
افزایش 15 درصدی حقوق 
نمایندگان مجلس 

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس از موافقت 
ای��ن کمیس��یون ب��ا افزایش حق��وق ۱۵ درصدی 

نمایندگان در سال جاری خبر داد.
محمد خدابخش��ی، اظهار داشت: نشست مشترک 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با هیأت رئیسه 
مجلس شورای اس��امی عصر امروز برگزار شد. در 
این جلس��ه در اج��رای تبصره م��اده ۸۰ آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسامی مقرر شد نمایندگان 
در س��ال جاری افزایش حقوق ۱۵ درصدی داشته 
باش��ند.وی افزود: هیأت رئیس��ه مجلس پیشنهاد 
افزایش ۲۰ درصدی ب��رای حقوق نمایندگان ارائه 
کرده بود اما کمیس��یون برنامه و بودجه با افزایش 
۱۵ درصدی حقوق  برای نمایندگان در سال جاری 

موافقت کرد.  فارس

اخبار

رییس قوه قضاییه تأکید کرد: س��ازمان بازرس��ی، سازمان 
تعزیرات و س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان با نظارت و 
بازرس��ی علی الدوام و کنترل قیمت ها در بازار، آرامش را به 

زندگی مردم باز گردانند.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رییسی در جلس��ه شورای عالی قوه 
قضاییه، با اشاره به حضور مؤمنانه و با اخاص مردم به ویژه 
جوانان در مراس��م  باشکوه لیالی قدر، از رعایت پروتکل ها و 

دستورالعمل های بهداشتی در مراکز مذهبی تقدیر کرد.
ریی��س قوه قضاییه همچنین با اش��اره ب��ه در پیش بودن 
روز جهان��ی قدس و با تاکید بر اینکه آزادی قدس ش��ریف 
همچنان اولویت امت اسامی است اظهار داشت: امروز هم 
بعد از ۷۲ سال نکبت رژیم صهیونیستی و نقض پیمان ها و 
جنایاتی که علیه مردم فلسطین و لبنان و دیگر کشور های 
منطق��ه انجام داده ان��د، به دنبال پیاده س��ازی طرح ننگین 

معامله قرن هستند.
رییسی طرح موضوع الحاق کرانه باختری به سرزمین های 
اش��غالی به  عنوان گام مقدماتی برای اج��رای معامله قرن 
دانست و خاطرنش��ان کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی 

هرگ��ز موفق به اج��رای این ط��رح نمی ش��وند و انتفاضه 
گس��ترده تری نس��بت به گذشته در فلس��طین و حتی در 

سطح منطقه شکل خواهد گرفت.
رئیس قوه قضاییه گفت: پس از اضمحال داعش که مولود 
آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، اسرائیلی ها تاش کردند از 
انفعال خارج ش��وند، اما بر همگان روشن است که آن ها در 
وضعیت استیصال به سر می برند و آمریکا که همواره دنبال 
ایجاد آشوب و ناامنی در دیگر کشورهاست، با ۱/۵ میلیون 
مبتا به کرونا و ۹۰ هزار کش��ته بر اثر شیوع این ویروس، 

گرفتار اعتراضات مردم این کشور شده است.
وی ب��ا بی��ان این که در آمری��کا روزانه تع��داد زیادی وارد 
زندان می ش��وند که در ش��رایط نامناسبی به سر می برند و 
زندان های این کش��ور از جهات مختلف وضعیت اسفناکی 
دارد، نس��بت به سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر روحیه 
اس��تکباری و جنایات آمریکایی ه��ا و همچنین عدم توجه 
آن ها به وضعیت زندانیان به ویژه رنگین پوستان ابراز تأسف 

کرد.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر این که س��ودای شکل گیری 

خاورمیانه آمریکایی به بایگانی تاریخ س��پرده خواهد شد، 
تصریح کرد: خروج آمری��کا از منطقه با اراده مردم منطقه 
رق��م خ��ورده و آغاز ش��ده و قطعاً به برکت خون ش��هید 
س��لیمانی و ش��هدای مقاومت، به ثمر می نشیند و شرایط 

منطقه متفاوت خواهد شد.
رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش ها 
و شکایاتی که نسبت به وضعیت بازار به قوه قضائیه رسیده 
است، اظهار داشت: ش��رایط بازار برای مصرف  کنندگان و 
تولیدگ��ران مناس��ب و رضایتبخش نیس��ت و نیازمند یک 

نظارت جدی از سوی دستگاه های مسئول است.
وی قیمت  گذاری کاال ها ب��رای حمایت از مصرف کنندگان 
و همچنین برخورد با افراد متخلف و متجاس��ر به قانون را 
از حقوق مردم دانس��ت و گفت: س��ازمان بازرسی، سازمان 
تعزیرات و س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان با نظارت و 
بازرس��ی علی الدوام و کنترل قیمت ها در بازار، آرامش را به 

زندگی مردم باز گردانند.
رییسی با بیان این که هر جا دستگاه های مسئول مقتدرانه 
و کارشناس��ی وارد عمل شدند اثرگذار بوده اند، تأکید کرد: 
قیمت گذاری و تس��عیر وظیفه دولت ها اس��ت و امروز هم 
دول��ت ودس��تگاه های متولی کنت��رل بازار بای��د با نجات 
ب��ازار از وضعیت آش��فته فعلی و حمای��ت از تولیدکننده و 
مصرف کننده، در جامعه آرامش ایجاد کنند و اقداماتی که 

در این زمینه آغاز شده، با جدیت بیشتر پیگیری شود.
وی در همین زمینه به ورود دستگاه های مسئول به موضوع 
قیمت خودرو اشاره کرد و متذکر شد که این اقدام موجب 

تاثیر بر این بازار و تا حدودی کنترل قیمت ها شد.
رییس��ی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از اقدامات 
جهادی هم��کاران دس��تگاه قضا در ماه های پایانی س��ال 
گذشته برای به روزرسانی پرونده های قضایی اظهار داشت: 
شیوع کرونا مش��کاتی برای دستگاه های اجرایی و قضایی 
ایجاد ک��رد، اما با بهبود وضعیت، امیدواریم گام های جدی 
برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و روزآمدسازی آن ها 

برداشته شود.
ریی��س ق��وه قضاییه در خص��وص گزارش ه��ای تحقیق و 
تفحص مجلس که برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع 

کرده اس��ت، به دادس��تان تهران مأموری��ت داد موضوع را 
بررسی و گزارشی دقیق و جامع از وضعیت گزارش تحقیق 

و تفحص های ارجاع شده به قوه قضائیه ارائه دهد.
رییسی با اشاره به گزارش برخی از استان ها درباره افزایش 
ورودی پرونده های صلح و سازش به بخشنامه سال گذشته 
ق��وه قضاییه در م��ورد دراولویت ق��رار دادن موضوع صلح 
و س��ازش در دادرسی ها اش��اره کرد و افزود: پیگیری این 
رویکرد از اولویت های جدی دس��تگاه قضایی اس��ت و الزم 
اس��ت دادگس��تری های کل کش��ور به آن اهتمام مضاعف 
داش��ته باش��ند. در این نشست حجت االس��ام درویشیان 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از پیگیری 
وضعیت برخی واحد های تولیدی در اس��تان کرمانشاه که 
انتش��ار گزارش آن در رس��انه ملّ��ی واکنش هایی را در پی 
داش��ت، اظهار داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق با 

واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین به موضوع واگذاری ش��رکت کشت و صنعت 
دشت مغان اش��اره کرده و افزود: با توجه به ایرادات جدی 
که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، 
هیأت داوری در اردیبهشت ماه جاری درخواست ابطال این 
واگذاری را به هیأت واگذاری اعام کرد، اما هیأت مذکور با 
رد این درخواس��ت، آن را مجدداً به هیأت داوری بازگرداند 

که موضوع همچنان در دست بررسی است.
رئی��س قوه قضاییه نی��ز ضمن تقدی��ر از پیگیری موضوع 
کرمانش��اه توسط سازمان بازرس��ی، به این سازمان دستور 
داد گزارش بررس��ی های خود در موضوع واگذاری شرکت 
کش��ت و صنعت دش��ت مغ��ان را به  همه اعض��ای هیات 

واگذاری ارائه کند.
دکتر جهانگیر رئیس س��ازمان زندان ها نیز در این جلسه با 
اش��اره به پایان مهلت مرخصی بخشی از زندانیان مشمول 
بخشنامه ریاست قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از تمهیدات 
در نظر گرفته ش��ده ب��رای قرنطینه این افراد پیش از ورود 
ب��ه فضای عمومی زندان پرداخ��ت و افزود: ۱۶ هزار نفر از 
زندانیان��ی که به مرخص��ی رفته بودند، ب��ا مرخصی پایان 

حبس دیگر به زندان باز نخواهند گشت. 
 مرکز رسانه قوه قضائیه

علی ربیعی با اشاره به ارسال بنزین به ونزوئا گفت: دزدی دریایی آمریکا 
مسبوق به سابقه بوده است، اما هنوز زود است واکنشها را مطرح کنیم اما 
همه گزینه ها در پیش است و امیدواریم آمریکایی ها خطایی انجام ندهند. 
عل��ی ربیعی در نشس��ت هفتگی خود ب��ا خبرنگاران گفت: خوش��بختانه 
مناطق س��فید ما به ۲۸۰ منطقه افزایش یافته و پس از چین و س��وییس 

باالترین بهبودی را داریم.
وی ادامه داد: گزارش ها در س��تاد ملی مبارزه با کرونا نش��ان می دهد، از 
مرحله مدیریت و کنترل بیماری کرونا عبور و پزش��کان و کادر درمان ما 

وارد فاز مهار بیماری کرونا شده اند.
وی ضمن تبریک به مناس��بت روز ارتباط��ات، تصریح کرد: دولت از همه 
دس��ت اندرکاران ارتباط��ات تش��کر می کند. حرکت این دولت به س��مت 
پاس��خگویی، بی همتا بوده اس��ت و به جرات می توانم بگویم هیچ دولتی 

مانند این دولت در مظان انتقاد در فضای مجازی نبوده است.
ربیع��ی در مورد تهدی��د آمریکا برای نفت کش های ایران��ی در راه ونزوئا 

گفت: هیچ دولتی ملزم به تحریم های دل بخواهی آمریکا نیست.
وی ادام��ه داد: ارس��ال تانکرهای بنزین به درخواس��ت دولت ونزوئا بوده 
اس��ت. ما می خواهیم جامعه بین الملل نسبت به این بدعت جدید آمریکا 

واکنش نشان دهد.
س��خنگوی دولت گفت: دزدی دریایی آمریکا مسبوق به سابقه بوده است، 
اما هنوز زود اس��ت واکنش��ها را مطرح کنیم، اما همه گزینه ها در پیش 

است و امیدواریم آمریکایی ها خطایی انجام ندهند.
ربیعی گفت: بنای دولت کنترل قیمت ارز اس��ت. بورس یک حرکت سالم 
اس��ت؛ دولت هیچ ارتباطی بی��ن واگذاری ها و کس��ری بودجه اش برقرار 
نکرده است، چون دولت تنها طبق آنچه مجوز دارد می تواند اوراق بهادار 
بفروشد. وی افزود: فکر می کنیم بهبود شرایط با ثباتی که در بازارها ایجاد 
می ش��ود، فراهم خواهد ش��د ما تاش می کنیم ارز را در کانال پایین تری 
بیاوریم. س��خنگوی دولت در مورد آزادسازی فرکانس ۷۰۰ تا ۸۰۰ اظهار 
داشت: استفاده از شبکه »شاد« فعا تا پایان خرداد رایگان شد؛ در برخی 
استان ها با خبر شدیم امکان استفاده از فضای مجازی نیست و لذا دستور 

بازگشایی مدارس را دادیم.
وی در باره اخبار منتش��ر شده درباره مقبره مقدس هموطنان کلیمی در 
همدان اظهار داشت: بنا سالم است و این اقدام مشکوک بوده و می خواهند 
نش��ان دهند هموطنان یهودی در ایران زندگی خطرناک و سختی دارند، 

در حالی که آنها قرن ها است در کنار مردم زندگی می کنند.
ربیع��ی گف��ت: ای��ران جامعه یهودی  س��تیز نبوده اس��ت و ما ب��ا زور و 

کودک کشی یک حزب و جریان فکری حاکم مقابله می کنیم.
وی در م��ورد امکان افزایش س��فر ها در عید فطر عنوان داش��ت: ما فعا 

در دوران کرونا س��همیه نوروزی بنزین نداریم و کماکان ش��عار ما ماندن 
در خانه اس��ت و توصیه می کنیم مردم به جز برای کارهای ضروری س��فر 

نکنند. االن هم سفر به صاح نیست.
س��خنگوی دولت گفت: وضعیت خوبی داریم و تهران کمترین فوتی را از 

ابتدای شروع کرونا داشته است.
وی در مورد وضعیت کاالهای اساسی در سال ۹۹ اظهار داشت: ما نیازمند 
تامی��ن م��واد اولیه کارخانه ها هس��تیم و اگر نتوانیم تامی��ن کنیم با یک 
بیکاری وس��یع روبرو خواهیم ش��د، دارو را نیز باید تأمین کنیم و س��عی 

کردیم با تامین ارز با قیمت مناسب آنها را تامین کنیم.
ربیع��ی گف��ت: ۸۰ درصد تولید م��رغ متکی به ارز اس��ت، ایاالت متحده 
کوچکتری��ن ورود ارز به داخ��ل را کنترل می کند با این توصیف س��عی 
کردیم صادرات را افزای��ش دهیم، با این وضعیت ادامه تامین همه کاالها 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: اینکه چرا کاالیی را به 
محض خروج از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعام نمی کنیم، به  دلیل آن است 
که حجم زیادی از کاالها با ارز ۴۲۰۰ خریداری شده و هنوز در انبار است 

و با اعام خبر باعث افزایش قیمت می شود.
ربیعی درباره ش��یوه برکناری رض��ا رحمانی وزیر 

صمت و شباهت آن با برکناری های دوران دولت 
گذش��ته گفت: ضمن تش��کر از آقای رحمانی، 
ما با ش��یوه های قبلی برکناری وزیر مخالفیم؛ 
این موضوع ]برکناری[ یک روند بود و ناگهانی 

نبوده است. اجازه بدید خیلی توضیح 
نده��م ام��ا در دوران تحری��م 

ه��ای  اس��تراتژی  نیازمن��د 
صنعت��ی و تولی��دی جدید 

هستیم. فارس

با مصوبه مجلس

استفاده از سخت افزارهای تولیدی
 رژیم صهیونیستی ممنوع شد

نمایندگان مجلس هرگونه استفاده از سخت افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران 
را ممنوع کردند.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی در نشس��ت علنی در جریان بررس��ی طرح مقابله با 
اقدام��ات خصمانه رژیم صهیونیس��تی علی��ه صلح و امنیت، با م��اده ۵ این طرح موافقت 
کردند. بر اس��اس ماده ۵ طرح مذکور، هرگونه اس��تفاده از س��خت افزارهای تولیدی رژیم 
صهیونیس��تی در ایران و فعالیت س��کوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در این کش��ور 
ممنوع می باش��د. همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکت های ایرانی به این سکوها ممنوع 
است؛ فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه ۵ و ۵ 
س��ال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می گردد. مرکز ملی فضای مجازی 
با همکاری وزارتخانه های اطاعات و ارتباطات و فناوری اطاعات موظف اس��ت نس��بت 
به شناس��ایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان 
کل کش��ور اعام نماید. همچنین نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی، دولت را موظف به 

حمایت از دولت ها، ملت ها و سازمان های مردم نهاد حامی آزادسازی قدس کردند.
بر اس��اس ماده ۱۳، دولت موظف اس��ت از فعالیت س��ایر دولت ها، ملت ها و سازمان های 
مردم نه��اد داخلی و بین المللی حامی آزادس��ازی قدس و محکومیت، محدودیت و تحریم 
رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت نماید و اقدامات الزم را در جهت مقابله با هرگونه تاش 
در راس��تای عادی س��ازی روابط با رژیم منحوس مذکور و حض��ور آن در منطقه و جهان 
اسام معمول دارد. همچنین موضوع صهیونیسم بدتر از آپارتاید را در سازمان ها و مجامع 
بین الملل��ی تبیی��ن کند. مطابق با ماده ۱۴ این طرح، در اجرای ماده )۶( قانون حمایت از 
انقاب اس��امی مردم فلسطین همه دس��تگاه های فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، سازمان تبلیغات 
اسامی موظفند در جهت تبیین ماهیت، افشاء جنایات ضدبشری صهیونسیم بین الملل و 
رژیم منحوس اش��غالگر قدس از همه توانمندی و ظرفیت خود در جهت تولید محصوالت 
فرهنگی اس��تفاده کند و وزارت ارش��اد موظف است حمایت ویژه ای از تولید محصوالت و 

فیلم با محتوای مذکور حمایت ویژه نماید.
همچنین بر اساس ماده ۱۵، بار مالی ناشی از اجرای مفاد این قانون از محل صرفه جویی 

دستگاههای موضوع این قانون تأمین می گردد.
مطابق با ماده ۱۶ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیس��تی علیه صلح و امنیت 
منطق��ه ای و بین المللی، به  منظور پیگیری و انج��ام هماهنگی های الزم برای اجرای این 
قانون، کمیته ویژه ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی، وزارت امور 
خارجه، وزارت اطاعات )س��ازمان اطاعات خارجی و معاونت ضدجاسوس��ی(، س��ازمان 
اطاعات س��پاه پاس��داران انقاب اسامی، نیروی قدس سپاه پاس��داران انقاب اسامی،  
دادس��تانی کل کشور، وزارت کش��ور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه 
کنفران��س بین المللی حمایت از انتفاضه فلس��طین مجلس ش��ورای اس��امی تش��کیل 
می ش��ود. کمیته موظف است گزارش عملکرد دستگاه های نام برده شده در این قانون را 
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی ارائه نماید. مسئولیت 

برگزاری و دبیری جلسات برعهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی است. مهر

ادامه از صفحه اول
مسئله حمایت ایران و روسیه از دولت قانونی سوریه 
آنقدر روش��ن و دقیق اس��ت که با وج��ود تبلیغات 
رس��انه ای گس��ترده نیازی به ورود مقامات ارشد دو 
کش��ور برای پاس��خ دادن نیس��ت، تنها کافی است 
س��خنگوی وزارت خارج��ه یا س��فیر و مس��ئولی از 
دو کش��ور در این زمینه اظهار نظ��ر کنند و بر روی 
شایعه توافق ایران و روس��یه برای کناره گیری اسد 
خط بطان بکش��ند. سفر چندی پیش محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه ایران به سوریه و دیدار او با بشار 
اسد، یک نشانه از حمایت جمهوری اسامی از دولت 
قانونی سوریه است. دس��تیار رئیس مجلس شورای 
اس��امی در امور بین الملل نیز ش��ایعه توافق ایران 
و روس��یه بر سر استعفای بشار اس��د را دروغ بزرگ 
نامید. حسین امیرعبداللهیان، اظهار داشت که بشار 
اس��د رئیس جمهور قانونی س��وریه و رهبر مبارزه با 
تروریس��م تکفی��ری در جهان عرب اس��ت.تهران از 
حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی س��وریه قویا 

حمایت می کند.
با توجه به حمایت قاطع دو کش��ور ایران و روسیه از 
بشار اسد، آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی ها، از 
روی��ای کاذب خود بیرون بیایند چرا که اگر قرار بود 
بشار اسد برکنار شود، ۸ سال مقاومت نمی کرد و در 

کنار آن، روسیه و ایران نیز هزینه نمی کردن.
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گزارش

چرا دولت اقدامی برای کنترل سریع قیمت ها انجام نمی دهد؟
نماین��ده مردم خ��وی در مجلس گفت: گرانی کاالهای اساس��ی کمر مردم 
را شکس��ته است اما س��وال اینجاس��ت که چرا دولت اقدامی برای کنترل 
سریع قیمت ها انجام نمی دهد. سیدتقی کبیری در جلسه علنی و در تذکر 
شفاهی خطاب به حسن روحانی اظهار داشت: گرانی کاالهای اساسی کمر 
مردم را شکس��ته اس��ت. وی افزود:  سوال اینجاس��ت که چرا دولت اقدامی 
برای کنترل س��ریع قیمت ها انجام نمی دهد؟ نماینده مردم خوی در مجلس در 
تذکری دیگری خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: علیرغم امضای قانونی طرح سه 
فوریتی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، این طرح اعام وصول 
نشده است. کبیری گفت: سوال اینجاست که آیا بازنشستگان آنقدر ارزش نداشتند 
که ما طرح مذکور را در دستورکار مجلس قرار دهیم حال به نظر من وقت برای فردا 

باقیمانده تا مجلس دهم مرهمی بر مشکات بازنشستگان باشد.  فارس 

درخواست نماینده مجلس برای ورود قوه قضائیه به گرانی مسکن
نماین��ده بروجرد از زئیس قوه قضائیه درخواس��ت ک��رد به بحث گرانی 
مس��کن ورود کند. عباس گودرزی در تذکر ش��فاهی در جلسه مجلس  
خطاب ب��ه رئیس جمهور اف��زود: آقای روحانی؛ مگ��ر از وضعیت بازار 
مس��کن خبر ندارید. مس��تاجران ما چه گناهی کرده اند؟ به آنهایی که 
مسکن احتکار می کنند می گویم مجلس یازدهم به این موضوع به جد 
ورود خواه��د کرد، منتظر تصمیمات مه��م مجلس یازدهم در این خصوص 
باش��ید. نماینده بروجرد بیان کرد: آقای روحانی بدانید تولید ما نابود شده ، چرا 

که داللی درآمدش از تولید بیشتر است.
گودرزی تصریح کرد: جناب آقای رئیسی، رئیس محترم دستگاه قضا، اگر دولت 
اراده ای برای نظارت بر بازار مسکن و گرانی ها ندارد، شما خود رأساً ورود کنید.

 تسنیم

آقای روحانی! سرزمین سوخته به دولت بعد تحویل ندهید
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی خواستار استعفای 
رئیس جمهور ش��د و گف��ت: آقای روحانی! س��رزمین س��وخته تحویل 
دولت بعد ندهید. محمد جواد ابطحی در تذکر ش��فاهی خطاب به وزیر 
آموزش و پرورش گفت: حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیس��ت، 
دانش آموزان نیز حضور نمی یابند، امتحان نیز نمی گیریم، یک نس��ل بی 
سواد را پرورش داده و تحویل جامعه می دهیم. وی افزود: آیا این دانش آموزان 
از پدر و مادری که س��رکار می روند، کرونا نمی گیرند؟ نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اسامی خطاب به رئیس جمهور گفت: سرزمین سوخته تحویل 
دولت آینده ندهید؛ مقام معظم رهبری نیز بر لزوم تش��کیل دولت جوان انقابی 
تأکی��د کردند. ابطحی همچنین نس��بت به وضعیت بازار خ��ودرو انتقاد کرد و از 

رئیس جمهور خواست استعفا دهد تا دولت جدید تشکیل شود.   مهر

اداره کل ابراز تاس�ف وزارت 
بهداشت راه اندازی می شود

رییس کل بانک مرکزی: می خواهند 
دستاوردهای درخشان ما را در نظام 

بانکی نادیده بگیرند.
به نظر ش��ما ک��دام ی��ک از دس��تاوردهای زیر از 

دستاوردهای دیگر دستاوردتر است؟
الف( پیشنهاد حذف چهارصفر از پول ملی

ب( رس��یدن نرخ دالر به صد و هش��تاد هزار ریال 
سابق و هجده تمبان فعلی

ج( حضور با ماس��ک و دستکش در جلسات و البته 
عکس یادگاری در فاصله یک س��انتیمتری س��ایر 

مقامات
د (هیچک��دام چ��ون پیداکردن دس��تاورد در بانک 

مرکزی به چشم بصیرت نیاز دارد که ما نداریم.
وزیر بهداشت: یکی از تلخ ترین ایام مدیریت بیماری 
کرونا، روز هایی بود که مدافعان سامت در خط مقدم 

این جبهه، ماسک و لباس محافظتی نداشتند.
یا توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر 

به زودی در وزارت بهداشت راه اندازی می شود؟
الف( اداره کل ابراز تاسف

ب( معاونت همدردی با کادر درمان
ج( س��تاد س��اماندهی اعتراضات خیابانی و معاونت 

پیادرروها
د( اداره تلخی سنجی حوادث غیرمترقبه

ب��رادر ربیعی: ایران کاالهای��ی به ونزوئا می دهد و 
اجناس��ی می گیرد و این موضوع به کس��ی ربطی 

ندارد.
اظهارنظر فوق در کدام راستا ارزیابی می شود؟

الف( در راستای کاال بده و اجناس بگیر
ب( در راس��تای جنس بگیر کاال ب��ده دوقاز و نیم 

باال بده
ج( در راستای شفاف سازی دولت تدبیر و امید

د( در راستا نیست بلکه در درازنای چیزی است که 
شرح آن در این مقال نمی گنجد.

آیت هللا رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

شرایط بازار برای مصرف  کننده و تولید کننده مناسب نیست

سخنگوی دولت: 

همه گزینه ها درباره واکنش  به آمریکا روی میز است


