
روایت ربیعی از بیشترین آمار قاچاق 
ورودی به کشور

س��خنگوی دولت گفت: بیش��ترین قاچ��اق ورودی 
به کش��ور در بخش کفش و پوش��اک، لوازم آرایش 
و ل��وزام خانگی و قطعات خودرو اس��ت. علی ربیعی 
در نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران و رئیسان 
روابط عمومی ها در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، با بیان اینکه ستاد مبارزه به قاچاق کاال و ارز با 
برنامه های توسعه کشور، حفظ اشتغال و فقرزدایی و 
تولید ارتباط مس��تقیم دارد، اظهار داشت: در اصالح 
قانون قاچاق کاال و ارز فعال بودم و مخالف تش��کیل 
این گونه ستادها در ساختار دولت هستم؛ اما یک نظر 
قوی تر وجود دارد که با توجه به س��اختار اقتصادی و 
جغرافیایی و مرزهای کشور نیازمند به ستاد هستیم 
قطعا الیه هایی در این ستاد است که دیده نمی شود. 
سخنگوی دولت ادامه داد: وقتی درباره اقدامات جامعه 
اطالعاتی و ارتباطی در دوران کرونا سخن می گوییم، 
نمی توانیم نسبت جامعه اطالعاتی و ارتباطی با کرونا 
را مورد بحث قرار ندهیم. ما نیاز به یک پویش نظری 
در ارتب��اط با وظایف جامعه اطالعات��ی وارتباطی با 
کرون��ا داریم. وی ادامه داد: بار روانی اش��باع بیش از 
حد نوع��ی از اخبار و اطالعات از آثار اقتصادی کرونا 
امروز ویران گر عمل می کند در بعضی جاها ویرانگرتر 

هم عمل کرده است.  فارس

اخبار

رئیس جمهور گفت: راهپیمایی 
روز قدس در ۲۱۸ شهر سفید 
پروتکل های  مراعات هم��ه  با 
ص��ورت  ب��ه  ن��ه  بهداش��تی 
راهپیمای��ی بلک��ه به صورت حض��ور در نماز 

جمعه برگزار می شود.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا ضمن تش��کر از مردم در 
رعایت پروتکل های بهداش��تی در ش��ب های 
قدر،  گفت: ما در ش��رایطی هس��تیم که نباید 
بگذاریم اضطراب در جامعه ایجاد شود. دوران 
ویروس کرونا تمام نش��ده، ولی ش��رایط ما از 
دیروز بهتر است. تجهیزات ما هم بیشتر شده 
اس��ت و تجهی��زات الزم را در حال حاضر در 

اختیار داریم. 
وی ادامه داد: در زمینه مقابله با ویروس کرونا 
شرایط فردای ما بدتر از امروز  نخواهد بود. در 
آینده ش��رایط بهتر خواهد ش��د. شرایط ما از 
گذش��ته بهتر شده اما مشکل سختی و دوران 

ویروس تمام نشده است. در این مدت مهارت 
م��ردم و کادر درمانی ما ب��ه مراتب باال رفته 
است و تقریبا پزش��کان و پرستاران ما عالئم 

این بیماری را می دانند. 
وی اضافه کرد: فکر نکنیم همه چیز تمام شده 
اس��ت، در اجتماع قرار گرفتن و پروتکل های 
بهداش��تی را رعای��ت نکردن موجب ش��یوع 
ویروس می ش��ود چرا ک��ه ۵ نف��ر می توانند 
موجب ابت��الی ۵۰ نفر ش��وند و این ۵۰ نفر 
۵۰۰ نف��ر دیگر را مبتال کنن��د و آن وقت با 
مشکل روبه رو می ش��ویم. روحانی با تاکید بر 
اینکه به نظر من، ما از پیک اصلی کرونا عبور 
کرده ای��م، تاکید کرد: م��ن در لحظه های اول 
خطری را از س��وی رسانه های بیگانه احساس 
کردم که می خواستند کشور را تعطیل کنند. 
اما به خدمات ضروری و کاالهای اساسی نیاز 
بود و م��ا محکم ایس��تادیم و این خدمات به 
م��ردم داده ش��د. وی ادام��ه داد: برخی برای 
ایج��اد یاس، اضطراب و دله��ره جامعه تالش 

می کنند بطوری که مردم احس��اس می کنند 
گرفتار ش��رایط بسیار س��خت بدون راه حل 
در زندگی ش��ده اند، این شرایط در مردم آثار 
روان��ی و تبعات در تصمیم گیری اقتصادی در 
آینده دارد. مسئوالن اجتماعی و هم مسئوالن 
اقتصادی و سیاسی برای مردم روشن توضیح 
دهن��د که دوران س��ختی نگذش��ته و دوران 
ویروس تمام نش��ده و همچنان با یک ویروس 
خطرناکی روبرو هستیم اما با این حال شرایط 

ما از دیروز بهتر شده است.
وی ادامه داد: ناهماهنگی هایی بین پزش��کان 
است که در مورد نوع تست ها انجام می شود. 
ما باید دستورالعمل هایی قاطع برای پزشکان 
داشته باشیم. افراد مبتال باید قرنطینه شوند. 
مساله دیگر بیمار یابی است که بتوانیم سریع 

تر از این دوران عبور کنیم. 
روحانی تاکید کرد: ما باید مردم را برای زندگی 
چند ماهه ب��ا ویروس کرونا آماده کنیم. دوره 
کرونا تمام نشده است. ببینید کشورهایی که 

از ما پولدارترند و تجهیزات بهداش��تی بهتری 
دارن��د، چگون��ه در مبارزه با کرون��ا مانده اند. 
وی تصریح کرد: ما بای��د برای افرادی که در 
کشورمان مشکالتی برایشان ایجاد شده بسته 
های حمایتی در نظر بگیریم. چاره ای نداریم 
جمعیتی هستند که از کار بیکار شده اند شغل 
نداریم ش��غل برخی از آنها تازه بعد از سه ماه 
می خواهد باز ش��ود. برخی از شغل ها هنوز تا 

یک ماه دیگر هم باز نمی شود.
روحانی اظهار داش��ت: دولت به تنهایی قادر 
نیس��ت؛ اما هم��ه کمک می کنن��د. همه در 
صحنه هستند. ش��رکت های دانش بنیان بار 
بس��یار س��نگینی در پیش دارند شاید همین 
محقق��ان به درمان رس��یدند. واکس��ن دوره 

طوالنی دارد و بعیده به امسال برسد.
رئیس جمهور گفت: ما نیاز به ارز، ریال و کاال 
داریم. اگر چش��م ما به بشکه نفت باشد؛ بله، 
مش��کل خواهیم داش��ت، اما اگر چشم ما به 
صادر کننده وطن دوست باشد مشکل نداریم. 
اگ��ر ص��ادر کنندگان م��ا ارز را ب��از گردانند 

مشکلی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: یک مس��اله ای که مطرح ش��د 
گزارش��ی بود ک��ه در مورد س��المندان داده 
ش��د، در بسیاری از کشورها تلفات سالمندان 
بس��یار باال است در کشور ما فقط یک درصد 
س��المندان در خان��ه س��المندان هس��تند و 
فق��ط ۱.۵ درصد آنها به عل��ت کرونا در خانه 
سالمندان فوت کردند. روحانی اظهار داشت: 
ب��رای روز قدس دو تصمیم گرفته ش��د، اول 
اینکه در ش��هرهای س��فید که به ۲۱۸ شهر 
می گویی��م، روز قدس هم برگزار می ش��ود و 
ب��ا مراعات همه پروتکل های بهداش��تی نه به 
صورت راهپیمایی بلک��ه به صورت حضور در 
نماز جمعه برگزار می ش��ود. اما در تهران هم 
اینکه هیچ خبری نباش��د نمی شود؛ قرار شد 
مس��ئولیت آن را سپاه بر عهده گیرد و از یک 
مبدا تا انتها حرکتی به وس��لیه خودرو که در 
واقع حرکت تبلیغی اس��ت انجام می ش��ود و 
اجتم��اع مردمی نداریم و با خ��ودرو بصورت 
نمادی��ن برگزار ش��ود. وی ادامه داد: روز عید 

فطر بنا ش��د در سراسر کش��ور نماز عید فطر 
باش��د اما در مکان های ب��زرگ مثل مصلی ها 
برگزار نش��ود و در مساجد برگزار شود. مردم 

هم در منازل خود می تواند نماز  را بخواند.
وی بیان داش��ت: مسأله بعدی اماکن مقدسه 
در مشهد، قم و شاهچراغ در شیراز است؛ قرار 
ش��د بعد از ماه مبارک، صحن ها در چارچوب 
دس��تورالعمل های تعیین ش��ده بازگش��ایی 
ش��وند باز می ش��ود ولی همچن��ان رواق ها و 

حرم ها بسته خواهند ماند.
رئیس جمهور تصریح کرد: بنا ش��د فعال س��ه 
س��اعت صبح و سه ساعت بعد از ظهر درهای 
صحن ها باز ش��ود تا مردم ب��ه اعمال زیارتی 
خ��ود بپردازن��د، اما توقف نبای��د بیش از حد 
باش��د؛ البته این آغاز کار اس��ت و هر چه به 

جلوتر برویم شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.
وی تاکی��د کرد: رس��توران ها نی��ز بعد از ماه 
مب��ارک رمض��ان در چارچ��وب پروتکل های 
بهداشتی فعالیت های خود را از سر می گیرند. 
کنک��ور نی��ز در چارچوب همی��ن پروتکل ها 

انجام خواهد شد.
رئی��س جمه��ور گف��ت: دانش��گاه ها غی��ر از 
رش��ته های پزش��کی ک��ه اکنون نی��ز فعال 
هستند فعالیت خود را از ۱۷ خرداد در حوزه 

آزمایشگاه و کارگاه ها آغاز خواهند کرد.
روحان��ی بیان داش��ت: فعالیت های ورزش��ی 
بازگش��ایی خواهند ش��د البته ای��ن کار باید 
در چارچوب پروتکل های بهداش��تی و بدون 
تماش��اچی باش��د، هیچ اجتماعی را ش��اهد 
نباش��یم و تماش��اچی در این ح��وزه حضور 
نداشته باش��د که این پروتکل از سوی وزارت 

بهداشت ابالغ خواهد شد.
روحان��ی با اش��اره به فعال ب��وده هتل ها در 
کش��ور نیز گفت: در این ای��ام هتل ها کامال 
بس��ته نیس��تند صرفا قسمت رس��توران آنها 
بسته بود. هتل ها باز بود مردم می توانستند به 
هتل بروند و حتی می توانس��تند به رستوران 
هتل بگویند که غذا را برایش��ان به اتاق هتل 
بیاورد اما بعد از ماه مبارک رمضان رس��توران 

هتل ها نیز فعال خواهد شد. فارس

حجت االسالم سیدرضا تقوی:

یارگیری سیاسی با 
انگیزه های قومی در شأن 

مجلس یازدهم نیست
منتخ��ب مردم ته��ران در مجل��س یازدهم ضمن 
انتقاد از تش��کیل فراکس��یون های قوم��ی و قبیله 
ای برای یارگیری های سیاس��ی در آستانه تشکیل 
مجلس یازدهم گفت: باید شایس��ته ساالری معیار 

انتخاب هیئت رئیسه مجلس باشد.
حجت االسالم سیدرضا تقوی در واکنش به تشکیل 
فراکس��یون های قوم��ی و قبیل��ه ای آذری زبان ها، 
زاگرس نش��ینان، البرز نش��ینان پیش از تش��کیل 
مجل��س یازدهم ب��رای تأثیرگ��ذاری در انتخابات 
هیئت رئیس��ه گفت: تش��کیل این فراکس��یون به 

وحدت و یکپارچگی مجلس خدشه وارد می کند.
وی تاکید کرد: کسی که به نمایندگی مجلس 

انتخاب می ش��ود نماینده کل ملت 
ایران است و نباید برای او شرق 

و غرب ایران تفاوتی داش��ته 
باشد.

تشکیل این فراکسیون ها 
آثار و تبعات منفی دارد. 
در  تهران  مردم  منتخب 
مجل��س یازده��م اظهار 

داش��ت: متأس��فانه برای 
یارگیری سیاسی در آستانه 

انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
انگیزه های  ب��ا  ع��ده ای 

قبیل��ه ای  و  قوم��ی 
مکان های��ی  در 

مانن��د هت��ل 
س  س��پینا ا
محلی  که 

برای برگزاری مراس��مات اشرافی است جلساتی را 
برگزار کردند. تقوی گفت: حضور نمایندگانی که به 
هر قیمتی بخواهند به پست و موقعیت دست یابند 
در شأن مجلس یازدهم که مجلسی انقالبی، والیی 

و اصول گراست نیست. 
وی افزود: این افراد با انگیزه های قومی و قبیله ای 
تا  دور هم جمع می شوند  یارگیری سیاسی  برای 
راهکارهای دستیابی به پست های مدیریتی مجلس 
در  مجلس  روند  ادامه  در  البته  کنند  طراحی  را 
قبیله ای  قومی  انگیزه های  این  لوایح  و  طرح ها 
در  تهران  مردم  منتخب  بود.  خواهد  تأثیرگذار 
مجلس یازدهم تصریح کرد: این انگیزه های قومی 
تأثیرگذار  نیز  بودجه  لوایح  بررسی  در  قبیله ای  و 
ریاست  طریق،  این  از  بخواهد  که  کسی  است، 
در  آورد  دست  به  را  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
قومیت  و  بازی ها  رفاقت  و  دوستی ها  این  ادامه 
گرایی ها امکانات کشور را به سمت مناطق خود و 
دوستانش سوق خواهد داد. تقوی اضافه کرد: در 
گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی بودیم که بعضی 
مناطق محروم ماندند و برخی مناطق از برکت 
رفیق بازی ها رشد کردند. در واقع رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه از خجالت 
افرادی که به وی رأی دادند با این 

ترفند درمی آید.
وی تاکی��د ک��رد: ای��ن اقدام��ات 
اسالمی، انس��انی و عادالنه نیست 
مجل��س یازدهم باید در بررس��ی 
طرح ها و لوایح عدالت محور باشد و 
نقاط محروم را بیشتر مدنظر داشته 
باش��د فرقی نمی کند این مناطق 
زاگ��رس  مح��دوده  در 
نشینان باشد یا البرز 
نش��ینان. منتخب 

م��ردم ته��ران گفت: ب��ا ای��ن س��از و کار مناطق 
محروم همچن��ان در محرومیت باقی خواهند ماند 
و نمی توانن��د امکان��ات مورد نی��از را جذب کنند، 
نماین��دگان مجلس باید نگاهی به وس��عت نقش��ه 
ایران داش��ته باش��ند و برای آنها شمال و جنوب و 
شرق و غرب تفاوتی نکند. مجلس شورای اسالمی 
باید خ��رده فرهنگ را زیر یک س��قف جمع کند، 
یکی از برکات مجلس این است که نمایندگان همه 
شهرستان ها کنار هم می نشینند تا برای توسعه کل 
کشور تصمیم گیری کنند. تقوی این یارگیری های 
سیاس��ی قومی قبیل��ه ای را روش��ی جاهلی خواند 
و گف��ت: ای��ن اقدامات آثار مخرب��ی را بر روند کار 
مجلس خواهد داش��ت. وقت��ی نمایندگان مجلس 
بر قوم��ی و قبیل��ه ای این گونه تعص��ب می ورزند 
حتم��اً مردم نیز چنین رویه ای را در پیش خواهند 

گرفت.
وی تاکید کرد: پیامبر اکرم با شعار »إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن 
إِْخَوٌة« همه قوم ها و قبیله ها را در کنار هم قرار داد 
اما امروز قوم گرایی و قبیله گرایی در مجلس زنده 
می ش��ود، این روش ها به صفا و صمیمیت مجلس 

ضربه می زند و به جامعه تسری پیدا می کند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید 
بر اینکه انتخاب افراد برای پس��ت ها باید بر اساس 
شایس��ته س��االری و لیاقت و پایبندی به ارزش ها 
باشد گفت: اگر کسی شایستگی ها را نادیده گرفته 
و بر اساس معیارهای قومی و قبیله ای و وعده های 
سیاسی رأی بدهد یا رأی جمع کند به ملت ایران 

خیانت کرده است.
تقوی تصری��ح کرد: نباید با هر نردبانی به مس��ند 
ریاس��ت تکیه زد؛ بنده خودم سه دوره در مجلس 
حضور داشتم در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون 
فرهنگ��ی حضور داش��تم، غیر از خدم��ت وظیفه 

دیگری نداریم.
 وی با بیان اینکه ارزش ندارد دس��ت به هر کاری 
بزنیم تا به این پس��ت ها دس��ت یابیم، گفت: برای 
مجل��س انقالبی اصول گرا، مؤمن و والیی چنین 

رفتارهایی قبیح است. مهر

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد

چرا درباره اصالحیه قانون انتخابات 
موضع گیری شد؟

عض��و حقوقدان ش��ورای نگهبان نوش��ت: قانون انتخابات موضوعی اس��ت که 
به طور کامل با ش��ورای نگهبان مرتبط اس��ت و حتی اعضای ش��ورا بیشتر از 

نمایندگان مجلس، درگیر مشکالت قانون و اجرای آن هستند.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان طی یادداشتی در صفحه 
ش��خصی خود درباره اصالح نظام انتخاباتی نوشت: ابتدا باید میان نظر رسمی 
ش��ورای نگهبان و نظر اعضای شورا تفکیک قائل ش��ویم. اعضای شورا ممکن 
اس��ت نسبت به موضوعات کش��ور نظری داشته باشند اما وقتی همان موضوع 
در جلسه شورا مطرح می شود، در تصمیم گیری جمعی نظری خالف آن اعالم 
ش��ود. لذا نظر اعضای شورا، لزوماً نظر شورا نیست. وی با بیان اینکه در قانون 
هم منعی نش��ده که اعضای شورای نگهبان از اعالم نظر خود راجع به مسائل 
روز کش��ور و حتی مصوبات مجلس شورای اس��المی منع شده باشند، نوشت: 
ضمن اینکه باالخره عضو ش��ورای نگهبان هم شهروند این کشور است و مثل 

همه شهروندان عادی از حق بیان و اظهارنظر قانونی برخوردار است.
عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان تاکید کرد: در عین حال ما در شورای نگهبان 
فقه��ای بزرگ و حقوقدان های معتبر و شناخته ش��ده ای داریم که نس��بت به 
موضوعات مختلف ممکن اس��ت نکاتی داشته باش��ند، نه از باب عضو شورای 
نگهبان بودن، بلکه از باب کارش��ناس فقهی یا حقوقی بودن شان و این نظرات 
به بهب��ود حکمرانی می تواند کم��ک کند. هادی طحان نظی��ف در ادامه این 
مطلب آورده اس��ت: اگ��ر مثاًل قیمت پراید ۹۰ میلیون تومان ش��ود، دالر ۱۷ 
هزار تومان ش��ود یا بنزین یک ش��به سه برابر ش��ود، چون اینها جزو مصوبات 
مجلس نبوده و در جلسات شورا بحث نمی شود، اعضای شورا هم نباید سخنی 
بگوین��د و یا اعتراض نمایند!؟ وی تاکید کرد: قانون انتخابات موضوعی اس��ت 
که به طور کامل با ش��ورای نگهبان مرتبط اس��ت و حتی اعضای شورا بیشتر 
از نمایندگان محترم، درگیر مش��کالت قانون و اجرای آن هس��تند؛ همیش��ه 
در مورد آن مطالبه بوده اند؛ برای آن هزینه داده اند و البته ش��اید بیش از هر 
نهادی نگران حق مردم و داوطلبان بوده اند عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان با 
طرح این پرسش »آیا نسبت به قانونی که مصائب نظام انتخاباتی را چند برابر 
می کند و مش��کالتی را برای مردم، داوطلبان و دستگاه های اجرایی و نظارتی 
ایجاد می کند باید س��اکت باشیم؟«، نوشت: نباید اشکاالتی را که می بینیم به 
نمایندگان محترم گوش��زد نمائیم؟ به نظر من ای��ن یعنی تعامل مثبت میان 

شورای نگهبان و مجلس و البته سایر دستگاه ها در موارد دیگر.

ادامه از صفحه اول
از خود واکنش نش��ان نداده ب��ود، یقین بدانید که 

عواقب بعدی در انتظار کشورمان بود.
ام��ا نیروهای مس��لح جمه��وری اس��المی ایران با 
خواس��ته گس��ترده و میلیونی مردم روبرو شدند و 

این خواسته جز انتقام و خونخواهی نبود.
س��پاه پاس��داران با هماهنگی با ارتش برای انجام 
عملیات موش��کی یگان موشکی س��پاه، طرح یک 
عملیات را ریختند و پایگاه عین االسد که نیروهای 
آمریکای��ی در آن مس��تقر بودند ه��دف ۱3 فروند 
موشک قرار دادند. واکنشی که حتی آمریکاییها نیز 
انتظار آن را نداشتند. چنین اقدامی هراس نداشتن 
از دش��من را نش��ان داد. آمریکاییها هیچ واکنشی 
نتوانس��تند از خود نشان دهند، چون میدانستند و 
یقین داش��تند که کوچکترین واکنش آنها با پاسخ 
قاطعتر ایران همراه خواهد بود. جمهوری اس��المی 
ایران در زیر سایه تهدیدات جدی دشمن توانست به 
پیشرفتهای بزرگ هسته ای، نظامی و علمی دست 
یابد و هر جا ترس را جایگزین ش��جاعت و دالوری 
کرده است، به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی: 
»هراس از آمریکا نتایج تلخی را به بار خواهد آورد 
و ما در سالهای گذشته در برخی دولتهای خودمان 
مشاهده کردیم که ترس از آمریکا، آنها را دچار چه 

مشکالت سختی کرد.«

سرمقاله
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گزارش

کمک های مردمی برای رزمایش کمک مؤمنانه ادامه دارد
مسئول سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه بنای ما این است که در جریان 
رزمایش کمک مؤمنانه هر کدام از خانوار های شناس��ایی ش��ده در دو نوبت 
کمک های معیش��تی را دریافت کنند گفت: روند کمک های مردمی خیرین 

برای مشارکت در رزمایش کمک مؤمنانه همچنان ادامه دارد.
محمد زهرایی افزود: در رزمایش کمک مؤمنانه بس��یج به اقش��ار نیازمند در 
پس��اکرونا بنا شده است که س��ه میلیون خانوار تحت پوشش این کمک ها قرار 
بگیرند. وی افزود: در جریان رزمایش کمک مؤمنانه هر کدام از خانوار های شناسایی 
ش��ده در دو نوبت کمک های معیش��تی را دریافت می کنند. مسئول سازمان بسیج 
سازندگی گفت: از ابتدا بنا بود که آغاز ماه مبارک رمضان، میالد امام حسن مجتبی 
)ع(، ایام ش��هادت حضرت علی )ع( و همچنین عید س��عید فطر، ۴ مقطع زمانی در 

توزیع کمک های مومنانه مردم به اقشار نیازمند در زمان پساکرونا باشد. میزان

فراکسیون انقالب متعلق به جریان های فکری مجلس است
دبیر اجرایی کارگروه فراکس��یون انقالب اس��المی گفت: این فراکسیون، 
فراکسیونی سیاسی و فراگیر است که همه نمایندگان با جریانات فکری و 
سیاسی می توانند در آن عضو شوند. حسین حاتمی دبیر اجرایی کارگروه 
فراکسیون مردمی انقالب اسالمی در نشست تشریح اقدامات این فراکسیون 
اظهار داشت: اس��اس کار مجلس در حوزه هم افزایی و همفکری در غالب 
فراکسیون هاست. وی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم در حوزه کارکرد گرایی 
و امید بخشی باید محل چالش ها باشد. حاتمی اظهار داشت: اینکه دوستانی خارج 
از مجلس برای ریاس��ت مجلس رایزنی هایی انجام می دهند، شائبه ایجاد می کند و 
بهتر اس��ت این افراد، دامنه فعالیت خود را کاهش دهند تا مجلس مسیر بهتری را 
طی می کند. حاتمی افزود: شاهد مثال آن نیز بنده هستم که از شهرستانی محروم 

به عنوان دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون اکثریت انتخاب شده ام. فارس

دولت به جای جهش تولید جهش قیمت را در پیش گرفته 
نماینده مردم محالت در مجلس گفت: آقای روحانی قیف را وارنه گرفته 
است و به جای جهش تولید گویا سیاست جهش قیمت را پیش کشیده 
است. حجت االسالم علیرضا سلیمی  با اشاره به افزایش بی رویه قیمت 
اجناس در بازار گفت: امس��ال را رهبر معظم انقالب سال جهش تولید 
نامگ��ذاری کردن��د، انتظ��ار و توقع آن بود دولت و مجل��س برای تحقق 
این ش��عار با توجه به ش��رایط خاص فعلی با تمام ت��وان به میدان آیند، اما 
سوگمندانه باید گفت که دولت گویا بازار را رها کرده است. سلیمی با بیان اینکه 
گاه قیمت برخی اجناس مانند اتومبیل عرش��ی می ش��ود! گفت: پس از افزایش 
قیمت ها آقای رئیس جمهور دستور می دهند مثال قیمت کنترل شود ! آیا ایشان 
فراموش کرده اند رئیس قوه مجریه هس��تند؟ س��وال این اس��ت چرا اصوال اجازه 

دادید قیمت ها دچار نوسان شود تا حاال دستور کنترل دهید؟ تسنیم

قیر هست و قیف نیست

در ص��ورت اس��تعفای ننج��ون از 
روزنامه سیاست روز پای کدام یک 

از شخصیت های زیر وسط است؟
الف( عمه رهبر کره شمالی

ب( مدیرمسئول روزنامه سیاست روز
ج( ب��رادر محم��ود واعظی – ریی��س دفتر رییس 

جمهور 
د( چو دانی و پرسی سوالت خطاست

وزیر بهداش��ت خاطرنش��ان ک��رد: نام��ه ای برای 
وزیر ورزش و جوانان می فرس��تیم تا در شهرهای 
غیرقرمز و متوسط ورزش های انفرادی برقرار شود 

و برای لیگ ها نیز ابالغ می  کنیم.
منظور از ورزش ه��ای انفرادی کدام یک از گزینه 

های زیر است؟
الف( تاپ تاپ خمیر تخیلی

ب( تاب تاب همبازی بدون همبازی
ج( منچ یک نفره

د( شطرنج با خرزو خان
وزیر نفت: تعطیلی بیش��تر بخش ه��ای تولید قیر 
و کاهش ف��روش فرآورده های نفت��ی از دیگر آثار 

شیوع ویروس کروناست.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( گاهی قیر هست و قیف نیست.
ب( گاهی قیف هست اما قیر نیست.

ج( گاه��ی هم قیر پیدا می ش��ود و ه��م قیف اما 
کرونا هم هست.

د( گاه��ی هم��ه اینه��ا هس��ت و تحری��م ها هم 
...هیچی!

تجمع روز قدس در ۲۱۸ شهر سفید برگزار می شود

اقامه نماز عید فطر در مساجد سراسر کشور


