
تحرکاتی علیه روابط برادران
ادامه از صفحه اول 

در عرصلله ایللران نیز جمهوری اسللامی در حالی 
کارنامه ای موفق در مبارزه با کرونا داشته که غرب 
با جوسللازی های حاشللیه ای نظیر برجسته سازی 
ادعای لللزوم تمدید تحریم های تسلللیحاتی ایران، 
ادعاهای حقوق بشللری به دنبال پنهان سازی این 
دستاوردها است. نکته مهم دیگر آنکه غرب مدعی 
پیشللرفته بودن، در برابر کرونا با رسللوایی ناتوانی 
خدمات بهداشتی و البته عدم اهمیت داشتن جان 

مردم برای مسئولین مواجه شد است.
 بللا توجه به این شللرایط می توان گفللت که بازی 
رسانه ای علیه روابط ایران و افغانستان در چارچوب 
اهدافللی خاص صللورت می گیللرد: اوال دخالت در 
روند سیاسی افغانسللتان با محوریت تحمیل زیاده 
خواهی ها و استمرار اشغال این کشور، پنهان سازی 
عدم اجللرای تعهدات غرب در حمایت از مردم این 
کشور در قبال کرونا، بخشللی از این هدف گذاری 
اسللت. دوم آنکه گرفتارسللازی ایران در حاشیه ها 
بللرای باج گیللری در مذاکرات احتمالللی و نیز کم 
رنگ سازی مبارزه موفق ایران با کرونا بعد دیگر این 
طراحی است. سوم آنکه غرب با رسوایی ناتوانی در 
برابللر کرونا و البته رفتارهایللش در چارچوب غرب 
وحشللی در سرقت تجهیزات پزشللکی و البته عدم 
توجه به مردم مواجه اسللت، با حاشیه سازی سعی 

در انحراف افکار عمومی از این رسوایی ها دارد. 
نکته بسللیار مهم آنکه ملت ایران و افغانسللتان در 
قالللب مدافعان حرم توانسللته اند نقللش مهمی در 
امنیت منطقه ایفا و به کسب الگوی ماندگار مبدل 
شللوند. برهم زدن این اتحاد و به تصور دشللمنان، 
تضعیف مقاومت از اهداف مهم این طراحی اسللت 
که بیللداری دو ملت ایللران و افغانسللتان، اهداف 
طراحان این جنگ رسانه ای که در گذشته نیز علیه 
امنیت و ثبات و روابط برادرانه دو کشللور به اشکال 

مختلف اجرا شده، خنثی سازی خواهد بود.

سرمقاله

غامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری 
خود با اصحاب رسللانه درباره موضوعاتللی از قبیل آخرین 
وضعیللت پرونللده »مجلسللی « های مرتبط با شللرکت های 
خودروسللازی، وضعیت دانشللجویانی که به تازگی دستگیر 
شدند، تاش های دستگاه قضا برای حل مشکات کارگران، 
پرونللده مدیرعامل وقت بانک سللرمایه و چنللدی دیگر از 

پرونده های قضایی و حقوقی توضیحاتی ارائه داد.
اظهارات سللخنگوی دسللتگاه قضا در این نشست خبری و 
پاسللخ های وی به خبرنگاران بصللورت اجمالی را می توانید 
بخوانید. سللخنگوی قوه قضاییه در پاسللخ به این سوال که 
»تمدیللد وکالتنامه هللای تعویض پاک و انتقللال مالکیت 
خودرو و تمدیللد خودکار قراردادهای اجاره ای سللتاد ملی 
کرونا مصوباتی داشللتند آیا این مصوبللات ضمانت اجرایی 
دارند و موضعگیللری قوه قضاییه چیسللت؟« گفت: بعد از 
ارائلله گللزارش از صف های طویل تعویض پللاک خودرو و 
مشللکات ناظر به وکالت نامه ها این موضوع در دستور کار 
قوه قضاییه قرار گرفت.نتیجه کار کارشناسی قوه قضاییه به 
این سللتاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضاییه مهر 
تایید گذاشللت و این مصوبه اجرا می شود. قطعا دادگاه های 
ما چه در ارتباط با وکالتنامه های تعویض پاک خودرو و چه 
قراردادهای اجاره حکمی مغایر آن چه تصویب شللده و کار 

کارشناسی قوه قضاییه بوده، صادر نخواهند کرد.
سللخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره یللک پرونده دیگر 
گفت: در مورد سکه ثامن و طای شادی دادگاه تجدید نظر 
تللا پایان این ماه رای خود را صادر می کند. با صدور این آرا 

تکلیف 10 هزار نفر مشخص می شود.
آخرین وضعیت پرونده »مجلسی « های مرتبط با شرکت های 

خودروسازی، به زودی رای آن صادر می شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس 
در ارتباط با شرکت های خودروسازی دارای پرونده هستند. 
در هفته گذشللته نقص های دادگاه برطرف شد. االن پرونده 
در اختیار رئیس دادگاه اسللت. به زودی رای این پرونده در 
روزهای آینده صادر خواهد شد. در ارتباط با برخی دیگر از 

نمایندگان هم آرایی صادر شده است.
اسللماعیلی در ادامه نشسللت خبللری تصریح کللرد: یکی 
از سیاسللت های ما این اسللت که پرونده مربللوط به افراد و 

مقامات در زمان مسللئولیت مورد بررسی قرار گیرد. پرونده 
دو نماینده مجلس که در مورد خودروسازان به دادگاه رفته 
بود، دچار نقص بود، به دادسرا رفت و رفع نقص شده است 

و به زودی رای آن صادر می شود.
اسماعیلی در باره پرونده هپکو گفت: بین اعتراضات کارگری 
و اقدام علیه امنیت و مواردی که تحت تاثیر بیگانگان انجام 
می شللود فرق می گذاریم. کارگران هپکو احضار شللدند اما 
برای تعییللن تکلیف؛ پرونده هپکو چنللد متهم از کارگران 
داشت که 14 نفر تبرئه شدند اما مدیر سابق کارخانه که با 
تشویق این افراد سوء نیت داشت حکم بدوی گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره دانشجویانی 
بازداشت  در  گفت:  شدند  دستگیر  تازگی  به  که 

به  نداریم،  توجه  آنها  شغل  و  حرفه  به  افراد 
این  می کنیم،  نگاه  آنها  اعمال  و  اتهامات 

افراد به گروه های ضد انقاب وصل شدند 
ارتباط  منافقین  تروریستی  گروهک  با  و 
خرابکارانه  اقدامات  دنبال  به  و  داشتند 
در کشور بودند که اقدامات ایذایی انجام 
انجام  خاصی  اقدام  نتوانستند  و  دادند 
از  دانشجویان هم  از  یکی  دهند، خانواده 

در  داشتند  قصد  بودند.  منافقین  اعضای 
شرایط کرونایی کشور با اقدامات خرابکارانه 

با  کنند.  درست  غائله ای 
اقدامات سربازان 

امام  گمنام 
زمان)عج( 
این دو فرد 
شناسایی 

و بازداشت شدند.
سللخنگوی قوه قضاییه در باره صید تللرال گفت: به لحاظ 
تضییللع حقوق صیللادان بومی و تخریب زیسللت محیطی 
آبزیان، دادسللتان به عنوان مدعللی العموم به موضوع صید 
تللرال ورود می کند، دادسللتان مرکز اسللتان هرمزگان 34 
فروند کشللتی که صید ترال انجللام می دادند توقیف و برای 
آن ها پرونده تشللکیل شده است. بعضا گفته شده است که 
این افراد مجوز دارند اما اکثراً فاقد مجوز هستند. آن افرادی 
هم که مجوز داشتند یا در منطقه غیر مجاز بودند یا از ابزار 

غیر قانونی استفاده می کردند.
اسللماعیلی در رابطه با صللدور رای محکومیت 7 نفر دیگر 
از متهمان بانک سللرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان 
گفللت: ایللن هفت نفللر جللزو مدیریللت و هیات 
مدیللره بانللک سللرمایه هسللتند، محمدرضللا 
خانی مدیرعامل وقت بانک سللرمایه به جرم 
مشارکت در اخال در نظام اقتصادی و پولی 
کشور به صورت عمده محکوم به تحمل 20 
سال حبس، 74 ضربه شاق، محرومیت دائم 
از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به 
مبلللغ 640 هللزار یورو و بیللش از 6 میلیارد 
ریال که بلله طریق نامشللروع تحصیل نموده، 
شللده است. یاسللر ضیایی شللیرکاهی قائم مقام 
وقت بانک سللرمایه محکوم است به 15 سال 
حبس تعزیری، 74 ضربه شللاق 
از خدمات  محرومیت  و 
دولتللی و ضبط 52 
میلیارد ریال وجوه 
حاصللله بر خاف 

قانون.
در  اسللماعیلی 
نشست  ادامه 
خبری خللود 
بیش  گفت: 
 5 0 0 ز  ا
هیات در 
سر  ا سر

کشللور ماموریللت پیدا کردنللد وضعیت زندانیللان در حال 
مرخصللی و حتی جمعی از زندانیانی که به مرخصی نرفتند 
را بررسللی کنند، این هیات ها با کار جهادی و شبانه روزی 
تمامللی پرونده هللای یکایک زندانیللان در حال مرخصی و 
برخللی زندانیان موجود در زندان را به صورت کارشناسللی 
و دقیق مورد بررسللی قرار دادند، برای هر یک از زندانیان با 
توجه به شرایط شان تصمیم کارشناسی گرفته شد وضعیت 
آنها مشللخص و گزارش آنها به صورت دقیق ارسللال شده 
اسللت. 114 هزار و 193 نفللر از زندانیان به مرخصی رفته 
اند. وی ادامه داد: در اجرای سیاسللت های کاهش جمعیت 
کیفری و سیاسللت حبس زدایی طی سال 9۸ بیش از 106 
هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران ما صادر 

شده است.
سللخنگوی قوه قضاییه گفت: در قوه قضاییه تاش کردیم 
هم حرف و درد دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام های 
عملی در جهت حل مشللکات آنهللا برداریم. در هر یک از 
جلسات هم اندیشی 90 درصد وقت جلسه به شنیدن حرف 
کارگران و معلمان و تولیدکننللدگان اختصاص پیدا کرد و 
10 درصد وقت جلسلله به بیان دیللدگاه ها و نقطه نظرات 
ریاسللت قوه قضاییه اختصاص داده شد، آن 10 درصد هم 
با رویکرد حل مشللکل گروه هللای مخاطبی که نمایندگان 
آنها در دیدار حضور داشتند بود صرف شد. موضوع جلسات 
ناظر به نظارت بر حسللن اجرای قانون مشللکات ناشی از 
عدم اجرای قوانین یا بداجرا شدن برخی قوانین و بر مبنای 

مطالبات این اقشار محترم بود.
سللخنگوی قوه قضاییه گفت: بعد از جلسه سه شنبه هفته 
گذشللته ریاسللت قوه با تولید کنندگان و کارگران در پنج 
شللنبه هفته قبل 4 جلسه متوالی به دیدار مدیران و هیات 
مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص پیدا کرد 
کلله هر مجموعه 20 هزار کارگر دارند.برای حل مشللکات 
آنها دستوراتی صادر شللد. دو جلسه اختصاصی در موضوع 
هپکو و هفت تپه برگزار شللد. در جلسلله هپکو یک بسللته 
پیشنهادی مشللکل گشا تهیه و به دولت ارائه شد که مورد 
اسللتقبال همگان قرار گرفت، در جلسه هفت تپه درد و دل 
کارگران شنیده شد و برای حل مشکات آنها دستوراتی به 

دادستان مرکز استان صادر شد. میزان

منتخللب مردم تهران در مجلللس یازدهم گفت: مجلس 
یازدهم اولین مجلس گام دوم انقاب است و در نظر دارد 
جهش ایجللاد کند آن هم نه تنها در تولید بلکه در همه 
امللور به خصوص حوزه آموزش و پرورش. عبدالحسللین 
روح االمینی منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسامی در نشستی مجازی با دانشجومعلمان که 
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، 
ضمن ابراز خرسللندی از برگزاری این نشسللت، گفت: از 
سال 63 که شللورای عالی انقاب فرهنگی تاسیس شد 
بنده جزو گروه اول مشللاورین دبیر این شللورا بودم و تا 
االن به عنوان مشللاور در این بخللش، با عرصه فرهنگ، 
علم، آموزش و پرورش و سللند تحول دانشللگاه پیام نور 

و دانشللگاه آزاد و....در ارتباط بودم. وی گفت: بنده سللر 
کاس تدریس نکرده ام اما با این مسائل که گفته شد در 
ارتباط بودم. جلسلله ای مثل این جلسه جای خوشبختی 
دارد و برای اینکه به نتیحه مطلوب برسللید، باید با اکثر 
نمایندگان گفت وگو کنید. منتخب مردم تهران در ادامه 
صحبت های خود به نقش مجلس یازدهم اشللاره کرد و 
گفت: بدنه کارشناسی دولت به تنهایی کفایت نمی کند و 
مجلس یازدهم اولین مجلس گام دوم است و در نظر دارد 
جهش ایجللاد کند آن هم نه تنها در تولید بلکه در همه 
امور و به ویژه به آموزش و پرورش که باید به آن به عنوان 

یک سرمایه گذاری نگاه کرده نه هزینه.
 فارس

رئیس جمهور بر اجرای سیاسللت تشللویق صللادرات و 
همچنین ضرورت بازگشللت ارز های صادراتی به چرخه 
اقتصاد کشللور و اسللتفاده از آن برای تأمیللن نیازهای 
وارداتی و تولیدی تأکید کرد. با حضور حسللن روحانی 
رئیس جمهور یکصد و سللی و چهارمین جلسلله ستاد 
اقتصادی دولت تشللکیل شد. در این جلسه، رئیس کل 
بانک مرکزی گزارشی را از منابع و مصارف ارزی کشور 
و پیش بینی روند سللال جاری، ارائه کرد. براسللاس این 
گللزارش، روند تأمیللن ارز کاالهای اساسللی و ضروری 
تولید کشللور بر اسللاس برناملله تنظیمی اداملله دارد. 
رئیس جمهور در این زمینه بر اجرای سیاسللت تشویق 
صادرات و همچنین ضرورت بازگشت ارز های صادراتی 

بلله چرخه اقتصاد کشللور و اسللتفاده از آن برای تأمین 
نیازهللای وارداتی و تولیدی تأکید کرد. در این جلسلله 
همچنیللن وزیر اقتصاد و دارایی از اقدامات انجام شللده 
برای آزادسازی سهام عدالت گزارش داد. رئیس جمهور 
در این زمینه نیز بر ضرورت فراهم آمدن سهولت کافی 
برای دارندگان سللهام جهت اسللتفاده از دارایی  سللهام 
خود در جهت قابلیت مبادله سهام، تشویق شرکت های 
سرمایه گذاری استانی به حضور در بازار بورس را خواستار 
شد. در این جلسه همچنین وضعیت بازار بورس و عرضه 
سهام های مربوط به شرکت های دولتی به بخش عمومی 

مورد بررسی قرار گرفت. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دبیر شللورای ائتللاف گفت:به 
دلیللل اینکه شللرایط کشللور 
همللواره در حال تغییر اسللت، 
نیاز  هم  مدیریتی  ساختارهای 
به تحول نیاز دارد، بنابراین به 
نظر می رسللد تحول ساختاری 
مجلس بایللد در دوره یازدهم 

پیگیری شود.
اولویت  درباره  سللروری  پرویز 
مجلللس یازدهللم و ضللرورت 
تغییللر سللاختار مجلس گفت: 
از این جهت که شللرایط کشور 
همللواره در حال تغییر اسللت، 
سللاختارهای مدیریتی کشللور 

نیز همیشه به تحول نیاز دارند، بنابراین به نظر می رسد 
تحول سللاختاری مجلس باید در دوره یازدهم پیگیری 

شود.
وی افزود: مجلس یازدهم در شرایط بسیار ویژه ای قرار 
دارد و این شراط در طول 4 دهه گذشته بی نظیر است. 
ما از یک طرف ناکارآمدی مجلس دهم را داریم که عمًا 
موجب بی اعتمادی مردم نسللبت به مجلس شده و این 
بی اعتمادی بزرگترین آسللیب برای مجلس است، چون 
مهمترین سللرمایه مجلس در جمهوری اسامی اعتماد 

مردم و هم افزایی آنها با نمایندگان مجلس است.
وی همچنین گفت: این همان موضوعی است که مجلس 
فعلللی را از رأس امور تنزل داده اسللت. زیرا این مجلس 
غالبللاً متغیری از تصمیمات دولت بللود. به همین دلیل 
طبیعتللاً مجلللس یازدهم باید مشللکاتی را که از حیث 

ناکارآمدی این مجلس پیدا شده ترمیم کند.
سللروری با اشاره به اینکه ناکارآمدی مجلس ناکارآمدی 
دولت را نیز به همراه داشللته است تاکید کرد: در طول 

ناکارآمدتللر  دولتللی  انقللاب 
از دولللت فعلی نداشللته ایم. 
مجلللس یازدهم یک سللال از 
عمللر خللود را باید بللا همین 
دولت ناکارآمد سللپری کند و 
اقتضای شللرایط این است که 
مجلس یازدهم تاش کند که 
بللا تعامل و هللم افزایی و هم 

کاری کار را پیش ببرد.
وی افزود: البته دولت هم باید 
بداند که با یک مجلس مقتدر 
و انقابی مواجه اسللت و برای 
اینکلله به مللردم خدمت کند 
بایللد از حوزه تعامللل حرکت 
کنللد و بپذیرد کلله دیگر آن زمان که مجلس چشللم و 
گوش بسته در اختیار او بود گذشته است و دیگر چنین 
چیللزی به وجود نخواهد آمد. دولللت باید راه حرکت را 
در همکاری متقابل ببیند نه اینکه متوقع باشللد مجلس 
نسللبت به او پاسللخگو باشللد، بلکه مجلس ریل گذاری 

می کند و دولت باید بر آن ریل حرکت کند.
عضو شللورای مرکزی شللورای ائتاف تاکید کرد: کرونا 
شللرایط اقتصادی دشواری را برای کشور به وجود آورده 
و مشللاغل زیادی دست خوش نابسامانی شدند. عاوه بر 
این فروش نفت به حداقل رسللیده و شرایط برای جامعه 
بسللیار دشوار شده است. از این جهت مجلس یازدهم با 
توجه به اینکه مردم از این مجلس توقع باالیی دارند باید 
این نیازها را پاسخ دهد. بنابراین اولویت مجلس یازدهم 
باید حل مشللکات اقتصادی مردم باشللد و نمایندگان 
تاش کننللد که به صورت چابک و بللا رویکرد علمی و 
کارشناسللی و به دور از جدال های بی خاصیت سیاسی 

این مسائل را حل کند. مهر
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گزارش

تیم اقتصادی دولت درباره گرانی ها به مجلس توضیح دهند
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از هیأت رئیسه خواست تیم اقتصادی 
دولللت را به مجلس دعللوت کرده تا آنها در بللاره گرانی های اخیر توضیح 
دهند.  حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه روز )سه شنبه 16 اردیبهشت( 
مجلس در تذکر شللفاهی خطاب به هیأت رئیسلله مجلس اظهار داشللت: 
هیأت رئیسلله باید تیللم اقتصادی دولت را برای حضللور در مجلس دعوت 
کند تا آنها درباره رفع نگرانی های مردم و کمبود اقام و اجناس و دغدغه های 

معیشتی و گرانی و تورم توضیح داده و با مجلس همفکری داشته باشند.
وی افزود: اگر جلسه ای با تیم اقتصادی دولت درباره گرانی ها برگزار نشود، مجلس 
آینده هم نمی تواند تا حداقل 2 ماه بعد از تشکیل جلسه، چنین نشستی را برپا کند. 
پزشللکیان که ریاست جلسه مجلس را برعهده داشت در پاسخ گفت: این موضوع را 

در هیأت رئیسه مجلس بحث خواهیم کرد. فارس

توزیع ۱۶ هزار بس�ته معیش�تی میان نیازمندان کردس�تان در 
رزمایش کمک مؤمنانه

فرمانده سللپاه کردسللتان با اشللاره به آخرین اقدامات صللورت گرفته 
در رزمایللش کمک مؤمنانلله گفت:  تاکنون نزدیک به 16 هزار بسللته 
معیشتی به ارزش هر بسته 300 هزار تومان میان خانواده های نیازمند 
کردستانی توزیع شده است. سللردار سیدصادق حسینی در باره آخرین 
اقدامات سپاه کردستان در زمینه مقابله با کرونا گفت: تولید 530 هزار عدد 
ماسللک و 70 هزار عدد دسللتکش و توزیع این اقام میان نیازمندان و کادرهای 
بهداشللت و  درمان، از جمله آخرین اقدامات سللپاه کردستان در زمینه مقابله با 
شللیوع ویروس کرونا بوده اسللت. وی افزود: در جریان برگزاری رزمایش کمک 
مؤمنانه در اسللتان کردستان،  قریب به 20 هزار خانوار نیازمند و آسیب دیده از 

کرونا که زیر نظر هیچ نهاد حمایتی نیستند، شناسایی شدند. میزان

مردم هیجانی به بازار بورس واردنشوند
رئیس کمیسللیون ویژه حمایللت از تولید ملی گفت: ورود هیجانی مردم 
به بازار بورس موجب افزایش حبابی ارزش سهام خواهد شد که این امر 
موجب سقوط ارزش سهام می شود. حمیدرضا فوالدگر درباره آزاد سازی 
سهام عدالت گفت: باید بازار سرمایه در کنار بازارهای دیگر تقویت شود 
تا زمانی که مشللکاتی در بازار پولی و بانکی ناشی از بیماری کرونا یا هر 
مشکل دیگری ایجاد می شود، بازار سرمایه بتواند جایگاه خوبی داشته باشد. 
بازار سرمایه می تواند در راستای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول خانوار به مردم 
کمک کند و موجب می شللود که مردم سرمایه های خود را در بازارهای غیرمولد 
و مخللرب وارد نکننللد. وی با بیان اینکه مردم نباید به صورت هیجانی و شللتاب 
زده وارد این بازار شللوند، افزود: مردم باید برای ورود به این بازار با صاحبنظران 

مشورت کنند و به صورت مطالعه شده و با دقت فعالیت کنند. مهر

سخنگوی قوه قضاییه:

اتهام دانشجویان بازداشت شده 
ارتباط با گروه منافقین است

پرویز سروری:

تحول ساختاری مجلس باید در دوره یازدهم 
پیگیری شود

روحانی: 

بازگشت ارز های صادراتی به چرخه اقتصاد کشور 
ضروری است

عبدالحسین روح االمینی:

مجلس یازدهم در نظر دارد در همه حوزه ها 
جهش ایجاد کند

ما می فروشیم اما 
مردم نخرند

برادر محسللن رضایللی: برخی 
دولت هللا در ایللران، اقتصللاد را االکلنگی اداره 
کرده اند، بلله نحوی که کفلله ای را روی زمین 

متوقف و کفه دیگر را تقویت کرده اند.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از روش های 

زیر برای اداره اقتصاد کشور مناسب تر است؟
الف( تاب تاب همبازی = یکی روی تاب بنشیند 

و بقیه هلش بدهند
ب( اقتصاد سرسللره ای = تولید کننده را شللیر 
کنند و ببرند آن باال و بعد سرازیرش کنند برود 

پی کارش!
ج( اقتصاد چرخ و فلکی = مردم را بنشانند توی 
چرخ و فلک و آنقدر بچرخانند که سرشان گیج 
برود و نفهمند این سه هزار میلیارد تومان ها و 

هشت هزار میلیارد تومان ها کجا رفته است.
د( اقتصاد شیر یا خطی = هر روز صبح شیر یا 
خط بیندازند و اقتصاد را بدهند دست یکی که 

صبح را به شب برساند.
عبللارت زیر از کدام دانشللمند بللزرگ جهان 

است؟
مردم به تومان صحبت و مراکز رسمی به ریال 
ثبت می کنند. حتی تومان می نویسیم و تومن 
می گوییم. حذف چهار صفر یک کار الزم برای 

ساده کردن روابط مالی است.
الف( آدام اسمیت پدر علم اقتصاد

ب( بطلمیوس منجم یونانی
ج( چارلز داروین - زیست شناس بریتانیایی
د( برادر ربیعی – سخنگوی دولت دوازدهم

وزیر اقتصاد: مردم نباید در خرید سهام شتابزده 
عمل کنند.

ما از این انشاء نتیجه می گیریم که ...
الف( فقللط دولت حق دارد در فروش سللهام 

شتاب زده عمل کند.
ب( مللردم باید صبللر کنند تا عرضلله اول را 
نورچشللمی ها بخرند بعد عرضه دوم را با سی 

درصد باالتر خریداری کنند.
ج( خودشللان هم می دانند سهام عرضه شده 
چقدر بنجل اسللت و خجالت می کشند ملت 

بفهمند.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.


