نش��ان دهند 
اما انتخابات اخیرش��ان یک رسوایی بزرگ 
برای آنها به وجود آورد که پوس��ته نمایش 
دموکراسی را کنار زد و چهره واقعی آمریکا 

را برمال کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: آمریکایی ها تالش 
می کردند خود را یک جامعه پیشرفته نشان 
دهند اما ناکام ماندند و امروز برای ما و همه 
ملت ها روش��ن است که آنها می خواهند با 
تاکتی��ک تهدید و تحریف بر جوامع و افکار 
و اندیش��ه های مردم دنیا تسلط یابند ولی 
تهدی��دات آنها تأثیری بر جامعه روش��ن و 

بصیر ما نخواهد داشت.
رئیس��ی ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه لبخندها و 
ش��یرینی های آمریکایی حالوت��ی در کام 

م��ردم ما ایجاد نمی کند و باید مقابل نظام 
س��لطه با قدرت ایس��تاد، ادامه داد: ارسال 
پال��س های غل��ط برای آمریکای��ی ها پیام 
ملت ایران نیس��ت و پیام ملت ما به تبعیت 
از رهبر معظم انقالب، مقاومت و ایستادگی 
فع��ال و تولید ق��درت در ح��وزه امنیت و 
اقتصاد و نمایش اقتدار ایران در همه عرصه 

هاست.
رئیس دس��تگاه قضا تصریح کرد: اگر کسی 
می خواهد پیام مل��ت اصلی ایران را بداند، 
این پیام در کالم مقام معظم رهبری نهفته 
است که بارها فرمودند »باید با مجاهدت در 

راه هدف دشمن را مأیوس کرد«.
وی بر همین اس��اس متذکر ش��د که نباید 
ب��رای آمریکای��ی ه��ا پیام ضعف فرس��تاد 
و ارس��ال پی��ام ضعف و پال��س غلط، هیچ 

تناسبی با پیام ملت بزرگ ایران ندارد.
رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنانش با 
اش��اره به تالش های دشمنان برای تخریب 
چهره های انقالبی در دس��تگاه قضا، گفت: 
قضات ب��ا صالبت و ش��جاع ک��ه از حقوق 
مردم و حاکمی��ت دفاع می کنند و با عمل 
به موازین ش��رع و قانون عدالت را اجرا می 

کنند و نمی گذارند حقی ضایع شود، مورد 
حمایت مدیریت دستگاه قضایی هستند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دش��من می 
خواهد با عملیات روانی و فضاس��ازی رسانه 
ای چهره قضات شجاع و مقتدر را مخدوش 
کند اما این قضات مورد اعتماد و س��رمایه 
های اصلی قوه قضاییه هس��تند و همواره از 

آنها حمایت خواهیم کرد. 
در این جلسه، خداییان رئیس سازمان ثبت 
اس��ناد و امالک کشور با اش��اره به تکلیف 
قانونی برنامه شش��م توس��عه ب��رای ایجاد 
»سامانه شناس��ایی اموال محکوٌم علیهم«، 
گف��ت که با وجود تدوین آئی��ن نامه آن از 
سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت های 
آن توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضاییه، دستگاه های دولتی به این تکلیف 
قانون��ی عم��ل نمی کنن��د و بان��ک ها نیز 
تاکن��ون وظایف خود در این زمینه را انجام 
نداده اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی 
ای سامانه ها، نقش مهمی در اجرای احکام 

مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.
رئیس ق��وه قضاییه نی��ز در واکنش به این 
گ��زارش تأکی��د ک��رد: اگر در مت��ن قانون 
الزام وجود دارد ک��ه بانک ها و بخش های 
مختلف باید ای��ن کار را انجام دهند، حتماً 

باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.
محم��د مصدق معاون حقوق��ی قوه قضاییه 
نیز در این نشست اعالم کرد »هفته گذشته 
در اجرای بخش��نامه رئیس قوه قضاییه در 
خصوص س��اماندهی نظام وکال، به رؤسای 
کل دادگستری ها تذکر داده شد از ابتدای 
آذر م��اه هی��چ الیحه ای را که در س��امانه 
الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، 
از وکال نپذیرند و اگر وکال مبلغ قراردادشان 
را نیز در س��امانه ثبت نکنند، قضات به آنها 

مجوز وکالت در پرونده ها را ندهند. 
 مرکز رسانه قوه قضاییه

ارتش جمهوری اس��المی در بیانیه ای با گرامیداشت سالروز 
آزادس��ازی سوس��نگرد، آورده است: آزادس��ازی سوسنگرد 
کلی��د پیروزی های رزمندگان اس��الم ب��ود و مانع از تحقق 
هدف شوم دشمن در دستیابی به اهواز شد.  همزمان با ۲۶ 
آبان ماه سالروز آزادسازی و شکست حصر سوسنگرد، ارتش 
جمهوری اس��المی ایران بیانیه ای صادر و در آن، آزادسازی 
سوس��نگرد را تحقق وعده الهی در اتحاد، یکدلی و پیروزی 

رزمندگان اسالم دانست.
متن این بیانیه بدین شرح است:

حماسه آزادسازی سوسنگرد یکی از جلوه های یاری خداوند 
باری تعالی از رزمندگان اسالم بود که پس از فرمان تاریخی 
حض��رت امام خمینی )ره( مبنی بر اینکه »سوس��نگرد باید 
ت��ا فردا آزاد ش��ود« و با هدایت و راهب��ری حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای و همدلی و مشارکت غیورمردان نیروهای 
مسلح و مردم و نقش بی بدیل لشکر ۹۲ زرهی خوزستان در 

۲۶ آبان ماه سال ۱۳۵۹ رقم خورد.
آزادس��ازی سوسنگرد بعنوان یکی از نقاط کلیدی و حساس 

منطق��ه خوزس��تان در آن مقطع از جن��گ تحمیلی، کلید 
پیروزی های رزمندگان اسالم بود و مانع از تحقق هدف شوم 
دش��من در دس��تیابی به اهواز و در نهایت اشغال خوزستان 
ش��د. این پی��روزی بزرگ ک��ه از صحنه های مان��دگار دفاع 
مقدس به حس��اب می آید به دس��ت نیامد، مگر با همراهی 
و همدلی ارتش جمهوری اس��المی ایران، س��پاه پاسداران، 

س��تاد جنگ های نامنظم ش��هید چمران، ژاندارمری، جهاد 
س��ازندگی، عش��ایر غیور و مردم مؤمن که ب��ا اتحاد آن ها، 
حماس��ه ای بی بدی��ل در لبیک به فرم��ان بنیانگذار انقالب 

اسالمی به وجود آمد.
در حماس��ه شکست حصر سوسنگرد نقش ارزنده رزمندگان 
غی��ور لش��کر ۹۲ زره��ی خوزس��تان و فرمان��ده دالور آن، 
زنده یاد امیر س��رتیپ دوم قاس��می نو، زنده یاد امیر سرتیپ 
دوم امراهلل ش��هبازی و زنده یاد امیر سرتیپ جعفر لهراسبی 
و همچنی��ن خلبانان غیور نیروی هوای��ی، هوانیروز، پدافند 
هوای��ی و توپخانه و زرهی ارتش هیچ گاه از یاد نخواهد رفت.

در پایان این روز و رخداد برجس��ته را به ملت فهیم، شریف 
و مقاوم ایران سربلند اسالمی تبریک گفته، مقام شامخ امام 
راحل، شهیدان هشت سال دفاع مقدس و حماسه سازان این 
عملیات غرورآفرین را گرامی می داریم و عزت و س��ربلندی 
هرچه بیشتر را برای ایران اسالمی در ظل توجهات حضرت 
ول��ی عصر )عج( و رهبری و فرماندهی امام خامنه ای عزیز از 

خداوند منان خواستاریم.

برای کمک گرفتن از آمریکایی ها 
احساس شرم نمی کنند

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: 
جن��اح اصالح طلب ابایی ندارد از اینکه 
بخش��ی از توان خود را صرف حمایت 
از نیروه��ای فرامنطقه ای کند و هیچ 
نس��بت  هم  نامطلوبی  احس��اس 
ن��دارد.  موضوع  ای��ن  به 
محمدصادق کوشکی 
کارش��ناس مسائل 
اشاره  با  سیاسی 

به دلخوش��ی جریان اصالحات به تیم »جو بایدن« در آمریکا، 
گفت: این واقعیت را باید بپذیریم که جناح اصالح طلب ابایی 
ندارد از اینکه بخشی از توان خود را صرف حمایت از نیروهای 
فرامنطق��ه ای کند و هیچ احس��اس نامطلوبی هم نس��بت به 
این موضوع ندارد. کوش��کی افزود: این جریان با خرس��ندی 
می گوی��د که تغییرات در خ��ارج از مرزهای ایران می تواند بر 
توانمندی های م��ا تاثیر بگذارد.وی افزود: ممکن اس��ت یک 
فعال یا جریان سیاسی از این مساله احساس شرمساری کند 
اما جری��ان اصالح طلب نه تنها حس شرمس��اری ندارد بلکه 
افتخار هم می کند. اس��تاد دانش��گاه تهران گفت: هرچند در 
کالن، قدرت های فرامنطقه ای تفاوتی میان نیروهای سیاسی 
م��ا قائل نمی ش��وند اما در حوزه رفتاره��ای تاکتیکی، به این 
تفکیک قائل هستند. یعنی دولت های فرامنطقه ای برای نفوذ 
بیش��تر در جامعه سیاسی و اجتماعی ما، ممکن است از یک 

گروه سیاس��ی خاص در ایران حمایت کنند. کوشکی با بیان 
اینکه اصالح طلبان قطعاً در انتخابات آینده از دوقطبی موافق-

مخالف مذاکره استفاده خواهند کرد، گفت: خمیرمایه و راهبرد 
این جریان، همواره ایجاد دوقطبی در جامعه برای پوش��اندن 
یک مساله و پررنگ نشان دادن مساله ای کم اهمیت تر است.

وی افزود: وحدت سیاس��ی در کشور در حوزه روابط خارجی 
خیل��ی به نفع جریان اصالح طلب نیس��ت چراکه این جریان 
حیات خود را در دوقطبی های دروغین و چند دس��ته کردن 

مردم می بیند.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آمریکایی ها قطعاً 
از اینگونه دوگانه س��ازی ها در ایران اس��تقبال می کند، گفت: 
دولت جدید آمریکا سیاست چنددسته شدن جامعه ایران در 
موض��وع روابط خارجی را دنبال خواهد کرد و برای پیش��برد 

اهدافش از این تاکتیک استفاده می کند. مهر
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گزارش

ولیدالمعلم شخصیت تالشگر عرصه حفاظت از منافع سوریه بود
وزیر پیشین امور خارجه در پیامی درگذشت وزیر خارجه سوریه را تسلیت 
گفت و افزود: ولید معلم شخصیت تالشگر عرصه حفاظت از منافع سوریه 

و همراه جبهه مقاومت بود. 
علی اکبر والیتی در این پیام تاکید کرد: ولید المعلم که سال های طوالنی 
در مس��وولیت های مختل��ف در عرصه دفاع از منافع دولت و ملت س��وریه 
تالش کرد، نمونه بارز ایس��تادگی و مبارزه مقابل زیاده خواهی ها، دش��منی ها و 
جنایت های گروه های تروریستی و تکفیری و حامیان غربی، عربی و عبری آنان  بود 
و در جبهه پایداری جهان عرب نیز با معامله ننگین کمپ دیوید به مقابله و مخالفت 
برخواست و پس از آن با جبهه مقاومت همراهی کرد و تا پایان عمر بر وفای به عهد 
و پیمانی که در این مسیر بسته بود استوار و متعهدانه ایستاد. والیتی  افزوده است: 

سابقه آشنایی و دوستی اینجانب با ایشان از حدود ۴۰ سال قبل است  ایرنا

انتقام گیری از آمریکا حتمی و قطعی است
فرمانده هوافضای سپاه در دیدار وزیر دفاع عراق گفت: ملت ایران و عراق 
هیچگاه فراموش نمی کنند که آمریکای تروریست حاج قاسم سلیمانی را 
که مهمان شما و در خانه شما بود، شهید کردند و نباید فراموش کنیم که 

قهرمان ملی عراق ابومهدی المهندس را آمریکا شهید کرد.
عصر دیرو،  جمعه عناد سعدون وزیر دفاع جمهوری عراق همراه با حضور 
در پارک ملی فن آوری نیروی هوافضای سپاه با سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی 
حاجی زاده دیدار و از نمایشگاه دائمی دستاوردها و توانمندی های راهبردی این نیرو 
بازدید کردند.س��ردار حاجی زاده همکاری های آموزشی، عملیاتی و مستشاری سپاه 
با ارتش عراق طی دوران مبارزه با تروریسم تکفیری در این کشور را تعیین کننده و 
سرنوشت س��از توصیف و تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران، دوست دوران سخت 

ملت عراق بوده و همواره به یکپارچگی و قدرتمندتر شدن این کشور می اندیشد.

معرفی منابع جدید برای طرح تامین کاالهای اساسی 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: باید در خصوص طرح تأمین کاالهای 

اساسی منابع جدیدی را به دولت اعالم کنیم.
محمدباقر قالیباف در دوازدهمین شورای هماهنگی کمیسیون ها و اعضا 
هیئت رئیسه، گفت: برای مجلس بسیار مهم است که بودجه کشور بدون 
کس��ری بسته ش��ود و بین دخل و خرج کش��ور هم خوانی وجود داشته 
باش��د. وی درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی را درآمد 
مطمئنی برای بودجه کشور ندانست و تصریح کرد: باید گام های جدیدی در اصالح 
س��اختار بودجه با ایجاد درآمدهای جدید برداش��ت.قالیباف همچنین افزود: باید 
اولین کاری که مجلس انجام دهد، طرح را به گونه ای بنویس��د که شورای نگهبان 
از نظر شرع و قانون اساسی مغایرتی اعالم نکند و از سوی دیگر ما باید مسیرهای 

پیگیری خودمان را در اجرای این امر دنبال کنیم.  صداوسیما

گزینه های غیراخالقی 
صحیح است

 
س��خنگوی دولت:تعطیلی ها ب��ا جدیت دنبال می 

شود البته خدمات به مردم نباید تعطیل شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( بال پرنده را ببندی و دستور بدهی بپرد باید 
بپرد. اگر نپرید به بی لیاقتی و بی عرضگی خودش 

مربوط می شود.
ب( کوسه و ریش پهن هم می شود.

ج( ما شلیک می کنیم شما لطف کنید و نمیرید.
د( ی��ک گزینه دیگر که به دلیل رعایت ش��ئونات 

اخالقی از انتشار آن معذوریم.
جراید: توییتر صفحه وزیر نفت ایران را بست.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( آزادی بیان خوب است اما برای همسایه

ب( توییتر فیلتر است. استفاده از فیلترشکن جرم 
اس��ت. وزیر نفت تا ح��اال مرتکب جرم می ش��د. 
توییت��ر اجازه نداد دامن پ��اک وزیر نفت به گناه و 

جرم آلوده شود.
ج( توییتر بالکش کرد به جهنم مهم این است که 

کارتخوان ها به کار خودشان ادامه بدهند.
د( ی��ک گزینه دیگر که به دلیل رعایت ش��ئونات 

اخالقی از انتشار آن معذوریم.
وزیر راه: تاکسی هوایی ها به زودی فعالیت خود را 

آغاز خواهند کرد.
خبر فوق ی��ادآور کدام یک از ض��رب المثل های 

زیر است؟
الف( تو قاچ زین را بچسب اسب سواری پیشکش!

ب( یک��ی می مرد ز درد بی نوایی / یکی می گفت 
داداش زردک می خواهی؟

ج( آمد ابرویش را درس��ت کند زد چشمش را کور 
کرد.

د( ی��ک گزینه دیگر که به دلیل رعایت ش��ئونات 
اخالقی از انتشار آن معذوریم.

رئیس قوه قضاییه:  

پالس های غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست

بیانیه ارتش به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد؛

آزادی سوسنگرد کلید پیروزی های رزمندگان اسالم بود


