
اسکندر مقدونی در انجمن صنفی 
تولیدکنندگان جوجه های یکروزه

معاون وزیر بهداش��ت: در ح��ال دریافت وام از بانک 
جهانی به میزان ۵۰ میلیون دالر هستیم که ...

ادامه جمله فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف( صرف خرید مواد اولیه گوبلن دوزی می شود.
ب( به عنوان پاداش به مدیران پرداخت می شود.

ج( این پول ها به جایی نمی رس��د فلذا می دهیم به 
یک وزارتخانه دیگر که به زخمهای زندگیشان بزنند.

د( هیچکدام.
عبارت زیر از کیست؟

آم��وزش و پرورش یا به نوعی دسترس��ی همگانی را 
برای همه دانش آموزان مهیا کند یا هر چه س��ریعتر 
نرم افزار "ش��اد" و این شیوه های ناعادالنه را متوقف 
کند پی��ش از آنکه اندوه و افس��ردگی محرومیت از 

تحصیل مزید بر علت شود.
الف( یک عامل نفوذی استکبار جهانی
ب( یک برانداز وابسته به جریان فتنه

ج( یک منافق روزمزد آمریکای جهانخوار
د( یک نماینده مجلس

انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه های یک روزه: با 
تش��کر از حرکت خودجوش به وجود آمده و موافقت 
اکثریت هیات مدیره محترم مبنی بر کاهش تولید با 
تولید ۱۱۵ میلی��ون، پیش بینی اضافه بودن حداقل 
تولید ۱۵ میلیون جوجه فروردین در خصوص کاهش 

و کنترل ضروری به نظر می رسد.
با توجه به این بیانیه و زنده به گور کردن میلیون ها 
جوجه یک روزه و انتش��ار ویدیوهای مربوط به آن به 
نظر شما کدام یک از گزینه های زیر برای شرکت در 

انتخابات آینده این انجمن صالحیت دارد؟
الف( آدولف هیتلر

ب( بنیتو موسولینی
ج( اسکندر مقدونی

د( برادر جوچی فرزند چنگیزخان

ننجون

رئیس جمه��ور گفت: کاهش روند گس��ترش بیماری کرونا 
در اس��تان ها به خاطر همکاری مردم با طرح فاصله گذاری 
هوش��مند و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی صاحبان 
مش��اغل است. حس��ن روحانی رئیس جمهور روز شنبه در 
جلسه با رؤس��ای کمیته های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، 
اداری، بهداش��تی، آم��وزش عال��ی، پش��تیبانی، اصناف و 
اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ارزیابی های 
دس��تگاه های مرتبط از جمله وزارت بهداش��ت و درمان از 
اجرای یک هفته ای طرح فاصله گذاری هوشمند در استان ها 
حکای��ت از همراهی و همکاری نس��بتاً رضایت بخش مردم 
دارد، گف��ت: همکاری مردم با اجرای ط��رح فاصله گذاری 
هوشمند موجب کاهش روند گس��ترش بیماری در برخی  

استان ها و ایجاد روند ثابت در دیگر استان ها شده است.
وی اظهار داش��ت: این وضعیت بر اساس برآورد  دستگاه ها 
و کمیته های س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا حاصل همراهی و 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط صاحبان کسب وکارها 
و کس��به در هفت��ه گذش��ته ب��وده و البته بر اس��اس آمار 
ذکرش��ده بخش قاب��ل مالحظه ای از م��ردم ضمن رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به ش��کل مطلوبی به شعار »در 
خان��ه بمانیم« متعهد بوده و جز برای امور ضروری از خانه 
خارج نش��دند. رئیس جمهور افزود: کماکان از ملت عزیز و 
ش��ریف می خواهم ب��ه این اصول پایبند بوده و نس��بت به 

رعایت توصیه های بهداشتی توجه داشته باشند.
روحانی خاطرنش��ان کرد: دس��تگاه های ذی ربط می توانند 
بر اس��اس این برآوردها در گام بعدی ش��رایط مدنظر برای 
بازفعالیت کسب وکارهای با ریسک متوسط را برای تصویب 

به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کنند.
وی ادامه داد: در این راس��تا مقرر ش��ده وزارت بهداشت و 
درمان ب��ا همکاری کمیته امنیتی و اجتماعی س��تاد ملی 
مقابل��ه با کرونا ش��رایط ش��روع به کار کس��ب وکارهای با 
ریسک متوسط را بررسی و آن را به ستاد ملی ارائه کنند.

رئی��س جمه��ور اظهار داش��ت: کمیت��ه اطالع رس��انی و 
تبلیغات س��تاد ملی مقابله با کرونا بای��د با هماهنگی ها و 
برنامه ریزی هایی که برای رسانه های کشور، فضای مجازی 
و صدا و س��یما تعریف می کنند با اطالع رس��انی، آموزش و 
اقناع مردم نس��بت به رعایت ضوابط و دس��تورالعمل های 
ابالغ ش��ده برای کس��ب وکارهایی که فعالیت خود را شروع 
کرده اند، اقدام مؤثر داشته باشند. روحانی خاطرنشان کرد: 
وزارت بهداش��ت و درمان با همکاری دستگاه های ذی ربط 
بای��د در کنار آموزش و اقناع مردم نظارت و کنترل دقیقی 

نسبت به رعایت ضوابط و اصول بهداشتی داشته باشد.
وی همچنین با اش��اره به اینکه بازگش��ایی مراکز آموزشی 
طبق مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا بس��تگی به شرایط 
و وضعی��ت کنترل��ی کرونا در هفته های آت��ی دارد، گفت: 

بنابراین وزارت بهداش��ت و درمان می بایس��ت با همکاری 
کمیته آموزش��ی و کمیته امنیتی ���� اجتماعی با تطبیق 
معیارهای تعریف ش��ده در این خصوص پیش��نهاد خود را 
ارائه کن��د. رئیس جمهور افزود: وزارت بهداش��ت و درمان 
همچنین مأموریت دارد بر اس��اس معیارهای تعریف شده و 
پذیرفته شده جهانی استان ها و شهرهای کشور را نسبت به 
شرایط شیوع بیماری در سه وضعیت مشخص تقسیم بندی 
ک��رده و در هفته های آتی پروتکل های مرتبط با آنها که با 

معیارهای مشخص تعریف شده اند را اجرا نمایند.
روحانی اظهار داشت: در جلس��ه قبلی رؤسای کمیته های 
س��تاد مل��ی مقابله ب��ا کرونا ب��ه وزارت بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی و معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری مأموری��ت داده ش��د تا ب��ا هم��کاری و تقویت 
ش��رکت های دانش بنیان نسبت به س��اخت و تولید برنامه، 
نرم افزار و کیت های جدید برای مش��خص شدن افرادی که 
دارای مصونیت هستند بررسی سریع داشته و اقدام کنند؛ 

بر این اس��اس با استفاده از آن و شناسایی بهبودیافتگان و 
درمان شدگان می توانیم در زمینه اجرای طرح فاصله گذاری 
هوش��مند اجتماعی به مردم کمک کنی��م. وی با تأکید به 
اینکه بای��د در زمین��ه رفت وآمد ایرانیان خارج از کش��ور 
یا اتب��اع بیگانه که س��فر آنها ضروری اس��ت پروتکل های 
دقیق تعریف ش��ود، اضافه کرد: وزارت بهداش��ت و درمان 
با همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی مأموریت 
دارن��د تا دس��تورالعمل های دقیق را در این راس��تا تدوین 
و پس از تصویب در س��تاد ملی مقابله با کرونا نس��بت به 
اطالع رس��انی آن اقدام کنند، تا بر اساس آن رفت وآمدهای 
ضروری که غالباً مرتبط با تبادالت تجاری با سایر کشورها 
و همس��ایگان یا بازگشت ایرانیان بوده و برای کسانی است 
ک��ه ناگزیر از س��فر به ایران هس��تند انجام ش��ود و بتواند 
شرایط را با رعایت دس��تورالعمل های بهداشتی برای سفر 

به ایران مهیا کند.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

 تجهیز پدافند هوایی ارتش 
به پهپاد دوربرد

ب��ا حض��ور وزیر دفاع، ۳ ن��وع پهپاد شناس��ایی و رزمی به 
نیروی هوایی و پدافند ارتش تحویل ش��د که در این میان 
ی��ک پهپاد با برد ۱۰۰۰ کیلومتر ب��ه نیروی پدافند هوایی 

ارتش تحویل شده است.
همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و ب��ا  حضور امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مسلح، امیر س��رتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش امیر س��رتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی 
هوای��ی ارتش، امیر س��رتیپ دوم خواجه ف��رد مدیرعامل 
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع مراسم تحویل دهی انبوه 
هواپیماهای بدون سرنشین چند منظوره، رزمی، شناسایی 

و هدف همزمان در س��ازمان صنایع هوایی و صنایع هسای 
اصفهان برگزار شد.

وزیر دفاع در این مراس��م، بومی س��ازی و ارتقاء مجموعه 
پهپادی کش��ور و دس��تیابی به فناوری طراحی و س��اخت 
هواپیماهای جت بدون سرنش��ین چندمنظوره با سرعت و 
ارتف��اع باال با قابلیت حمل انواع محموله ها یک دس��تاورد 
مه��م برش��مرد و تصریح کرد: حف��ظ آمادگ��ی در حوزه 
ماموریت ه��ای نیروی پدافند هوایی ش��امل آزمایش کلیه 
س��امانه های پدافندی کوت��اه برد و دورب��رد توپخانه ای و 
موشکی و همچنین دس��تیابی به سامانه های سالح ایجاد 
اختالل و فریب در ش��بکه پدافندی دش��من از مهمترین 

اهداف این اقدام بوده است.
امیر سرتیپ حاتمی در تشریح مشخصات فنی هواپیماهای 
جت بدون سرنشین چند منظوره، خاطرنشان ساخت: این 
پهپاده��ا با وزنی بالغ ب��ر ۴۷۰ کیلوگرم و ۹۰۰ کیلومتر بر 
ساعت س��رعت پروازی قابلیت اوج گیری و انجام عملیات 

در ارتفاع ۴۰ هزار پا را دارا می باشد.
وزی��ر دفاع افزود: ای��ن پهپاد ها با ب��رد ۱۰۰۰ کیلومتر و 

مداومت پرواز ۱۸۰ دقیقه است.

تحویل هواپیماهای بدون سرنشین ابابیل ۳ و کرار 
به نیروی هوایی ارتش

در این مراسم همزمان با ارتباط ویدئو کنفرانسی با صنایع 
هسای اصفهان حجم انبوهی از هواپیماهای بدون سرنشین 
ابابیل ۳ و کرار که توس��ط متخصصان صنایع هوایی وزارت 
دفاع تولید ش��ده  اس��ت به نیروی هوایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران تحویل شد.
وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی نیروه��ای مس��لح در تش��ریح 
قابلیت ه��ای پهپاده��ای ابابیل ۳ گفت: ای��ن پهپاد ها یک 
پرنده شناس��ایی رزمی میان برد ب��ا قابلیت حمل محموله 
ه��ای مختلف الکترواپتیکی و رزمی می بوده که  ماموریت 
اصل��ی آن ها جمع آوری و ارس��ال داده ه��ای ماموریتی 

تصویری اپتیکی در مناطق مختلف کشور و همچنین انجام 
عملی��ات تهاجمی رزمی علیه اهداف مورد نظر در ش��عاع 
عملیاتی ۱۵۰ کیلومتری می باش��د. امیر س��رتیپ حاتمی 
در ب��اره قابلیت ه��ای پهپادهای کرار تصری��ح کرد: پهپاد 
کرار پهپادی رزمی و اس��تراتژیک است که قابلیت حمل و 
رهاسازی محموله هایی در کالس هواپیماهای با سرنشین 
بوده و به توانمندی های رزمی و انتحاری مجهز شده است. 
وزیر دفاع پهپاد رزمی کرار را پهپادی نقطه زن دانست که 
با موتور توربو جت ب��ه منظور ماموریت رزمی علیه اهداف 

سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد ؛وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح متعهد اس��ت تا نیروهای مس��لح مقتدر جمهوری 
اسالمی ایران را در حوزه های رزم زمینی ، هوایی، دریایی 
، موش��کی ، الکترونیک و... تقویت ک��رده و از هیچ تالش 
و کوشش��ی در راس��تای ارتقاء توان رزم نیروهای مس��لح 

فروگذار نکند. روابط عمومی وزارت دفاع

ادامه از صفحه اول
کش��ورها عنوان می کنند حال آنک��ه در عالم واقع 
کارکردی جز نابودی طبقه کارگری و ضعیف و حتی 

متوسط کارکرد دیگری نداشته است.  
با توجه به این حقایق اس��ت که آشکار می شود چرا 
محافل سیاس��ی، اقتصادی و رس��انه ای انگلیسی از 
جمله بی بی سی تالش گسترده ای برای ایجاد فضای 
حاشیه ای در باب واقعیت های تلخ جاری در انگلیس 
در قب��ال کرونا را در پیش گرفته اند و اگر از وضعیت 
درونی این کش��ور نیز خبری می دهند چنان صورت 
می گیرد که در البه الی س��ایر اخبار ناپدید شده و 
م��ورد توجه مخاطب قرار نگیرد. دولتمردان انگلیس 
سیاست اتهام زنی به چین را در قبال کرونا در پیش 
گرفته و رسانه های انگلیسی همچون بی بی سی و من 
و تو، سناریوی جنگ روانی علیه جمهوری اسالمی و 
ملت ایران را شبانه روز اجرا می سازند. رفتارهایی که 
در کنار ایجاد فضای غبارآلود در داخل این کشورها، 
پنهان س��ازی ناکارآمدی و شکست نئولیبرالیسم را 
دنب��ال می کند چنانکه در ط��ول جنگ های جهانی 
انگلیس��ی ها با جنگ رسانه ای جنایات خود را پنهان 
و دیگ��ران را مقصران جنگ معرفی کردند که نمونه 
آن پنهان سازی نسل کشی ۹ میلیون ایرانی توسط 
انگلی��س در ط��ول جنگ جهان��ی اول در قحطی و 
گرس��نگی تحمیل��ی بود ک��ه در الب��ه الی نگارش 
گسترده برگ های جنایات آلمان ها در جنگ جهانی 
پنهان کردند و هرگز به جرم این نس��ل کشی مورد 

بازخواست قرار نگرفتند. 

سرمقاله

حاجی دلیگانی خبر داد

مجلس نحوه هزینه کرد ارز 4200 تومانی 
را بررسی می کند

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی از جلس��ه این 
کمیس��یون با رئیس دیوان محاس��بات درباره نح��وه هزینه  کرد ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: این نشست در روز سه شنبه این هفته 

برگزار می شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به گزارش رئیس دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات صورت 
گرفته از س��وی برخی دستگاه ها برای هزینه  کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: 
بن��ده از دو س��ال پیش همواره در تذکرات و حت��ی نامه هایی که به دیوان 
محاس��بات و سازمان برنامه و بودجه ارس��ال کرده ام، خواهان شفافیت در 
میزان و نح��وه تخصیص و هزینه ک��رد ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم، اما توجهی 
ب��ه آن نش��د. وی با بیان اینکه ع��ده ای در س��ال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
برای واردات کاالهای اساس��ی و ضروری مردم دریاف��ت کرده اند، اما لوازم 
غیر ضروری نظیر غذای حیوانات وارد کرده اند، اظهار داش��ت: باید مشخص 
شود که این میزان ارزی که از کشور خارج شده، در کجا هزینه شده است، 

متخلفان باید پاسخ گو باشند.
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس تصریح ک��رد: طبق گزارش هایی 
که از دس��تگاه های نظارتی به ما در مجلس ارسال شده، برخی شرکت  های 
خصوصی و واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و یک قلم کاال، 
حتی غیر ضروری نیز وارد نکرده اند. حاجی دلیگانی اضافه کرد: قرار اس��ت 
در جلسه ای که روز سه شنبه این هفته)۲ اردیبهشت( در کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس با آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات خواهیم داشت، او 
توضیحات بیشتری به نمایندگان و اعضای کمیسیون در این باره ارائه کند. 
وی ادامه داد: باید به طور دقیق مش��خص شود که چه اشخاصی در زمینه 
هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلف کرده اند و این پول  ها چه سرنوشتی پیدا 

کرده است؛ باید با متخلفین با قاطعیت برخورد شود.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: گزارش 
رئیس دیوان محاس��بات درباره هیئت ویژه  ای که در این نهاد نظارتی برای 
رسیدگی به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده نیز مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. تسنیم

۲۵ نماینده در پی انتش��ار گزارش رئیس دیوان 
محاس��بات مبن��ی بر تخل��ف۱۲ میلی��اردی در 
واگذاری ه��ا در نام��ه ای ب��ه رئیس ق��وه قضائیه 
خواستار بررس��ی علنی پرونده »پوری حسینی« 

در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی شدند.
در پی انتش��ار گزارش دیوان محاسبات در مورد 
تخلف ۱۲ میلیاردی سازمان خصوصی سازی در 
واگذاری ها، ۲۵ نماینده مجلس ش��ورای اسالمی 
در نامه ای به آیت اهلل رئیسی، ریاست قوه قضائیه 
خواس��تار بررس��ی علنی دادگاه های ویژه جرایم 
اقتصادی ب��ه تخلفات »پوری حس��ینی« رئیس 

سابق سازمان خصوصی سازی شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

 حضرت آیت اهلل رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

همانگونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان 
خصوصی س��ازی با ارت��کاب تخلف��ات عدیده در 
اجرای قانون سیاس��ت های کل��ی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی و س��ایر قوانین موضوعه کش��ور باعث 
اتالف مقادیر متنابهی از اموال بیت المال گردیده 
اس��ت، برابر گزارش تفریغ بودجه س��ال ۱۳۹۷ 
حداقل ۱۲ ه��زار میلیارد تومان از اموال عمومی 
با قیمت گ��ذاری غیرعادالنه و واگذاری بنگاه های 
دولت��ی به خری��داران فاقد اهمیت ی��ا مدیران و 
اعضای هیئ��ت مدیره این بنگاه ها تضییع ش��ده 

است.
ب��ا تالش مجدانه دس��تگاه های امنیتی و نظارتی 
و اهتمام ق��وه محت��رم قضائیه تاکن��ون فرآیند 
واگذاری تعدادی از این بنگاه ها بررسی و تخلفات 
قانونی و جرایم مترتبه احصا گردیده اند. به سبب 

آش��کار ش��دن تخلفات مذکور هیئت واگذاری، 
در اولی��ن گام ب��رای جبران مافات در س��یصد و 
پنجاه و هفتمین جلس��ه برگزار ش��ده در تاریخ 
۹/۱۰/۱۳۹۸ مق��رر نمود واگذاری ش��رکت های 
ماشین س��ازی تبریز، ریخته گری ماشین س��ازی 
تبریز، زمین های ائل گلی، ش��رکت ملی کشت و 
صنعت و دامپروری مغان، ش��رکت پاالیش نفت 
کرمانش��اه، تولی��د نی��روی برق ش��اهرود، ایران 
ایرت��ور، خدمات مهندس��ی آب و خاک پارس و 
خدمات مهندس��ی خط و ابنیه فن��ی راه آهن از 
طری��ق س��ازوکارهای پیش بینی ش��ده در قانون 
ابطال و بنگاه های پیشتر گفته شده به بیت المال 

بازگردانیده شوند.
با کمال تأس��ف روند ابطال واگذاری های مذکور 
در مراح��ل نخس��ت توس��ط اعم��ال غیرقانونی 
بخش هایی از قوه مجریه با اختالل مواجه گردیده 
است. به عنوان مثال، معاونت هماهنگی و نظارت 
اقتص��ادی و زیربنایی مع��اون اول رئیس جمهور 
مبادرت به تش��کیل کمیته ای موس��وم به کمیته 
رونق تولید نموده که س��عی دارد تا کلیه جرایم 
و تخلف��ات قانونی صورت پذیرفت��ه در واگذاری 
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را 
که توسط مقامات ذی صالح قضائی مورد تحقیق 
و بررسی قرار گرفته، تحت عنوان »رعایت مصالح 
ملی بی اثر و واگذاری خالف قانونی )قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اص��ل ۴۴ قانون اساس��ی(« 
مبادرت به ص��دور مصوبه ای برخالف نص صریح 
قوانی��ن و مق��ررات کش��ور نموده ک��ه منجر به 

تخدیش استقالل قوه قضائیه نیز گردیده است.
در ای��ن مق��رره صالحیت خریدار ش��رکت مورد 

بحث ب��دون هیچ گون��ه اختیار قانون��ی، احراز و 
س��ازمان خصوصی س��ازی ب��ه ه��ر روش ممکن 
مکلف به بازپس گیری الیح��ه ابطال واگذاری از 
هیئت داوری گردیده اس��ت و در راه نیل به این 
هدف شوم حتی از بهره گیری از اصل ۱۳۹ قانون 
اساسی جمهوری اس��المی ایران و پیشنهاد اخذ 
مصوبه هیئت وزیران جهت اس��ترداد دادخواست 
ابطال نیز فروگذار ننموده است. علی رغم علم این 
کمیت��ه به نازل بودن قیمت گذاری به عمل آمده 
ک��ه مرات��ب آن صراحتاً در مصوب��ه معترض عنه 
منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده 
انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضائی 
را داش��ته و بدین ترتیب بر تضییع اموال دولتی و 

دارایی های بیت المال اصرار می ورزد.
هدف نهایی این س��وءعملکرد عامدانه به بن بست 
کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان 
خصوصی س��ازی و اجرای عدالت در مورد رئیس 
س��ابق این س��ازمان اس��ت که در حال حاضر به 
اته��ام اخالل عمده در نظام اقتصادی کش��ور در 

انتظار محاکمه می باشد.
از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای 
عدالت، باعث تخریب ش��ئونات و بی اعتباری قوه 
قضائی��ه در برقراری عدالت و نی��ز افکار عمومی 
و س��بب تخریب اعتماد عمومی نس��بت به نظام 
اس��المی در امر مبارزه با فس��اد می گردد، صدور 
اوام��ر مقتضی جه��ت توقف اقدام��ات و برخورد 
قانون��ی ب��ا عوامل مخل روند جریان دادرس��ی و 
محاکمه س��ریع و قاطع و علنی تضییع کنندگان 
اموال بیت المال در دادگاه های ویژه رس��یدگی به 

جرایم اقتصادی مورد استدعا است.  مهر
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وزارت بهداشت شرایط آغاز فعالیت کسب 
 وکارها با ریسک متوسط را مشخص کند

روحانی: 

مرحله اول رزمایش کمک  مؤمنانه تا عید سعید فطر ادامه دارد
مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: مرحله اول رزمایش سراسری 
کمک  مؤمنانه تا عید س��عید فط��ر ادامه دارد و عمل کنن��ده این جریان، 

پایگاه های مقاومت روستایی و شهری هستند.
 محمد زهرایی درب��اره رزمایش کمک مؤمنانه گفت: مرحله اول رزمایش 
سراسری کمک  مومنانه تا عید سعید فطر ادامه خواهد داشت و عمل کننده 

این جریان پایگاه های مقاومت روستایی و شهری هستند.
وی اف��زود: خانواده های کم  بضاعت و نیازمندانی که از ویروس منحوس کرونا دچار 
آسیب شده اند، اولویت  نخست رزمایش کمک  مومنانه هستند و بسته های معیشتی 
طی یک تا دو مرحله در اختیار آنها قرار می گیرد. مسئول سازمان بسیج سازندگی 
خاطرنش��ان کرد: قرار اس��ت در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه مشاغل آسیب 

 دیده از ویروس کرونا مورد توجه قرار گیرند.  میزان

حمایت از شرکت های دانش بنیان کلید عبور از بحران کرونا است
منتخ��ب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان می ت��وان تولیدات داخلی را جایگزین واردات کرد و از بحران 
»کرون��ا« عبور کرد. مجتبی رضاخ��واه در زمینه اینکه برخی حل بحران 
کرونا در کش��ور را مستلزم رفع تحریم های آمریکا می دانند، گفت: اینکه 
برخی اعالم می کنند باید منتظر لغو تحریم باشیم تا مشکالت ما حل شود، 
مضحک است. وی افزود: ما بیش از ۶ سال است منتظر لغو تحریم ها هستیم و 
تاکنون نه تنها چنین چیزی رخ نداده، بلکه شاهد هستیم تحریم ها علیه کشورمان 
بیش��تر هم شده اس��ت. امیدوارم که این بیماری که بعضی ها به آن مبتال شده و 
می خواهند همه چیز را به دست غربی ها حل کنند، به زودی درمان شود.  رضاخواه 
گفت: در ش��رایط کنونی دولت باید از ش��رکت های دانش بنی��ان حمایت کرده تا 

بتوانند اقالم مورد نیاز داخل که آنها را وارد می کنیم، جایگزین کنند. مهر

نظارت دستگاه های نظارتی بر بازار بی تأثیر است
نماینده مردم پلدختر در مجلس گفت: نظارت دستگاه های نظارتی بر بازار 
ضعیف و بی تأثیر اس��ت و شیوع کرونا هم بر کار بازرسان این سازمان ها 
تأثیر گذاشته و از قبل هم کم رنگ تر کرده است. نماینده مردم پلدختر در 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: نظارت بر بازار به گونه ای باید باشد 
که همه خود را           زیر این چتر نظارتی احساس کنند نه این که با یک مورد 
برخورد شود و صدا و سیما هم آن را           پخش کند، به گونه ای که با این برخورد 
موردی انگار که مشکل بازار حل شده است. کاظمی خاطرنشان کرد: ما می بینیم 
که مس��ؤوالن امر در رس��انه  ملی مصاحبه می کنند که ما چنین می کنیم و چنان 
می کنیم و فالن کار را           انجام داده ایم، اما ما نتیجه این نظارت ها را           بر بازار نمی بینیم. 
واقعیت این اس��ت که با حرف زدن و مصاحبه کردن مش��کل بازار حل نمی شود و 

باید نظارت دقیق بر روند تولید و توزیع کاال انجام شود.  فارس

نماینده در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار شدند

بررسی علنی پرونده »پوری حسینی« در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی

خبر
امضای تفاهمنامه بین ستاد اجرایی 
فرمان امام و دانشگاه شهید بهشتی 

محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
در آئین امضای تفاهمنامه بین ستاد اجرایی فرمان امام 
و دانشگاه شهید بهشتی در حوره فناوری های سالمت 
و پیشگیری و مقابله با کرونا گفت: ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( در بخش های تجهیزات، تشخیص، 
درمان، دارو و خدمات از ابتدای این بحران؛ فعال و در 
همه این موارد از مش��اوره ها و نظرات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهش��تی برخوردار بوده ایم. این 
تفاهم نام��ه جهت گیری وس��رعت دهی را تس��هیل 
خواهد کرد که الزمه حل این بحران است. وی با بیان 
لزوم بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه برای مقابله 
با بحران فعلی جهانی، ادامه داد: اگر از دانش��گاه ها و 
علمای علم پزشکی پشتیبانی کنیم، چیزی از دنیا کم 
نخواهیم داش��ت. این اقدام نیز با مدیریت و دلسوزی 

دکتر زالی سرعت خواهد گرفت.


