
اعطای نشان فداکاری به چهار تن از 
فرماندهان شهید ارتش

با تصویب شــورای عالی نشــان ها در ارتش نشان 
فــداکاری به چهار تن از فرماندهان شــهید ارتش 

تعلق گرفت.
 برابر تصویب »شــورای عالی نشان ها« در ارتش، 
بــه پاس فرماندهــی و مدیریت جهادی شــهدای 
واالمقام ارتش جمهوری اســامی ایران در صحنه 
هــا و برهه های سرنوشــت ســاز دوران پیروزی 
انقاب تا عملیات های مختلف دفاع مقدس و ایثار 
و بذل جان در اعتای ایران سربلند اسامی، نشان 
فداکاری به شهیدان سپهبد سید محمدولی قرنی، 
سپهبد علی صیاد شیرازی، سرلشکر منصور ستاری 
و سرلشــکر سیدموسی نامجوی، مردان بی ادعایی 
که سرســختانه در خط مقدم دفاع از اســتقال، 
تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اســامی  
ایســتادند و در این راه خون پــاک خود را تقدیم 

اسام و میهن اسامی کردند تعلق گرفت.
 روابط عمومی ارتش  

اخبار

»این خون نامه را می تــوان ادامه داد اما اگر در خانه کس 
است، یک حرف بس است. شخصیتی که چهل سال منتظر 
شــهادت و بیست ســال، منتظر ترور بوده است، صدایش 
درنیامــده و دســتی در بیت المال نبرده اســت. از ابتدای 
تأسیس ســپاه، در جبهۀ غرب و جنوب، پاسداری مشهور 
به روحیــۀ عرفانی و مأنوس با شــعر و ادبیات و عاقمند 
بــه فیزیک و ریاضیات بوده و از ســال های دفاع مقدس تا 
لحظــه ترور، مجاهد بود و مجاهد ماند. و این هنر »مجاهد 
ماندن« تا پایان را دست کم نگیرید. بودند مجاهدین سابق 
که قاعدین امروز و سپس خائنین الحق شدند ، در معرکه 
)ثم اســتقاموا( بی توفیق ماندند، از کارنامۀ جهادی انقاب 
و حتی از سابقه مختصرخود شرمنده اند، برخی مدیران که 
دیگر به هیچ چیز جز خود، اعتقاد ندارند، در محضر سران 
کشورهای دشــمن با دهانی باز، چون دهان اسب آبی، از 
عمق وجــود می خندند و در تهران، نگاه نفرت بار و ادبیات 

کینه، نثار انقابیون وفادار می کنند.
آنانکه آلوده »جاه و مقام« یا »مال و منال« و »اشرافی گری 
و فساد« شــدند و آنگاه با تعابیر روشــنفکری مسروقه از 
متــون ترجمه ای، عفونت درون را بــا ادوکلن، پذیرفتنی 
می کنند، قبله هایی که عوض شــده، ذهن هایی که تسلیم 
شــده، گناهانی که توجیه شده و شــاید خیانت هایی که 

کم کم عادی شده است.
چه شــخصیت های علمی و جهانی در ایــران، گوهرهای 
نایاب امــا گمنام و بی نام، خادم ایران و ایرانی که از ســر 
اخاص و تواضع، اینجا دیده و حتی شــنیده نمی شــوند 
و در ســکوت، بار یک ملت را بر دوش می کشــند، اهانت 
می بینند، تهدید می شــنوند، درســت وقتی دانشگاه های 
معتبر جهان به دالیلی، و سرویس های اطاعاتی جهان به 
دالیل دیگری، ســال ها رد پای آنان را می زنند. نام شهید 

محسن علناً در فهرســت ۵۰۰ شخصیت  قدرتمند جهان 
در نشــریۀ آمریکایی فارن پالیسی منتشــر شده بود. چه 
استعدادهای جهادی و نبوغ های انقابی که تا وقتی دشمن 
نامشــان را نبرده یا خونشان را نریخته، به اهمیت آنان پی 
نمی بریم و تا میان ما هســتند، گویی نیســتند و آنگاه که 
کف خیابان، تیرباران می شوند، محترم می شوند، احترامی 
نمایشی، سمبلیک، خیلی ملی و بی ضرر و آنقدر خنثی که 

نتوان سخنانشان را حتی تکرار کرد.
می خواهند از قاســم سلیمانی ها و محســن فخری زاده ها 
مجســمه هایی بسازند که محترم باشــد اما چیزی نگوید. 
آیا می شود گفت با سلیمانی و فخری زاده در حیاتشان چه 
بحث ها می شد و پس از تکه تکه شدنشان بود که قاسم جان 
و آقامحســن شدند؟ کاش سینمای ایران به جای این همه 
سلبریتی، هنرمندان بیشــتری می داشت. یک هزارم هنر 

و تعهــدی که هالیوود به صهیونیســت ها دارد 
و پس از ۸۰ ســال از جنــگ دوم اروپایی و 

جهانی میان فاشیســت ها وکمونیست ها و 
لیبرالیست ها که تفاله های مدرنیته بودند، 
هنوز فیلم های تــازه جنگی با ایدئولوژی 

غالبــاً صهیونیســتی و آمریکایــی 
می سازد، برای ساختن صد 

سریال  و  سینمایی  کار 
هر  برای  موســیقی  و 
یک از مــردان و زنان 
کافی  ایــران  بی نظیر 
افســوس،  اما  بــود، 
چیزی که زیاد داریم 

ســلبریتی است و 
همچنان  آنچــه 
اســت  کمیــاب 

و حســرتش را می خوریم، هنرمند ملی و مردمی اســت. 
هنرمند هست، اما کم است!

صفحه آخر»پایان نامۀ سرخ« دانشمند مجاهد:
ترورها کم کم صنعتی شــده اند. مسلسل خودکار با کنترل 
از راه دور، بی آنکه کســی دیده شود. این یک جنگ است، 
جنگ یکطرفه، صریح می گویند ما زدیم، صهیونیســت ها 
لبخند تمســخر می زنند و رئیس جمهور آمریکا ســاعتی 
پــس از ترور خبــر آن را توییت میکننــد و  همه منتظر 
چریک های آزادیبخش و گروه های عملیاتی  بین المللی  
در دفاع از مستضعفین جهان و انتقام خون ایران هستند. 
مشــغول دیدن ســریال »خانه امن« بودیم که زیرنویس 
کردند: خانه، ناامن اســت. چرخــۀ صنعت ترور که اهداف 
آن از پیــش معلوم بوده، همچنان می چرخد. کســانی که 
دشمن خارجی ندارند، زندگی می فرمایند و بادیگارد دارند، 
شــاید برای آنکه از مردم کتک نخورند. معلوم نیست 
چرا کســانی که دوپول، ضرر برای دشمن و سود 
برای ملــت ندارند مالک پاویون ها و تشــریفات 
امنیتی شده اند و آنان که نباید ترور شوند، ترور 
می شــوند؟ قرار بود پاویون ها برچیده شــود، اما 
نمی شــود و فخری زاده و یارانش ترور می شوند. 
فخری زاده ، خــود راز بزرگی را به زبان 

آورده است:
) هــر خونی که بــر زمین 
آن  از  پیــروزی  بریزد، گل 
خون خواهــد دمید. جبهه 
ســلیمانی  انتقام  مقاومت، 
را بگیــرد یا نگیــرد که 
اما  خواهد گرفت  حتماً 
این  نتیجه  کمترین 
خون ها آن است 

که باشک  آشــغال ها از منطقه محو خواهند شد. منهای 
اضمحال بزرگی که  قدرت آمریکا را پایین می کشد. بگذار 
ما را بکشند، جهادگران علمی ما را به خاک و خون کشند. 
ما نیز امید  داریم، باشــد که شهید شــویم. اما آنان باید 
بنشــینند و میزان خلوص ما را با دقت، انــدازه بگیرند و 
ببینند تنها چیزی که برای ما مهم است، این است که هر 
یک از ما به میزان خلوص مان، چه مقاماتی در آنسو )پس 

از شهادت( به دست خواهد آورد.
در خطاب دیگری با نیروهایش، دانشمندان جوان مجاهد، 

چه زیبا می گوید:
 )برادرها!  هیچ راهی مطمئن تر از شــهادت، برای آنکه با 

خیال راحت از این عالم عبور کنیم، وجود ندارد.
 کمبود امکانات هســت، نامایمتی ها هســت، بدرفتاری 
امثال من هســت ولی تحمل کنید. بیاییــد از همه موانع 
عبور کنیم. نامایمتــی و کمبودها را با کار، جبران کنیم، 
نگاه ها همه به آن نقطۀ نورانی باشــد. خواهش من اینست 
که برای هر مســئله ای آماده باشید. من برای شما یا شما 
برای من کار نمی کنید. تکلیف این اســت که کنار یکدیگر 
برای هدف مقدس بکوشــیم. همه برای خدا کار می کنیم، 
خدایی که معیارش فخری زاده نیســت، این و آن نیست، 
خدایی که مهربان است، من و شما را می بیند. خدایی که 
با ماست، می نشــینیم با ماست، برمی خیزیم با ماست، در 
نماز با ماســت، در گفت وگوهای پنهان با ماست، حاضر و 
ناظر بر همه حرکات و سکنات ماست. برادرها! تنها برای او 
عمل کنیم، او را در نظر داشــته باشیم و از عنایت او ناامید 
نشوید بلکه خداوند، عاقبت همه ما را به شهادت ختم کند.

بی حسرت از جهان نرود هیچ کس بدر
اال شــهید عشق به تیر از کمان دوســت(  شهید سربدار،  
پاســدار حاج محســن که فدای دفاع ملی وامنیت و عزت 

ایران شد.

رئیــس قوه قضاییــه با بیان 
اینکــه نشــاط، صداقــت و 
ویژگی های  از  آرمانخواهــی 
جــوان دانشجوســت، گفت: 
آرمانخواهی دانشجو از جنس 
سیاســی  احزاب  مطالبــات 
ابراهیم  سید  آیت اهلل  نیست. 
رئیسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه، از نمایندگان ملت 
در مجلس شورای اســامی به خاطر تصویب قانون راهبردی 
کاهش تحریم ها و وادار کردن دشــمن بــه پایبندی و انجام 
وظایف و تعهداتش در توافقات و قرارداد های بین المللی تقدیر 
کرد. رئیس قوه قضاییه با بیان این که بیگانگان باید بدانند هر 
گونه فشار بر ملت بزرگ ایران اسامی برای آن ها هزینه  خواهد 
داشت، تاکید کرد: هر چه دست ما در برخورداری از اهرم ها و 
مؤلفه های قدرت پر باشــد، هزینه های دشمن برای دشمنی و 

اعمال فشار بر ملت افزایش می یابد. 
وی افزود: در شــرایطی که آلمان با موضع سخیف خود نشان 
داد اروپایی ها از آمریکا پیروی می کنند، آنچه با مقاومت ملت 
ایران تناسب دارد، تولید قدرت در عرصه های اقتصادی و علمی 
و امنیتی و دفاعی است تا همراهان و همگامان آمریکا متوجه 
شــوند که به جای فشــار بر ملت ایران باید به تعهدات خود 
عمل کنند. رئیســی در ادامه با گرامیداشــت روز دانشجو، بر 
نقش دانشــجویان در تولید علم و جنبش نــرم افزاری تأکید 
کرد و اظهار داشــت: دانشگاه باید در تحقق پیشرفت و عدالت 
در گام دوم انقاب اســامی پیشگام بوده و نقشی فعال و مؤثر 
در این زمینه داشته باشــد. رئیس قوه قضاییه با بیان این که 
عدالتخواهی و اجرای عدالت در همه الیه های کشور مهم است، 
تصویب قوانین عادالنــه در نهاد تقنین و اجرای عاالنه قوانین 
توســط دســتگاه های اجرایی و همچنیــن داوری عادالنه در 

دستگاه قضا را از الزامات حکمرانی شایسته دانست.
رئیسی از دانشجویان به عنوان جوانان بانشاط، آرمانخواه، صاق 
و دغدغه مند یاد کرد و با بیان این که آرمانخواهی دانشجویان از 
جنس مطالبات احزاب و گروه های سیاسی نیست، تصریح کرد: 
روحیه انقابی دانشجویان ایجاب می کند فضای دانشگاه ها هم 
انقابی باشــد و بنا بر تأکید رهبر معظم انقاب، دانشــجویان 
هم در تحقق پیشرفت و هم در مطالبه اجرای عدالت پیشگام 

باشــند. وی با اشــاره به آثار و برکات تعامل دســتگاه قضا با 
نخبــگان در جهت تبیین اقدامات و برنامه های عدلیه و اطاع 
از نظرات و دیدگاه های آنها، بر لزوم ارتباط مســتمر همکاران 
مجموعه قوه قضاییه و سازمان های تابعه با دانشجویان و طاب 
و ســایر اقشار جامعه تأکید کرد. رئیس دستگاه قضا در بخش 
دیگری از ســخنانش با تقدیــر از اقدامات مرکز آمار و فناوری 
اطاعات قوه قضاییه برای یکپارچه ســازی خدمات الکترونیک 
قضایی گفت که این اقدام گام مهمی در جهت هوشمندسازی 

نظام قضایی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.
وی ابــراز امیدواری کرد با بهره منــدی از ظرفیت  فناوری های 
نوین و هوشمندشدن همه بخش های قوه قضاییه، هم فرآیند 
دسترســی مردم به خدمات قضایی آسان تر شود و هم شرایط 

کار برای همکاران دستگاه قضا به ویژه قضات بهتر شود.
در این جلســه، حجت االســام هادی صادقــی رئیس مرکز 
توســعه شــورا های حل اختاف با اشــاره به بازدید از زندان 
تهــران بزرگ، گفت: هفته گذشــته از زنــدان تهران بزرگ 
بازدید داشــتیم که در جریان این بازدید، ســه شعبه شورای 
حل اختاف این زندان افتتاح شــد که این شعبات با حضور 

روحانیونی از قم آغاز به کار کرده است.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: در جریان این بازدید، همراه 
با معاون دادســتان و دادیاران زندان در اندرزگاه جوانان نیز 
حضــور یافتیم و با ۳۵۰ نفر از مددجویان دیدار کردیم که به 
واسطه این حضور و گفتگوی رودررو با آنها، زمینه آزادی ۴۱ 

نفر از مددجویان فراهم شد.
دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه 
نیز با اشار به افتتاح »درگاه ملی قوه قضاییه« در هفته جاری 
که محلی برای تجمیع همه خدمات الکترونیکی دستگاه قضا 
به مردم و تاش برای تسهیل دسترسی آحاد جامعه به عدالت 
صــورت گرفته، اعام کرد: در هفته پیش رو نیز اپلیکیشــن 
»عدالــت همراه« که امکان ارائــه تمامی خدمات الکترونیک 
قضایی بر روی گوشی تلفن همراه را فراهم می کند، رونمایی 
خواهد شــد. وی با اشاره به سیاست قوه قضاییه برای کاهش 
اعزام و بدرقه زندانیان به محاکم قضایی در ایام شیوع کرونا، 
از افزایش قابل توجه دادرسی الکترونیک بین زندان و محاکم 
قضایی خبر داد و یکی از دســتاورد های این اقدام را کاهش 

۳۱ هزار اعزام و بدرقه زندانیان عنوان کرد.
 مرکز رسانه قوه قضاییه

شاید گریه های آن مرد برای 
دالر 30 هزارتومانی و سکه 

12 میلیونی بود!
در روزهای توافق برجام، برخی سر از پا نمی شناختند، 
برخی نیز احساســات خــود را در قالب اشــک بروز 
می دادند، البته اشکی نه از سر شوق، بلکه اشکی ناشی 
از درد و غّصه ای که می دید چگونه قرار است دستاورد 
دانشمندان یک ملّت داده شود و در مقابل، آنچه گرفته 

می شود، »تقریباً هیچ« است!
روزهای پیــش و پس از توافق برجــام، دوران غلیان 
احساسات و واکنش های هیجانی بود؛ خاص و عام هم 
نمی شناخت، هر کس به نحوی عواطفش درگیر توافقی 

شده بود که توافق قرن نامیده می شد. 
برخــی بــا پایکوبــی و حضــور در خیابان ســر از پا 
نمی شناختند و برخی نیز به تمسخر و استهزاء مخالفاِن 
توافقی که برجام نامیده می شــد، روی آورده بودند. در 
این میان، برخی نیز احساســات خود را در قالب اشک 
بروز می دادند، البته اشکی نه از سر شوق، بلکه اشکی 
ناشــی از درد و غّصه ای که می دید چگونه قرار اســت 

دستاورد دانشــمندان یک ملّت داده شود و در مقابل، 
آنچه گرفته می شود، »تقریباً هیچ« است!

روزی کــه طرح ناظر به اجرای برجــام در ۲۰ دقیقه 
با مدیریــت علی الریجانــی به تصویب رســید، این 
فقط ضربان قلب مرحوم روح اهلل حســینیان نبود که 
دچار اختال شــد و او را راهی بیمارستان کرد، بلکه 
اشــک های علی اصغر زارعی دیگر نماینده تهران را در 
صحن علنی جاری کرد. همزمان در ردیف های جلوی 
صحن مجلس، محّمدجواد ظریــف، لبخندی از روی 
شعف بر لب داشــت. هرچه بود، هم اشک های پس از 
برجام زود سپری شد، هم لبخندهای از سر خوشحالی 
خیلی زود بر لب ها خشــکید. اوبامــا، با تصویب چند 
تحریم پیاپی علیه ایران، خیلی زود نشان داد که هدفی 
جز امضای برجام نداشــته و حال که آب ها از آسیاب 
افتاده و امتیازهایی نقد را در ازای داده های نســیه به 
 دست آورده، باز هم به دوران تحریم و فشار برمی گردد.

دیــری نپایید که خروج آمریــکا از برجام، به مرور راز 
اشک های صحن علنی مجلس را آشکار کرد.

امروز اّما دالر ۳۰ هــزار تومانی، مرغ ۳۰ هزار تومانی، 
پراید بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی، پوشــک ۱۳۰ هزار 
تومانی و ... بهتر اشک های آن روز علی اصغر زارعی را 

قابل فهم کرده است.  فارس

مالیخولیای رسانه ای نیوزویک درباره 
سالمتی آیت هللا خامنه ای

این شایعات از کجا
 آب می خورد؟

آمریکایــی  رســانه 
و  جعلی  خبر  نیوزویک 
کذبی درباره ســامتی 
خامنــه ای  آیــت اهلل 

منتشر کرده است.
نیوزویــک، هفته نامــه 
آمریکایــی کــه پایگاه 
آناینی  اطاع رســانی 
هم دارد، بر اســاس توییت جعلی یــک اکانت عربی 
مدعی شــد که آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب 
اســامی به لحاظ جسمی در شــرایط خوبی به سر 
نمی برد و به همین دلیل قدرت را واگذار کرده است!

نیوزویک با علم بر اینکه این خبر کذب است، مطلب 
را به نقــل از یک اکانت توییتــری نقل کرده و پس 
از چند ســاعت ذیل مطلب خود نوشت که نمی تواند 
این ادعای اکانت توییتری را تایید کند! صفحه ای که 
نیوزویــک خبر جعلی را به نقل از آن منتشــر کرده 
بود، متعلق به یک فرد ســاکن لندن و البته طرفدار 

جدایی طلبی در ایران است! برخی منابع از ارتباطات 
او با آل سعود در عربستان سعودی خبر می دهند و بر 
همین اســاس به نظر می رسد کل موضوع، یک پروژه 
ســعودی اســت و به همین دلیل احتماالً نیوزویک 
هم می خواســته از یک طرف از دالرهای ســعودی 
پشت این شایعه سازی چشــم نپوشد و هم با نقل از 
اکانت توییتری بگوید که نسبت به صحت و سقم آن 

مسئولیتی هم ندارد!
این درحالی اســت روز یکشــنبه آیــت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اسامی در حکمی حجت االسام 
والمســلمین شکری را به عنوان نماینده ولی فقیه در 

بنیاد امور شهید و ایثارگران منصوب کرد.
مهدی فضائلی معاون موسســه دفتر تنظیم و نشــر 
آثار آیــت اهلل خامنه ای درباره خبر کذب نیوزویک در 
توییتی نوشــت: »به کوری چشم دشمنان و به فضل 
الهی و با دعای خیر ارادتمندان، حضرت آقا سامت و 
با نشــاط به انجام برنامه های خود طبق روال مشغول 
هســتند.« انتشــار شــایعات جعلی درباره سامتی 
آیت اهلل خامنه ای، پروژه ی باســابقه و البته سوخته ای 
در رســانه های غربی اســت. پیش از این، اجرای این 
پروژه در غرب بیــش از دیگران برعهده فردی به نام 
مایکل لدین بود که هر از گاهی اخباری از این دست 
منتشر می کرد. به نظر می رسد با سوختن این منبع، 
منابع دیگری برای این جعلیات در غرب انتخاب شده 

است.  تسنیم

ادامه از صفحه اول
کار دولت تدبیر و امید در ســال 9۲ و در همایش 
پنجاهمین ســالگرد تاسیس شرکت ملی گاز گفته 
بود؛ »در شرایطی کار خود را آغاز کردیم که با یک 
خزانه خالی و انبوهــی از بدهکاری ها مواجه بوده 
اســت.« آقای روحانی بار دیگــر در ۲۲ مهر 9۲ و 
درست دو روز مانده به آغاز مذاکرات ایران و ۵+۱ 
بر ســر موضوع هسته ای، در دانشــگاه تهران و در 
جمع دانشــجویان بر تحت فشار بودن دولت تاکید 
می کند. همچنین در آســتانه مذاکرات هســته ای 
اعام شــد کــه در روز تحویل دولــت، انبارهای 
کاالهای اساســی کشــور به ویژه گندم خالی بوده 
است و در برخی مناطق فقط برای سه روز و دیگر 
کاالها حداکثر یک هفته ذخیره وجود داشته است 
و ادعا شــد که دولت فعلی توانســته است وضع را 

مدیریت و از بروز بحران جلوگیری نماید.
آقای ظریف وزیــر امور خارجه در آذر ماه ســال 
9۲ در پاسخ به ســوال یکی از دانشجویان چنین 
گفتــه بود؛»آیا فکر کردید آمریــکا که می تواند با 
یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد، 
از سیســتم دفاعی ما می ترسد؟ آیا واقعاً به خاطر 
قدرت نظامی، آمریکا جلو نمی آید؟ بر اساس کدام 
ســند فکر می کنید آنمریکا می تواند به اطاعات 

نظامی ما دست پیدا کند؟«
گراهای دیگری هم هست که البته تازگی دارد اما 
به همین اندازه بســنده می کنیم و این نوشتار را با 
این ضرب المثل به پایان می بریم که یک سوزن به 

خودمان می زنیم آنگاه یک جوالدوز به دیگران«
گراهای کدام زیانبارتر بوده است، آیا گرای ادعایی 
آقــای ظریف از جناح سیاســی اصولگرا به آمریکا 

یا...؟!

سرمقاله

 حسن رحیم پور ازغدی

گزارش

مجاهدت های سردار زارعی ماندگار و مایه افتخار است
فرمانده کل ســپاه درگذشت »علی اصغر زارعی« از سرداران سپاه نماینده 

سابق مجلس را تسلیت گفت. 
متن پیام به شرح زیر است. درود خدا بر دالور مردانی که در طول زندگی 
خویش مجاهدت، اســتقامت، اســتواری و پایداری را در پرونده زرینشان 
نگاشــته و ســرافراز و پر افتخار در راه سربلندی کشــور اسامی لحظه ای 
نیاسودند. بی شک مجاهدت ها و تاش های خستگی ناپذیر، مؤمنانه و شجاعانه 
آن بــرادر عزیز و جانباز عالیقدر در دفاع از انقاب، نظام و میهن اســامی و خدمت 

صادقانه به ملت عظیم الشأن ایران ماندگار و مایه افتخار بوده است.
اینجانب عروج ملکوتی ایشــان را تســلیت عرض نموده و از خداوند منان مســئلت 
می نمایم روح پاک را در اعلی علیین با صالحین و صدیقین محشور و به خانواده معزز 

و سایر بستگان، شکیبایی، عزت و سعادت عطا فرماید. سپاه نیوز

قفل های صنعت هسته ای به برکت خون شهید فخری زاده باز شد
رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه طرح مصوب مجلس از ۴ ماه 
قبل در دستور کار کمیسیون قرار داشت، گفت: خون شهید فخری زاده 
باعث شد کاری که بررســی آن زمان زیادی می برد، سریع تر به نتیجه 
برســد. محمدباقر قالیباف به منظور تجلیل از شهید فخری زاده در منزل 

ایشان حضور یافت و با خانواده شهید دیدار کرد.
وی در این دیدار گفت: روحیه علمی و جهادی دانشمندان در حوزه دفاعی و 
هســته ای همواره کشور را در مسیر توسعه قرار داده است که شهید فخری زاده از جمله 
مصادیق چنین دانشمندانی در کشور بود. قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه خون شهید 
فخری زاده قفل های بســته صنعت هســته ای را باز کرد، تصریح کرد: از خداوند توفیق 
می خواهیم که ما نیز با فرهنگ شهدایی همچون فخری زاده در مسیر سیدالشهدا)ع( گام 

برداریم و در این مسیر یاور رهبری و خدمتگزار مردم باشیم.  خانه ملت

 عزم مجلس برای تقویت بنیه دفاعی کشور جزم است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
گفت: بخش دفاعی مهمترین رکن کشــور اســت و عزم مجلس برای 
تقویت بنیه دفاعی کشــور جزم اســت. حجت االسام مجتبی ذوالنور 
با تأکید بر ضرورت توجه به بودجه دفاعی کشــور، گفت: بخش دفاعی 
مهمترین رکن کشــور اســت و ما نباید اجازه دهیم که موضوع دفاع در 
کشــور تضعیف شــود. وی بیان کرد: عزم مجلس شــورای اسامی به ویژه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تقویت بنیه دفاعی و حل مشکات 
بخش دفاع و نیروهای مسلح جزم است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی تصریح کرد: توجه به بودجه دفاعی کشور برای 
مجلس موضوعی بســیار حائز اهمیت اســت و در پیگیری این مسئله محکم و 

راسخ هستیم.  مهر

آمار قربانیان کرونا را با کمک 
مرکز آمار کاهش می دهیم

وزیر امور خارجه ونزوئا: پومپئو یک ... است.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کتید.

الف( پمپ آب بی خاصیت
ب( بی تربیت

ج( روان محض
د( زامبی

رییس بیمارستان ســینا: به مردم التماس می کنم 
که رعایت کنند.

به نظر شــما کدام یک از گزینه های زیر جایگزین 
مناسب تری برای »التماس« است؟

الف( قطع کمک معیشت صد هزار تومانی
ب( جریمه یک میلیونی آدم های رعایت نکن!

ج( کتک زدن ملت در سطح شهر
د( اســتفاده از قرص برنج و آمپول هوا برای افراد 

بی مباالت
دکتر مردانــی: تا دی ماه آمــار قربانیان به نصف 

می رسد.
به نظر شــما کدام یک از گزینه های زیر در کاهش 

آمار قربانیان کرونا نقش مهم تری دارد؟
الــف( اتحادیه عرضــه کنندگان ســوپ خفاش 

شانگهای
ب( انجمن شاعران وزارت بهداشت

ج( شبکه خبر
د( مرکز آمار ایران

  »خون نامه« شهید پیشرفت و تمدن سازی برای » ایران قوی«
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آیت هللا رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه:

مؤلفه های قدرت بیشتر هزینه  های دشمن برای 
اعمال فشار را باال می برد

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور موضوع آب گرفتگی شهر های مختلف 
خوزستان را شخصاً بررسی کند


