
قالیباف:
مبنای مجلس برای رسیدن به فهم 

مشترک، رهنمودهای 
رهبر انقالب است

رئیس مجلس گفت؛ در مجلس باید بر اس��اس یک 
فهم مش��ترک عم��ل کنیم و مهمتری��ن مبنا برای 
رس��یدن به این فهم مش��ترک نقشه راهی است که 
رهبر انقالب برای نمایندگان مجلس تبیین کردند. 
جلسه هماهنگی روس��ای کمیسیون های تخصصی 
مجل��س و هیئت رئیس��ه با حض��ور رئیس مجلس 
دوش��نبه ها س��اعت ۶ الی ۸ صبح ه��ر هفته برگزار 
می ش��ود. در این جلسه بر اولویت حل مسائل مردم 
در حوزه اقتصاد و معیش��ت تاکید شد و اولویت های 
کمیس��یون های تخصص��ی با تاکید ب��ر این اولویت 
تعیین ش��د. همچنین برنامه ه��ا و اقدامات مجلس 
ب��ا اولویت دادن وظایف نظارت��ی برای ثبات در بازار 
ارز، کنت��رل گرانی، مدیریت بح��ران کرونا، حمایت 
و عمق بخش��ی بازار بورس و هدای��ت نقدینگی به 
س��مت تولید، پیگیری دیپلماس��ی اقتصادی، رصد 
مسائل مردم و پاسخگویی به مردم، رفع موانع تولید، 
پیگیری مساله مسکن، بحران جمعیت، فعال کردن 
مجدد پروژه های عمرانی، ترمیم حقوق بازنشستگان 
و درآمدهای اقشار ضعیف مورد بررسی قرار گرفت. 
حاضرین در نشس��ت بر مطالبه از دولت برای انجام 
وظای��ف خود در حل مس��ائل مردم تاکی��د کردند. 
قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نیز در این 
نشس��ت گفت: در مجلس باید بر اس��اس یک فهم 
مشترک عمل کنیم و مهمترین مبنا برای رسیدن به 
این فهم مشترک نقشه راهی است که رهبر انقالب 
در پیام خود به مجلس و رهنمودهای ایش��ان برای 

نمایندگان مجلس تبیین کردند.خانه ملت

خبر

رییس قوه قضاییه گفت: رای اخیر دیوان عالی 
کش��ور مبنی بر بازپس گی��ری منابع طبیعی 
تصاحب ش��ده در گلستان توسط دادگستری 
در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ 

حقوق عامه خط قرمز نداریم.
آی��ت  اهلل س��ید ابراهیم رییس��ی در جلس��ه 
ش��ورای عالی قوه قضاییه ب��ا تأکید بر این که 
نظام دادرس��ی و فرآیند دادرسی در دستگاه 

قضای��ی مبتنی ب��ر کار کارشناس��ی دقیق و 
حرفه ای و قانون و عدالت اس��ت، خاطرنشان 
ک��رد ق��وه قضایی��ه در انج��ام وظای��ف خود 

تحت تأثیر فضاسازی ها قرار نمی گیرد.
رییس قوه قضاییه گفت: تمام مراحل و فرایند 
دادرس��ی مبتنی ب��ر موازین ش��رعی و ادله 
موج��ود در پرونده های قضایی و اقتضای حق 
و عدل است و جوس��ازی ها هرگز در تصمیم 

قض��ات مؤمن و مخلص و فرایند دادرس��ی و 
صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود.

رییس��ی متذکر شد که روند حاکم بر دستگاه 
قضا ضامن حق��وق عامه، حقوق اصحاب دعوا 
و حتی حقوق متهم اس��ت و فرآیند دادرسی 
در نظ��ام قضای��ی حقوق هم��گان را تضمین 
می کن��د. رییس قوه قضاییه با تقس��یم بندی 
و تفکیک مبنای فضاس��ازی ها علیه احکام و 
تصمیمات قضایی اظهار داش��ت: فضاسازی ها 
گاهی ناش��ی از ب��ی اطالعی و ک��م اطالعی 
نسبت به پرونده هاس��ت که باید آحاد جامعه 
را از آن آگاه و مطلّ��ع ک��رد، ام��ا گاهی این 
تحرکات از روی غرض ورزی صورت می گیرد. 
رییس��ی افزود: گاهی جوس��ازی ها از س��وی 
آمریکا که مظهر تضییع حقوق انس��ان است، 
اس��راییل کودک ُکش، منافقین که دست شان 
تا مرفغ آل��وده به خون انس��ان های بی گناه 
است و جریانات س��لطنت طلب و ضد انقالب 
صورت می گیرد ک��ه ماهیت آن ها برای ملت 
روشن اس��ت و این ها نمی توانند کوچک ترین 
رخنه ای در اراده دس��تگاه قض��ا برای اجرای 

حق و عدالت ایجاد کنند.
وی در ادامه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی 
کش��ور برای بازگرداندن اراضی بیت المال که 

در ادوار گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی 
دادگستری گلس��تان مورد تصرف قرار گرفته 
بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه 
قضایی دانس��ت و گف��ت: تضییع حقوق عامه 
از هیچ ک��س و هیچ نهاد و س��ازمانی پذیرفته 
نیس��ت و قوه قضایی��ه در صیان��ت از حقوق 
عامه هیچ خط قرمزی ندارد. رییس��ی افزود: 
در دهه ه��ای اخیر برخی ک��ه در حوزه اداری 
دس��تگاه قضایی همکاری داشتند، یک سری 
اراض��ی را در ارتب��اط با کاری که در اس��تان 
انجام ش��ده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده 
بود، در اختیار داشتند، اما در فرایند دادرسی 
مشخص شد که این اراضی باید به بیت المال 
برگ��ردد. رییس ق��وه قضاییه ب��ه تعاونی ها، 
سازما ن ها و دستگاه های اداری هشدار داد که 
تحت هیچ ش��رایطی مجاز ب��ه تغییر کاربری 
اراضی کش��اورزی و جنگل ها و مراتع نیستند 
و هم��ه باید بدانند دس��تگاه قضایی در دوره 
مسئولیت وی اجازه نخواهد داد کوچک ترین 
تعدی نس��بت به س��رمایه های مل��ی و آب و 
خاک و محیط زیس��ت ص��ورت گیرد. رییس 
قوه قضاییه با اش��اره به دس��تورالعمل صادره 
ب��رای س��اماندهی نظام پرداخت تس��هیالت 
بانکی و دریافت س��ود و جرایم اظهار داشت: 

نقدینگی افسارگس��یخته نظام تولید را مختل 
می کند و بخش��نامه ایجاد انضب��اط مالی در 
تس��هیالت بانکی با هدف حمای��ت و تقویت 
از تولید و تولیدکنندگان صادر ش��ده اس��ت. 
رییس��ی با تأکید بر این که آشفتگی در نظام 
پرداخت تس��هیالت و دریافت س��ود و جرایم 
قابل پذیرش نیس��ت، از شورای پول و اعتبار، 
بانک مرکزی و دس��تگاه های مسئول خواست 
که به وظایف خود برای حاکم ش��دن انظباط 

مالی در این حوزه عمل کنند.
رییس��ی با بیان این که سخن گفتن مسئوالن 
اقتص��ادی ب��ا مردم و فع��االن نظام ب��ازار به 
تثبیت ب��ازار کمک خواهد کرد، به کارگزاران 
اقتص��ادی و مدیران نظام پولی و مالی توصیه 
کرد نقش��ه های راهی که برای آینده طراحی 
می کنند، برای جامع��ه تبیین نمایند. رییس 
قوه قضایی��ه در بخش دیگری از س��خنانش 
ب��ا تاکید بر لزوم به رس��میت ش��ناختن حق 
اعت��راض در جامعه گفت: ما اعتراض را قبول 
داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی 
برخورد کرد، اما اعتراض با اغتش��اش متفاوت 
است و اغتش��اش و آشوب خط قرمز دستگاه 
قضایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور 
ناامنی ایجاد کند. مرکز رسانه قوه قضاییه

سرلشکر سالمی:

هوانیروز سپاه در 
قطعه سازی و مدرن سازی 
به خودکفایی رسیده است

سامانه موشکی »هدایت لیزری«
رونمایی شد

فرمان��ده کل س��پاه در جریان 
بازدی��د از گ��روه بالگردی فتح 
س��امانه  از  س��پاه  هوانی��روز 
موشکی هدایت لیزری رونمایی 
ک��رد. در جری��ان ای��ن بازدید 
با حض��ور سرلش��کر س��المی 
از س��امانه موش��کی »هدای��ت 
لیزری« رونمایی ش��د. بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
گروه بالگردی فتح هوانیروز و بالگردهای بازس��ازی شده 
توسط متخصصان داخلی از دیگر برنامه های فرمانده کل 
س��پاه بود. سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در 
حاش��یه بازدید از گروه بالگردی فتح هوانیروز س��پاه با 
تاکی��د بر اینکه بخش اعظمی از بار و فش��ار امنیت ملی 
در کشور بر دوش نیروی زمینی سپاه است، گفت: امروز 
نی��روی زمینی م��ا در مناطق مرزی مهم اعم از ش��مال 
غرب، جنوب، جنوب ش��رق و جنوب غرب کشور آرایش 
دفاعی بس��یار خوب و اطمینان بخشی گرفته است. وی 
با بیان اینکه عملیات های امنیتی و دفاعی در این اعماق 
نیازمند پشتیبانی های متنوع است، افزود: نیروی زمینی 

س��پاه به دلیل اینکه از دکتری��ن تهاجمی در عمق بهره 
می برد، پش��تیبانی بالگردی از آن نیز یک ضرورت است. 
فرمانده کل س��پاه با اشاره به قابلیت های حوزه بالگردی 
نیروی زمینی سپاه، گفت: چند سالی است که این نیرو 
با ایجاد س��اختار هوانیروز در سازماندهی رزمی خود به 
قابلیتی جدید دست یافته و امروز نیروی زمینی سپاه در 
بعد بالگردهای تهاجمی و رزمی، جهش قابل مالحظه ای 
به ویژه در س��ال های اخیر داشته و استعداد بالگردهای 

رزمی خود را افزایش داده است.
وی در ادام��ه با تاکید بر اینکه هوانی��روز به خودکفایی 
در بس��یاری از حوزه ها رسیده است، تصریح کرد: مدرن 
س��ازی پایگاه ه��ای نیرو و مراکز تعمیرات��ی آن، به ویژه 
نهضت قطعه س��ازی در هوانیروز س��پاه که نیاز ما را به 
قطعات از س��ایر کش��ورها و حتی در داخل از بس��یاری 
جنبه ه��ا برطرف ک��رده، امروز به خوب��ی انجام پذیرفته 

است.
فرمانده کل سپاه افزود: برادران ما در هوانیروز در زمینه 
آموزش کامل خوداتکا هستند و آموزش متون و مفاهیم 
مدرن را با کارگاه های پیش��رفته عملی همراه می کنند، 
ع��الوه بر این در س��اخت قطعات و تعمی��ر بالگردها در 

برخی بالگردها تا تعمیر کامل بالگرد انجام می شود.
سرلشکر س��المی در پایان با بیان اینکه پیشرفت بسیار 
خوبی در هوانیروز مش��اهده می ش��ود، گفت: پایگاه های 
هوانیروز در اقصی نقاط کش��ور در حال گس��ترش است 
و بحمداهلل امروز در آمایش س��رزمینی و آرایش دفاعی 
هوانیروز به وضعیت بس��یار مناس��بی رس��یده ایم، این 
تالش ها ادام��ه دارد و ما هرگز متوقف نخواهیم ش��د و 
سال به سال بر این استعداد اضافه خواهد شد و همپای 
رشد س��ایر بخش های نیروی زمینی، هوانیروز نیز رشد 

قابل توجهی خواهد داشت. سپاه نیوز

جزئیات تازه از پرونده موسوی مجد

 ارائه مشخصات محافظ 
بشاراسد به سیا

 
جاس��وس سیا و موساد که صبح 
روز گذشته اعدام شد اطالعاتی 
محاف��ظ  مش��خصات  از  اع��م 
بشاراس��د، طرح تحول س��اختار 
ارگان ه��ای امنیت��ی واطالعاتی 
س��وریه ب��ا پی نوش��ت س��ردار 
ش��هید حاج قاسم س��لیمانی را 
در اختیار س��یا و موس��اد قرار داده بود. محمود موسوی 
مجد جاس��وس سیا و موس��اد پس از صدور حکم اعدام 
و تأیید در دیوان عالی کش��ور و انجام تش��ریفات قانونی 
روز گذش��ته به دار مجازات آویخته ش��د. موسوی مجد 
در تاری��خ ۱۸ مهرماه ۹۷ بازداش��ت ش��د و ش��عبه ۱۵ 
دادگاه انقالب اس��المی به اتهامات انتس��ابی وی دایر بر 
افس��اد ف��ی االرض از طریق اقدام علیه امنیت کش��ور با 
ارائه اطالعات س��ری به سازمان سیا و موساد و تحصیل 
مال از طریق نامش��روع به واس��طه اخ��ذ وجه به میزان 
۲۸۰ هزار دالر آمریکا از س��ازمان سیا در قبال خدمات 
جاسوسی علیه جمهوری اس��المی ایران رسیدگی و در 
تاریخ ۳ ش��هریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر کرد که با 
اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه 
بازگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ بررسی 
مجدد پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را 
به دیوان عالی کش��ور ارس��ال کرد و این حکم در دیوان 
عالی کش��ور نیز تأیید ش��د. ۲۰ خرداد امس��ال بود که 

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در بخشی 
از نشس��ت خبری خ��ود، اعالم کرد اخی��را فردی به نام 
س��ید محمود موس��وی مجد فرزند سیدکاظم که هم به 
سرویس موس��اد و هم به سرویس سیا وصل شده بود و 
در قبال اخذ دالر ه��ای آمریکایی، در حوزه های مختلف 
امنیت��ی اطالعاتی را جمع آوری و در اختیار س��رویس 
بیگانه قرار داده بود. یکی از اتهامات این فرد اعالم محل 
تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان 
نظامی در ادوار مختلف به س��رویس های جاسوسی سیا 
و موس��اد بود که با حکم دادگاه انقالب اسالمی به اعدام 
محکوم ش��د. اطالعات به دست آمده حکایت از آن دارد 
که موس��وی مجد در بخشی از اقدامات مجرمانه خود و 
در اولین دیدار خود با افسر اطالعاتی آمریکا، مشخصات 
س��رتیم حفاظت شخصیت ریاس��ت جمهوری سوریه به 

همراه تلفن وی را در اختیار سازمان سیا قرار می دهد.
موس��وی مجد همچنین طرح تحول ساختار ارگان های 
امنیتی واطالعاتی س��وریه که با پی نوشت سردار شهید 
حاج قاس��م سلیمانی بوده است را در اختیار سازمان سیا 
قرار می دهد. موس��وی مجد از ژوئن سال ۲۰۱۳ لغایت 
اکتبر س��ال ۲۰۱۷ به مدت ۴ س��ال و ۴ ماه با سازمان 
سیا فعالیت داشته و مبلغ دریافتی از سرویس اطالعاتی 
آمریکا در این بازه زمانی توسط وی مبلغ ۲۸۰ هزار دالر 
بوده  اس��ت. موسوی مجد با موس��اد نیز همکاری داشته 
است و از آموزش هایی که توسط موساد به وی ارائه شد 
می توان به نحوه رمز گذاری اسناد و اطالعات اشاره کرد. 
ارائه اطالعات در خصوص سفر وزیر دفاع ایران به سوریه 
از جمله اطالعاتی بود که توس��ط وی در اختیار موس��اد 
قرار گرفت. موسوی مجد عالوه بر موساد و سیا در صدد 
همکاری با س��رویس امنیتی عربستان و ارتباط گیری با 
مقامات برخی از کشورهای منطقه بوده  است. فارس

رییس کمیسیون اصل نود مجلس: 

به پرونده تخلفات ارزی 
ورود می کنیم

رییس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن تشریح اولویت های 
این کمیسیون گفت: تخلفات ارزی از جمله مواردی نیست 
که به سادگی از کنار آن عبور کرد و نسبت به آن بی تفاوت 
بود. حجت االسالم والمس��لمین نصراهلل پژمانفر با اشاره به 
اولویت های کمیس��یون اصل نود مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: وظایف کمیس��یون اصل نود مجلس منحصر به یک 
بحث خاصی نیس��ت و طبق قانون اساسی هر فردی که از 
طرز کار مجلس، قوه مجریه و قضاییه شکایت داشته باشد 

می تواند شکایت خود رابه این کمیسیون ارجاع دهد.
وی تاکید ک��رد: در صورت ارائه ش��کایت، مجلس موظف 

است که پاسخ کافی به این شکایت را ارائه دهد.
رییس کمیس��یون اصل نود مجلس شورای اسالمی گفت: 

ای��ن کمیس��یون در مقابل انبوهی از ش��کایات که صورت 
می گیرد قطعا اولویت بندی در اقداماتش خواهد داش��ت تا 
یکس��ری از مواردی که اولویت بیشتری دارد مورد بررسی 
قرار گیرد. پژمانفر اظهارداش��ت:  ما درکمیسیون اصل نود 
قطعا همه پرونده ها را رس��یدگی می کنیم، اما سعی مان بر 
این اس��ت که چند موضوع که عمومیت بیش��تری دارد را 
در اولویت امور قرار دهیم. وی با اش��اره به ورود کمیسیون 
اصل نود به موض��وع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی 
از وارد کنن��دگان و تخلفات در ای��ن زمینه گفت: درزمینه 
ارز ۴۲۰۰، ۱۸ میلیارد یورواختصاص یافت آن هم با هدف 
تامین کاالی اساسی که بانک مرکزی و دستگاه های متولی 

باید در این زمینه پاسخگو باشند.
ریی��س کمیس��یون اصل ن��ود مجل��س تاکید ک��رد: این 
دس��تگاه ها موظفند بگویند که ای��ن منابع ارزی کجا رفته 
و چرا هنوز بخش��ی از این منابع به کش��ور بازنگشته و چه 
کس��انی این منابع ارزی را دریافت ک��رده و با این موضوع 

تاکنون چه برخوردی صورت گرفته است.
نماین��ده مجلس تاکید کرد: موض��وع ارز از جمله مواردی 

نیس��ت که به س��ادگی از کنار آن عبور کرد و نس��بت به 
آن ب��ی تف��اوت بود. رییس کمیس��یون اص��ل نود مجلس 
ش��ورای اسالمی با اش��اره به تش��کیل ۵ کمیته تخصصی 
در کمیس��یون اصل نود مجلس تصریح کرد: می کوش��یم 
ب��ا در نظر قرار گرفتن این ۵ کمیته به مس��ائل اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، قضایی ورود کنیم، اما یکسری مسائل 

قطعا در اولویت ما قرار دارند.
وی با اشاره به اولویت های کمیسیون اصل نود و پرداختن 
ب��ه موضوعات ارجاعی تاکید کرد: ب��ه عنوان مثال موضوع 
مس��کن، خودروس��ازان، نوس��انات قیم��ت ارز و همچنین 
تخصی��ص منابع هدفمندی یارانه ه��ا از جمله اولویت های 
کمیسیون اصل نود اس��ت که باید به درستی این موارد را 

مورد بررسی قرار داد.
پژمانفر اظهار داش��ت: همچنین موضوع س��بک زندگی و 
مس��ائل مربوط به خانواده از جمله اولویت های کمیسیون 
در ح��وزه فرهنگ اس��ت. این نماینده مجلس با اش��اره به 
اولویت قرار گرفتن فضای مجازی در کمیس��یون اصل نود، 
بیان داش��ت: فرصت ها و  تهدیدات فضای مجازی از جمله 

مواردی اس��ت که باید به آن پرداخته شود. در حال حاضر 
ما می توانیم اش��تغال های فراوانی در فضای مجازی داشته 
باشیم، اما امروز به دلیل کوتاهی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات این فرصت ها از دس��ت رفته اس��ت که به آن ها 
می پردازیم. وی بیان داش��ت: ما در موضوع و حوزه مسکن 
مذاکراتی داش��تیم و در ارتباط با س��امانه امالک و اسکان 
پیگی��ر بودیم که چرا این موضوع اجرایی نمی ش��ود و چه 
دستگاه هایی در این زمینه کوتاهی می کنند. ما این موضوع 

را تا نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.
 رییس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: همچنین 
در رابط��ه با تس��هیل فعالیت ه��ای کمیس��یون اصل نود 
س��ه مورد اصالح آیی��ن نامه را مطرح کردیم انش��ااهلل این 
موضوعات به کمیسیون آیین نامه ارجاع خواهد شد، قطعا 
اصالحاتی برای تقویت جایگاه کمیسیون اصل نود در آیین 

نامه داخلی مجلس خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: مبارزه با فس��اد در پیشانی امور کمیسیون 
اصل نود مجلس قرار خواهد داشت و از اقتصاد هم حمایت 

خواهد کرد. میزان

ادامه از صفحه اول
سعودی و آمریکا همان سیاس��ت های غیراصولی و 
غیرمسئوالنه گذشته را ادامه می دهند معنایی ندارد 
و جمهوری اسالمی پذیرنده آن نخواهد بود چنانکه 
میانج��ی گری ژاپن پذیرفته نش��د و نامه ترامپ باز 

نکرده پس فرستاده شد.
در جم��ع بن��دی نهای��ی می توان گفت که مس��اله 
میانجی گری عراق میان ایران و آمریکا در شرایطی 
ک��ه آنها به دش��منی با ایران ادام��ه می دهند صرفا 
یک جو تبلیغاتی و رس��انه ای برای به حاشیه راندن 
اهمی��ت روابط همه جانبه ای��ران و عراق و نیز القاء 
تضعیف ایران اس��ت. س��فر الکاظم��ی را باید صرفا 
سفری برای تحکیم مناسبات دو کشور ایران و عراق 
دانس��ت که زمینه ساز تحوالت مهمی در مناسبات 
طرفی��ن و مقابله واح��د آنها در برابر دش��منی ها و 

بحران سازی های عربستان و آمریکا خواهد بود.

سرمقاله
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گزارش

نمایندگان از شأن مجلس صیانت کنند 
دبیر شورای نگهبان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مجلس باید مسائل 
مهم کش��ور را اولویت بندی کند و بر اساس اولویت ها، دستور کار مجلس 
تعیین ش��ود. حجت االسالم علیرضا س��لیمی درباره جلسه اعضای هیئت 
رئیسه مجلس با آیت اهلل جنتی و دیگر اعضای شورای نگهبان گفت: آیت 
اهلل جنتی در این جلسه توصیه های بسیار مؤثر و کلیدی خطاب به اعضای 
هیأت رئیسه مجلس مطرح کرد و تاکید وی بر آن بود که مجلس باید اقداماتی 

را انجام دهد تا کارآمدتر و پویاتر شود.
وی ادامه داد: آیت اهلل جنتی این مجلس را مجلسی انقالبی خواند و تاکید کرد که 
انقالب��ی ماندن مجلس الزاماتی دارد و در وهله اول نمایندگان باید از لحاظ رفتاری 
و اخالق��ی نکاتی را مورد توجه قرار دهند و از س��وی دیگ��ر در حوزه قانونگذاری و 

نظارت به گونه ای عمل کنند که از شأن مجلس صیانت شود.  مهر

تجلیل محسن رضایی از جوان فداکار حادثه کلینیک سینا 
محسن رضایی با »عنایت آزغ« جوان نجات دهنده ۱۱ زن و یک کودک 
در آتش سوزی کلینیک سینا دیدار و با اهدای یک جلد کالم اهلل مجید از 
وی قدردانی کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سپاسگزار 
شما هستیم که کاری انسانی و انقالبی انجام دادی. در این دیدار عنایت 
آزغ با ش��رح حادثه گفت: در کنار خیابان مش��غول دستفروشی بودم که 
متوجه آتش شدم. وسائلم را رها کردم و به سوی ساختمان دویدم. از محلی 
که قبال بلد بودم وارد شدم و چند زن که یکی باردار بود و یک کودک و یک مرد 
بیهوش را در طبقه چهارم آنجا دیدم. به وس��یله یک آهن، شیش��ه ها را شکستم 
و دود خارج ش��د. توانستم چند نفر را به پشت بام برسانم و از آنجا به ساختمان 
مجاور منتقل کردم و خیلی متاس��ف ش��دم که دو نفر را نتوانستم نجات بدهم. 

 مجمع تشخیص مصلحت

ارسال گزارش حادثه نطنز به شورایعالی امنیت ملی
رئیس س��ازمان پدافن��د غیرعامل گفت: زیرس��اخت های پدافندی ما از 
امنیت الزم برخوردار اس��ت اما با توجه به تهدید جنگی ترامپ، شورای 
عالی امنیت ملی باید تصمیم گیری و پاسخ دهد. سردار غالمرضا جاللی 
در واکنش به دستور محرمانه  رئیس جمهور آمریکا به سازمان اطالعات 
مرکزی )سیا( برای حمله سایبری به ایران گفت: زیرساخت های پدافندی 
جمهوری اسالمی ایران از وضعیت امنیت نسبی و مناسب برخوردار است اما 
تهدید ارتش آمریکا تهدید جنگی اس��ت که در الیه های دیگر باید مورد بررسی 
قرار گیرد. رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل در ارتباط با حادثه س��ایت هسته ای 
نطن��ز گفت: این حادثه مجزا از دیگر حوادث اس��ت. س��ازمان پدافند غیرعامل 
گزارش بررسی های خود را به شورای عالی امنیت ملی ارایه کرده و دیبرخانه این 

شورا قرار است به جمع بندی موضوع حادثه بپردازد.  خانه ملت

از روغن بنفشه 
تا کرامت انسانیب

 
جراید: نمایندگان در جلس��ه علنی 
ام��روز با دوفوریت ط��رح ... رایگان 
موافقت کردند. نقطه چین باال را با 

گزینه ماسب پر کنید.
الف( قیر
ب( قیف

ج( روغن بنفشه
د( کرامت انسانی

محمد غرضی: این مجلس پشتوانه اجتماعی ندارد 
چ��ون نمایندگان��ش رأی هایی ک��ه آوردند خیلی 

ضعیف است.
با توجه به این اظهارنظر به اعتقاد شما آرای ایشان 
در انتخابات ریاست جمهوری به کدام یک از گزینه 

های زیر نزدیک است؟
الف( دویست هزار رای کمتر از آرای باطله

ب( صدهزار رای بیشتر از آرای باطله
ج( دقیقا اندازه آرای باطله

د( به اندازه خانواده،دوس��تان، آش��نایان و خانواده 
محترم رجبی

 جراید: شهردار تهران کیک پنجاه سالگی گورستان 
بهشت زهرا را فوت کرد.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( جشن تولد در زمان کرونا بد است مگر اینکه 

پای شهردار وسط باشد.
ب( وس��ط بدبختی های ملت این شهردار واقعا دل 

خجسته ای دارد.
ج( مدال نوآوری تعلق می گیرد به مدیرکل مبتکر 

روابط عمومی بهشت زهرا
د( همه چی آرومه من چقدر خوشحالم

آیت هللا رییسی در شورای عالی قوه قضاییه:

بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم


