
نشست ویژه کمیسیون صنایع مجلس 
درباره افزایش قیمت خودرو

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی از نشست ویژه این کمیسیون درباره بررسی 

علل افزایش قیمت خودرو خبر داد.
عبداهلل رضیان با انتقاد از وزارت صمت برای نداشتن 
اراده در مهار قیمت خودرو، گفت: متأس��فانه وضعی 
که امروز ش��اهدیم این اس��ت که وزارت صمت هیچ 
اراده ای ب��رای مه��ار قیمت خودرو ن��دارد. وی ادامه 
داد: نبود عزم و اراده جدی در بین مس��ئوالن وزارت 
صمت باعث ش��ده که امروز ش��اهد وضع موجود در 
قیمت خودرو باش��یم، سوال اساس��ی این است که 
چ��را قیمت خودرویی نظیر پراید ک��ه از خط تولید 
کشور سازنده نیز خارج شده، امروز باید به 80 تا 90 
میلیون تومان برسد؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس تصریح کرد: وضعیت��ی امروز در بازار خودرو 
ایجاد ش��ده که دالالن و واس��طه ها به راحتی برای 
خودش��ان جوالن می دهند و حتی در تعیین مدیر 
و مدیرعامل برای برخی ش��رکت های خودروسازی 
نق��ش دارند، این رویه ها باید اصالح ش��ود. رضیان 
اضافه کرد: معتقدم اگر مجموعه وزارت صمت عزم 
جدی برای برخورد با دالالن و قطع دست واسطه ها 
از بازار خودرو را داش��ته باش��د، می ت��وان به بهبود 
وضعی��ت این بازار ت��ا حدودی امی��دوار بود. وی با 
تأکی��د بر اینکه افزایش بی رویه قیمت خودرو فقط 
محصول دالل بازی نیست، گفت: در بعضی موارد نیز 
شاهدیم که تصمیمات غیرکارشناسی از سوی بدنه 
مدیریتی وزارت صمت و یا سیاست گذاری های پولی 
و بانکی از س��وی بانک مرکزی نیز به افزایش انواع 
قیمت خودرو دامن زده اس��ت.وی خاطرنشان کرد:  
قرار اس��ت جلس��ه ویژه ای با حضور مسئوالن بانک 
مرکزی، وزارت صمت و شورای رقابت درباره دالیل 
افزایش قیمت خودرو داش��ته باش��یم، این وضعیت 

باید تعیین تکلیف شود. تسنیم

اخبار

از زمانی که ویروس کرونا وارد کشور شد یک موج و احساس 
همدلی و یاری در میان جامعه شکل گرفته است که با تأکید 
مقام معظم رهبری در این مسئله روز به روز افزایش می یابد. 
ویروس کرونا باعث مختل شدن بسیاری از کسب و کارهای 
مردم ش��د، آن هم زمانی که به عید نوروز نزدیک می شدیم و 
بسیاری از مشاغل در شب عید رونق پیدا می کنند. با تعطیلی 
بسیاری مش��اغل، صاحبان آن با مشکالت مالی و معیشتی 
روبرو ش��دند و در این امر حت��ی برخی مالکان نیز به میدان 
آم��ده و با بخش��ش یک تا چند ماه از اج��اره ملک خود،  در 
این رزمایش کمک مؤمنانه س��هیم شدند. با آغاز ماه مبارک 
رمضان، کمک های مؤمناه از س��وی م��ردم،  خیرین، نهادهای 
انقالبی و س��ازمان ها نیز افزایش یاف��ت و در چند مرحله به 
توزیع بسته های معیشتی در میان آنهایی که از شرایط شیوع 
ویروس کرونا زیان دیده و نیازمند هستند، اقدام شد. همزمان 
با میالد امام حس��ن مجتبی)ع( کریم اهل بیت،  یک مرحله 
دیگر نیز به اجرا در ا«د و در این مرحله یک میلیون بس��ته 
معیشتی میان نیازمندان توزیع شد. رزمایش سراسری کمک 
مؤمنانه با مش��ارکت بس��یجیان و خیرین در ۲۵ استان و با 

توزیع یک میلیون بسته معیشتی از روز شنبه آغاز شد.
همزمان با میالد کریم اهل )ع( مرحله دوم رزمایش سراسری 
کم��ک مؤمنانه با مش��ارکت خیرین، اصناف، ورزش��کاران، 
هنرمندان و مداحان بس��یجی همزمان در ۲۵ استان از روز 

شنبه ۲0 اردیبهشت آغاز شد.
در این عرصه از رزمایش یک میلیون بسته معیشتی به ارزش 

هر بسته ۳00 هزار تومان تهیه و توزیع می شود.
با هدف کمک به اقش��ار کم درآمد و آسیب دیده در بیماری 
کرونا این رزمایش ع��الوه بر تهران و ری به صورت همزمان 

در اس��تان های آذربایجان ش��رقی، آذربایج��ان غربی، البرز، 
مرکزی، بوش��هر، سیستان و بلوچس��تان، مرکزی، خراسان 
رضوی، خراس��ان ش��مالی، خراس��ان جنوب��ی، چهارمحال 
بختیاری، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، کرمانش��اه، 
گیالن، گلستان، لرستان، همدان، مازندران، یزد، قم، اردبیل و 
سمنان برگزار می شود. کمک های مؤمنانه قرار است تا پایان 
ماه مبارک رمضان ادامه داش��ته باش��د و در صورت نیاز پس 
از پایان ماه مبارک رمضان نیز رزمایش کمک مؤمنانه مردم 

ایران برای هموطنان خود ادامه خواهد داشت.
 توزیع ۲۰ هزار بس�ته معیش�تی کم�ک مؤمنانه در 

رزمایش مواسات و همدلی

در همین زمینه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
وزارت دف��اع همزمان با والدت کریم اهل بیت امام حس��ن 
مجتبی)ع( در رزمایش مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه، ۲0 
هزار بسته معیشتی به هموطنان نیازمند توزیع می کند. امیر 
حاتمی در رزمایش کمک مؤمنانه وزارت دفاع با آرزوی قبولی 
طاع��ات و عبادات در ماه پربرکت و مبارک رمضان و تبریک 
میالد با سعادت امام حس��ن مجتبی )ع( به همه شیعیان و 
با اش��اره به عزم انقالبی و جهادی کارکن��ان وزارت دفاع در 
کمک های انس��ان دوستانه خود،  گفت: مجموعه کارکنان و 
سازمان های وزارت دفاع با احساس تکلیف و پاسخ به رهبر و 
موالی خود ۱۳ قلم کاالی اساسی را در قالب ۲0 هزار بسته 

معیش��تی مورد نیاز خانوارهای آسیب پذیر و نیازمند توزیع 
می کنند. وی با اش��اره به حضور موث��ر وزارت دفاع از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا در کنار ملت و حوزه بهداشت و درمان و 
به کار گیری تمام توان، تجهیزات و پش��توانه دانش دفاعی و 
تأمین اقالم و ملزومات تخصصی کشور در مقابله با این ویروس 
منحوس، افزود: بالفاصله پس از فرمایشات فرمانده معظم کل 
قوا تمام��ی مدیران و کارکنان وزارت دفاع در س��ازمان های 
تابعه با لبیک به فرمان رهبر فرزانه انقالب اس��المی در طرح 
مواسات، همدلی و کمک همدالنه مشارکت کرده و نسبت به 
رفع مایحتاج نیازمندان اقدامات ش��ایان توجهی انجام دادند. 
وزیر دفاع با بیان اینکه برخی از اقالم توزیع ش��ده جزو اقالم 
پر تقاضا بازار هس��تند، گفت: عمده این اقالم ش��امل برنج، 
حبوب��ات، رب گوجه فرهنگی، روغن، ت��ن ماهی، ماکارونی، 
چای، قند و ش��کر هس��تند که در قالب بسته های معیشتی 
اهدا می ش��ود. امیر حاتمی با بیان این کمک های معیش��تی 
وزارت دفاع محدود به این ۲0 هزار بسته نخواهد شد، افزود: 
ان ش��ااهلل در ایام و لیالی قدر و تا پایان ماه مبارک رمضان 
نی��ز کارکن��ان و مدیران صنعت دفاعی ب��ا اهدای یک روز 
حقوق خود و جمع آوری دیگر کمک های خیرخواهانه گام 
دیگری در جهت حضوری مومنانه و عملیاتی نمودن شعار 

مواسات و همدلی بر خواهند داشت.
وی تصریح کرد: نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران، 
متخصصین و تالشگران صنعت دفاعی کشور نه تنها ضامن 
حفظ امنیت انقالب و نظام اسالمی اند بلکه در سخت ترین 
و بحرانی ترین ش��رایط، خالصان��ه و خاضعانه در کنار ملت 
صبور و با اراده ایران اسالمی ایستاده و به این نقش آفرینی 

افتخار می کنند. 

 زمزمه وجود اشکال 
در مدارک تحصیلی برخی 
منتخبان گیالن و اصفهان

پس از اعالم نظر شورای نگهبان درباره بی اعتبار بودن مدرک 
تحصیلی منتخ��ب تفرش در مجلس یازدهم، زمزمه هایی از 
اشکاالت مدرک تحصیلی برخی منتخبان دیگر نیز به گوش 

می رسد.
زمزمه وجود اش��کال در م��دارک تحصیلی برخی منتخبان 
گیالن و اصفهان چندی پیش ش��ورای نگهب��ان بی اعتبار 
بودن مدرک سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش در مجلس 
یازدهم را اعالم و عنوان کرد که نداشتن مجوز این موسسه 
و بی اعتباری مدرک منتخب تفرش برای اعضای شورا محرز 

شده است.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در این باره اعالم ک��رد، بعد از 
بررس��ی های مفصلی که اعضای ش��ورای نگهبان داشتند و 
استعالم از دستگاه های ذیربط معلوم شد که آن موسسه ای 
که گواهی تحصلی را صادر کرده اس��ت دارای مجوز رسمی 
نیس��ت و طبیعتا مدرک صادر ش��ده از س��وی آن موسسه 
هم فاقد اعتبار اس��ت. وی افزود: گزارش��ی از سوی برخی از 

اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و نهایتا رای شورای 
نگهبان این بود که منتخب تفرش و آش��تیان از راه یابی به 

مجلس یازدهم باز می ماند.
 اشکال در مدارک تحصیلی برخی منتخبان مجلس 

یازدهم
البته بحث مربوط به م��دارک منتخبان محدود به منتخب 
تفرش نشد و سخن از وجود ایراد در مدارک برخی منتخبان 

دیگر هم به میان آمد.
در همین زمینه، اس��داهلل عباسی س��خنگوی هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مدرک تحصیلی تعدادی 
از منتخبین مجلس یازدهم از اس��تان گیالن اشکاالتی دارد 
اظهار داش��ت: باید شک و ش��بهه در مورد مدرک تحصیلی 
منتخبان مجلس یازدهم رفع ش��ود؛ این در حالی است که 
مدرک تحصیلی منتخب تفرش توانس��ت ب��رای جمهوری 

اسالمی هزینه های زیادی داشته باشد.
وی در این باره افزود: باید دس��تگاه های نظارتی و امنیتی به 
موضوع مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم 
ورود کرده و با بررسی های متعدد و استعالمات مختلف مانع 

از تضییع حق آحاد مردم شوند.
عباس��ی ادامه داد: باید نهادها و دس��تگاه های مختلف ناظر 
ب��ر انتخابات مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین گیالن را 

بررسی کرده و صحت و سقم آن روشن شود. 

س��خنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اس��المی در ادامه 
عنوان کرد: دس��تگاه های متولی و نهاده��ای چهارگانه باید 
صحت و س��قم برخی از م��دارک منتخبین مجلس یازدهم 

را بررسی کنند.
 دستگاه های اجرایی باید صحت مدارک تحصیلی 

برخی منتخبین را بررسی می کردند
وی گفت:  دستگاه های اجرایی و نهادهای چهارگانه بایستی 
با اس��تعالمات مختلف پیش از برگزاری انتخابات، صحت و 
سقم مدارک تحصیلی برخی منتخبین را بررسی می کردند. 
عباس��ی همچنین عنوان کرد: وزارت عل��وم و حوزه علمیه، 
مراجع اصلی تأیید صالحیت رس��یدگی به مدارک تحصیلی 
نامزدهای انتخابات هستند که باید مانند سازمان ثبت احوال 
که هم اکنون مرجع رس��یدگی کننده ب��ه احراز هویت افراد 
است بتوانند درباره مدارک تحصیلی منتخبین اقدامات الزم 
را انجام دهند. عباس��ی در همین زمین��ه تصریح کرد: باید 
ت��الش کنیم با اصالح قانون انتخابات مانع از تکرار وضعیت 
به وجود آمده در مورد منتخب مردم تفرش در انتخابات های 
بعدی ش��ویم، ل��ذا باید وضعیت به صورتی باش��د که تأیید 
صالحیت افراد پیش از انتخابات تمام شود نه اینکه انتخابات 
برگزار شده و مردم پس از داده های شکلی و ظاهری به نامزد 
مدنظرش��ان رأی داده و پس از رأی آوردن مش��خص شود 

مدرک تحصیلی منتخب یا منتخبین جعلی است.

 مجلس باید قانون انتخابات را اصالح کند
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی همچنین 
درب��اره اصالح قان��ون انتخابات نیز بیان ک��رد: اگر مجلس 
یازدهم بتواند با الحاقیه الزم به قانون انتخابات اصالحیه های 
مدنظ��ر را اعمال کند تا مش��کلی در آین��ده درباره مدرک 
تحصیلی نامزدها به وجود نیاید کار صحیحی صورت گرفته 
است در غیر این صورت امکان دارد شاهد برخی مقاومت ها 
در دستگاه های اجرایی و مسؤولین انتخاباتی به منظور عدم 
پذیرش برخی ایرادات باشیم ضمن اینکه باید با جدیت الزم 
مانع از اتهام های مختلف به برخی مسؤولین در مورد جعلی 
بودن مدارک تحصیلی برخی نامزدهای انتخابات ش��ویم. به 
دنب��ال این موضوع، زمزمه هایی از ب��ی اعتبار بودن و نقص 
م��درک تحصیلی دو منتخ��ب دیگر از اس��تان اصفهان در 

مجلس یازدهم نیز به گوش می رسد.
ش��نیده می ش��ود در یکی از این موارد یکی از منتخبان یاد 
ش��ده در شهرستان های اس��تان اصفهان در دریافت مدرک 
تحصیلی خود دچار مشکل شده و نتوانسته مدرک معتبر و 

مورد نیاز وزارت علوم را ارائه کند.
پیگیری ه��ای خبرن��گار فارس حاکی اس��ت احتم��اال این 
منتخب در معادل سازی مدرک تحصیلی خود دچار مشکل 
شده است که شورای نگهبان در حال حاضر در حال بررسی 

موضوع است. فارس

شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد سازمان مالیاتی 
درجهت تسریع و تس��هیل درانجام امور مودیان مالیاتی را 

تصویب کرد.
در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با 
حضور س��ران سه قوه برگزار شد، پیشنهاد سازمان مالیاتی 
درجهت تس��ریع و تس��هیل درانجام امور مودیان مالیاتی 
تصویب شد. براس��اس این مصوبه، مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیات برارزش افزوده دوره چهارم س��ال 98 و سررس��ید 
پرداخت آن برای کلیه مودیان مالیاتی تا پایان اردیبهشت 
ماه جاری تعیین ش��د. دراین جلس��ه که به ریاست حجت 
االس��الم والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی تشکیل شد، 
گزارش��ی از اقدامات کارگروه تنظیم ب��ازار در ایجاد تعادل 
در ب��ازار و اجرای مصوبه قبلی ش��ورای عال��ی هماهنگی 

اقتصادی در خصوص اطالع رس��انی گس��ترده قیمت ها و 
اس��تفاده از نظارت مردمی و بهره گیری از ش��بکه نظارتی 
اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی ارائه ش��د. شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاه 
ها دراجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار در زمینه مدیریت 

بازار کاالها و خدمات تصمیماتی گرفت.
وزیر نفت نیز در این جلس��ه گزارشی را از اجرای طرح های 
تولید نفت از میادین مشترک به اطالع اعضای شورا رساند. 
موضوع افزایش س��رمایه صندوق ضمانت ص��ادرات، دیگر 
دستور این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که 
به تصویب رسید. رئیس جمهور در آغاز این نشست، والدت 
با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم را تبریک 

گفت. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

مع��اون علم��ی، پژوهش��ی و فناوری 
س��ازمان بسیج مستضعفین از اعطای 
کسری خدمت به صاحبان پیشنهادات 

برتر در چالش کرونا خبر داد.
علم��ی،  مع��اون  رحیم��ی،  مه��دی 
پژوهش��ی و فناوری س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین، اظهار داش��ت: معاونت 
علمی، پژوهش��ی و فناوری س��ازمان 
بس��یج مس��تضعفین کش��ور با هدف 
داشتن ایرانی قوی در راستای تحقق 
تمدن نوین اسالمی، از چالش نوآوری 

باز کرونا حمایت می کند.
وی با بی��ان اینکه بای��د تالش کنیم 

ت��ا ایران به مرجعیت علمی در جهان تبدیل ش��ود،گفت: 
پیاده س��ازی راهبرده��ای نوی��ن در راس��تای تولید عدم 
گوناگون، الزمه تحقق این امر است. معاون علمی، پژوهشی 
و فناوری س��ازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ایده های 
مورد نظر این سازمان در راستای حمایت و توسعه تصریح 
کرد: ارائه پیش��نهاداتی در راس��تای مکمل های دارویی و 
فرآورده ه��ای طب س��نتی از جمله مواردی اس��ت که در 
چالش کرونا مورد توجه معاونت علمی، پژوهشی و فناوری 
سازمان بسیج مستضعفین است. رحیمی ارائه پیشنهادات 
مختل��ف در راس��تای تولی��د تجهیزات پزش��کی را یکی 
دیگ��ر از حوزه های مورد توجه معاونت علمی، پژوهش��ی 
و فناوری س��ازمان بسیج مستضعفین دانست و افزود: این 

نه��اد همچنی��ن به دنب��ال حمایت 
از پیش��نهادات در راس��تای تولید 
م��واد ضدعفونی کننده به وس��یله 
داروه��ای گیاه��ی اس��ت. معاون 
علمی، پژوهشی و فناوری سازمان 
بس��یج مس��تضعفین با اش��اره به 
ظرفیت های حمایتی این مجموعه 
در راستای حمایت از چالش کرونا 
ابراز داش��ت: اس��تقرار پیشنهادات 
برتر در مراکز رشد بسیج و اعطای 
حمایت ه��ای م��ادی و معنوی در 
راس��تای کس��ب مجوزه��ای الزم 

بخشی از این حمایت ها است.
رحیمی اعطای کس��ری خدمت به صاحبان پیش��نهادات 
برتر را یکی دیگر از حمایت های معاونت علمی، پژوهش��ی 
و فناوری س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در چالش کرونا 
عن��وان کرد و افزود: ثبت کردن پیش��نهادات برتر و جمع 
هس��ته های توانمند نیز بخشی از حمایت های این نهاد در 
چالش کرونا است. چالش کرونا یکی از چالش های سامانه 
کندو اس��ت که به عنوان بستری مجازی برای حل مسائل 
و شناخت راهکارها با استفاده از ایده جمع سپاری و هوش 

جمعی مشغول به فعالیت می باشد.
عالقمندان برای عضویت در س��امانه کندو و مشارکت در 

چالش کرونا به نشانی اینترنتی:
 www.candoportal.com مراجعه کنند. تسنیم

ادامه از صفحه اول
مجل��س زمانی در رأس امور قرار خواهد گرفت که 
بتواند در جایگاه مش��ورتی و نظارتی خود بر اساس 
مناف��ع ملی و انق��الب تصمیم گی��ری کند و هیچ 

مالحظه ای را در نظر نداشته باشد.
مجل��س نیازمن��د نمایندگانی انقالب��ی با مدیریت 
جهادی است، که به نظر می رسد در دوره یازدهم 

این اتفاق افتاده است.
ه��ر چند بای��د همچن��ان منتظر ماند ت��ا مجلس 
یازدهم کار خود را آغاز کند و عملکرد این مجلس 
و تصمیم��ات آن نتای��ج خود را در کش��ور نش��ان 
ده��د. اکنون نمی توان در باره این موضوع قضاوت 

داشت.
همه چیز ب��ه عملکرد نمایندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی دوره یازدهم بستگی دارد.
کش��ور شرایط سختی را س��پری می کند و به نظر 
م��ی آید که این ش��رایط به خاطر برخ��ی اتفاقات 
س��خت تر هم خواهد ش��د. نقش مجلس ش��ورای 
اس��المی در این مقط��ع زمانی با وج��ود نیروهای 
انقالب��ی اهمیت بیش��تری می یابد ک��ه می تواند 

اوضاع را بهبود بخشد.

سرمقاله
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گزارش

درخواست حضرتی گزارش تفحص از قاچاق کاال را از دستور خارج کرد
 عضو هیأت رئیسه مجلس از درخواست الیاس حضرتی برای عودت گزارش 

تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز به کمیسیون اقتصادی خبر داد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در خصوص علت قرار نگرفتن گزارش 
تحقی��ق و تفحص از قاچاق کاال و ارز در دس��تور کار صحن علنی مجلس 
گفت: با درخواست آقای حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش 

تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز جهت اصالح به کمیسیون ارجاع شد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس ادامه داد: هفته گذش��ته رئیس کمیس��یون اقتصاد در 
نامه ای به هیأت رئیس��ه مجلس خواستار عودت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق 

کاال و ارز شد و تا کنون این گزارش به هیأت رئیسه بازگشت داده نشده است.
 وی تاکید داش��ت: قصد داش��تیم این گزارش را در دستور کار هفته جاری مجلس 

شورای اسالمی قرار دهیم. مهر

دولت کسانی را که سهام عدالت ندارند در نظر بگیرد
عضو کمیس��یون »برنامه، بودجه و محاس��بات« مجلس ب��ا بیان اینکه 
باید عدالت در توزیع س��هام عدالت مدنظر قرار گیرد، گفت: دولت باید 
راهکاری برای کسانی که نتوانسته اند این سهام را دریافت کنند، در نظر 
بگیرید. حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت، 
گفت: گروه های که این س��هام را دریافت می کنند شرایط معیشتی شان 
تغییر خواهد کرد، اما باید ارزیابی درستی از افرادی که این سهام را دریافت 
می کنند داشته باشیم. وی تصریح کرد: افرادی هستند که در زمان توزیع سهام 
عدال��ت موفق به ثبت نام نش��دند و یا واجد ش��رایط نبودن��د، اما در حال حاضر 
متقاضی این س��هام هستند که باید راهکاری برای این مهم تعبیه شود وگرنه به 
نوعی احساس تبعیض در کشور به وجود می آید. نماینده مجلس گفت: خوشبین 

به رشد اقتصادی خانوار در قالب سهام عدالت نیستم. میزان

اهمیت هماهنگ کردن آموزش های ارتش و سپاه 
در حوزه پدافند 

 فرمان��ده کل ارتش گفت: ادامه فعالیت های آموزش��ی برای هماهنگ 
کردن آموزش های ارتش و سپاه در حوزه پدافند بسیار مهم است.

 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در بازدید از 
دانش��گاه پدافند هوایی، در جمع فرماندهان بر تربیت و آموزش افسرانی 

برای جامعه مهدوی و انجام وظیفه در رکاب امام زمان )عج( تاکید کرد.
وی همچنی��ن ادامه فعالیت های آموزش��ی برای هم فرهن��گ کردن و هماهنگ 
س��اختن آموزش های ارتش و س��پاه در حوزه پدافند را بس��یار مه��م و یکی از 
عوامل جلوگیری از حوادث ناگوار خواند. فرمانده کل ارتش، همچنین از خدمات 
بهداش��ت و درمان نیروی پدافند جمهوری اس��المی ای��ران در موضوع مبارزه با 

کرونا تقدیر کرد. روابط عمومی ارتش

تیتربازی بعد از زلزله

زلزله که بیاید همه چیز می لرزد و 
بیشتر از همه چیز این تیتر روزنامه 
ها که گاهی ج��وری می لرزند که 
دور از جان ش��ما وزرای کابینه شب استیضاحشان 

نمی لرزند.
روزنامه دست چپی: از اصالحات ناامید شوید زلزله 

شدید تر هم می آید.
روزنامه دس��ت راس��تی آقای رئی��س جمهور چه 

پاسخی دارید؟
روزنامه چپ متمایل به راست: زلزله های شدید تر 

از انتخابات اخیر مجلس
روزنامه راس��ت متمایل به چپ: رای خاکستری ها 

به خودشان بیایند.
روزنامه معتدل: هوا خیلی خوب است.

روزنامه راس��ت افراطی: آمریکا اگر بعد از زلزله هم 
تحریم ها را بر ندارد خیلی بی شرف است.

روزنامه چپ افراطی: آهای مردمی که رای ندادید 
تحویل بگیرید.

روزنامه کیهان: کیهان بچه ها روزهای س��ه شنبه 
منتشر می شود.

در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا

پیشنهاد سازمان مالیاتی برای تسهیل در 
امور مودیان مالیاتی تصویب شد

اعطای کسری خدمت به صاحبان 
پیشنهادهای برتر در چالش کرونا

کار خیر بدون روی و ریا


