
غالمحس��ین اسماعیلی ضمن تبریک عید فطر گفت: کرونا 
نتوانست حریف رمضان مسلمانان شود و اگر چه درب های 
مس��اجد بس��ته بود اما باب ارتباط از طریق دیگری برقرار 
ش��د. وی با گرامیداش��ت روز قدس گفت: چه شهرهای ما 
زرد یا سفید باش��د، به خیابان ها بیاییم یا نیاییم، نفرین و 
فری��اد مرگ بر اس��رائیل مان لرزه ب��ر رژیم غاصب کودک 

کش خواهد انداخت.
س��خنگوی قوه قضائی��ه به برخی از اقدام��ات جهادی قوه 
قضائیه در س��ال ۹۸ اش��اره و تصریح کرد: ۷۱ هزار پرونده 
در سال گذشته در دیوان عالی رسیدگی شد که این تعداد 
بیس��ت درصد نسبت به س��ال ۹۷ رشد داش��ته است. در 
دی��وان عالی همچنین بیش از هفت ه��زار پرونده موضوع 
ماده ۴۷۷ رس��یدگی شد و رسیدگی دیوان عالی در اعمال 
ای��ن ماده به روز ش��د. امروز در رابطه ب��ا پرونده های ماده 

۴۷۷ پرونده مسن نداریم.
اس��ماعیلی اف��زود: عملک��رد ۹۸ مع��ادل ۶ براب��ر هر یک 
از س��نوات قبل از آن بوده اس��ت. دی��وان عالی همچنین 

هیأت های را به استان های دیگر اعزام کرده است.
وی به برخی احکام صادره اشاره و تصریح کرد: در پرونده ای 
که بیش از پنجاه متهم داش��ت کیفرخواست برای بیش از 

چهل نفر صادر و در دادگاه ۳۴ نفر محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده که بخشی از آن اخالل 
ارزی و بخش��ی اخالل در نظام خودرو و س��که بود، وحید 
بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش به نام نجوا الشیدایی به 
جرم مش��ارکت در اخالل در نظام اقتصادی از طریق ثبت 
سفارش��ات صوری و صرافی غیر مجاز و پیش خرید شش 
هزار و ۷۰۰ دس��تگاه از سایپا، مش��ارکت در پول شویی به 
می��زان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم ش��دند. از منزل 
متهم ۲۴ هزار سکه تمام بهار آزادی و صد کیلو طال کشف 

شده است.
س��خنگوی قوه قضائیه همچنین اعالم کرد: مهدی جمالی 
مدیر عامل سابق سایپا به هفت سال حبس، رضا تقی زاده 
معاون س��ابق بازاریابی سایپا به پانزده سال حبس و محمد 
عزیزی نماین��ده مجلس به ۶۱ ماه حبس تعزیری فریدون 
احمدی به تحمل ۶۱ ماه حبس حس��ین هشترودی رئیس 
س��ابق حراس��ت س��ایپا به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم 
ش��دند. اسماعیلی با اشاره به صدور حکم ۲۱ اخاللگر نظام 
ارزی دیگ��ر نیز گفت: در این پرونده حس��ن خویی فرزند 
علی اکبر به جرم مشارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی 
به میزان بیش از ۱۰ میلیون دالر و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دالر 
نیم س��وخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دالر دیگر به ۳ سال حبس 
و ضب��ط این مبالغ و پرداخت جزای نقدی، فرزاد اصغرزاده 

ب��ه جرم اخ��الل در نظام ارزی به ۳ س��ال حبس تعزیری، 
امیر سوقانی به جرم اخالل در نظام ارزی به ۳ سال حبس 

تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
وی ادامه داد: در یکی از پرونده ها که اکنون مفتوح اس��ت 
بخش��ی از بدهی ها به بانک های ملت و پارسیان بازگردانده 
شد. اسماعیلی افزود: در رس��یدگی به این پرونده علیرغم 
اینکه بانک صادرات شکایتی از متهم نداشت در تحقیقات 
مشخص شد این بانک هم از متهم طلب دارد که در نهایت 
اموال��ی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت 
و این اموال پاسخگوی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک 

صادرات است.
س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اعطای 
مرخصی در ایام کرونایی گفت: در بخشنامه ای که از سوی 
رئی��س قوه قضائیه صادر ش��ده اس��ت تکلیف بس��یاری از 
زندانیان مش��خص شده است و عده ای از زندانیان مشمول 
عفو ش��دند. یک عده ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و 
مخاطراتی که آزادی طوالنی مدت آنها ممکن است داشته 
باشد برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات 

مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دستور رئیس قوه 
قضائیه در رابطه با استقالل کانون وکال آیا تصمیم جدیدی 
در این رابطه اتخاذ ش��ده اس��ت؟ گفت: ما به قانون احترام 

می گذاری��م و معتقدی��م که همگان باید ب��ه قانون احترام 
بگذارن��د اما قوانین ما پراکنده اس��ت و نمی ش��ود در یک 
ح��وزه به یک قان��ون توجه کنیم و س��ایر قوانین را نادیده 
بگیریم. ما در تحول نظام قضائی و در کارآمدی آن نیازمند 
سالمت و تحول و سامان دهی حوزه هایی هستیم که شانه 

به شانه نهادهای قضائی ایفای مسؤولیت می کنند.
س��خنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با 
توجه به مباحثی که رئیس قوه در س��ال گذش��ته در مورد 
حمایت از س��وت زن ه��ا و پیگیری م��وارد مطروحه آنها، 
از س��ال گذش��ته چه مواردی در این زمینه انجام ش��ده و 
ب��ا توجه به این ایده خوب آقای رئیس��ی در مورد س��وت 
زنی هایی که در مورد منس��وبین برخی مس��ئوالن قضائی 
هم مطرح اس��ت، رسیدگی خواهد ش��د یا نه؟ گفت: بارها 
اعالم کردیم که از آمران به معروف و گزارش��گران فس��اد 
تقدیر و تش��کر و حمایت می کنیم. از مطالبه گری هایی که 
بوده استقبال می کنیم البته همانطور که در فرمایشات روز 
گذشته رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه 
گری ها باید با حفظ موازین اخالقی باش��د و موجبات س��و 

استفاده بدخواهان را فراهم نکند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت برگزاری 
دادگاه طبری گفت: این دادگاه هنوز برگزار نش��ده و پیش 
بینی قانونی هم برگزاری در روزهای آخر اردیبهش��ت بود 

ام��ا در آخرین روزه��ای مهلت قانونی اع��الم نظر وکالی 
پرونده، هر دو وکیل متهم استعفا دادند با استعفا دادگاه به 
متهم برای تعیین وکیل مهلت می دهد. ۱۰ روزه بعدی هم 

وکال مهلت دارند اظهار نظر کنند.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت 
خانواده های ش��هدای حادثه س��قوط هواپیم��ای اوکراینی 
گفت: تعدادی ش��کایت در این رابطه مطرح شده است، در 
حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداش��ت اس��ت. در 
این رابطه گزارش وزارت راه در رابطه با جعبه سیاه هواپیما 

هم باید مطرح شود.
س��خنگوی دس��تگاه قضا در خصوص پرونده رامک خودرو 
گف��ت: بخ��ش دوم ای��ن پرونده با ش��ش هزار ش��اکی به 
دادگاه ارس��ال ش��ده است و قرار اس��ت در نوزدهم خرداد 
رسیدگی ش��ود. اس��ماعیلی در خصوص بازداشت یکی از 
اس��اتید دانشگاه شهید بهش��تی در دانشگاه گفت: این فرد 
در دانشگاه بازداشت نشده است و در بازجویی ها اقرار کرده 
برخ��ی از مدارک در محل کارش در دانش��گاه قرار دارد و 
حضور ضابطان در دانشگاه به این دلیل بوده و تمام اهتمام 

ما برای رعایت قانون است.
وی در خص��وص اقدام��ات قوه قضائی��ه در رابطه با قاچاق 
کاال گف��ت: در این حوزه بس��یاری از نهادها آماری را بیان 
می کنند اما وجود کاالهای قاچاق بیانگر این اس��ت که ما 

در امر مبارزه با قاچاق موفق نبودیم.
س��خنگوی قوه قضائیه در پاس��خ به این سوال که آیا برای 
جزایری دو حکم قطعی صادر ش��ده است گفت: برای این 
فرد اخی��راً حکمی باب��ت کالهبرداری ها و ف��رار از زندان 
صادر ش��ده است. در باب کالهبرداری به هفت سال حبس 
محکوم ش��ده اس��ت. وی در خصوص تب��ادل زندانیان هم 
گفت: در ارتباط با محکومین داخل کشور بدون اعالم نظر 
قوه قضائیه محال است اتفاقی بیفتد. اگر قرار باشد زندانی 
در ایران مشمول ارفاق شود به قوه قضائیه ارسال و پس از 

آن در دبیرخانه شورای عالی امنیت مطرح می شود.
وقتی که می بینیم برخی از ش��هروندان ما در این زندان ها 
هستند وظیفه ما می طلبد که برای آزادی هموطن خودمان 

تالش کنیم.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره انتشار 
خبر دستگیری باند خرید و فروش نوزادان گفت: متأسفانه 
موضوع از س��وی رسانه ها بزرگنمایی شد. یک مورد خاص 
در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، 
مسئله بر مأل شد. سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت 
ش��دند و جز این مورد در ماه های اخیر به مورد دیگری از 

خرید و فروش نوزاد در کشور نرسیدیم. مهر

 جزئیات جلسه سیاسیون با روحانی 
از زبان مصباحی مقدم: 

بیشترین بحث درباره 
مسائل اقتصادی بود

عض��و مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام درب��اره دیدار 
سیاس��یون با رئیس جمهور گفت: بیشترین بحث در این 
جلسه اقتصادی بود؛ ش��رایط اقتصادی کشور، تحریم ها، 
تأثیراتی که کرونا گذاشته و تدابیری که دولت اندیشیده و 

پیشنهادهایی برای اینکه دولت انجام دهد.
جلس��ه  درب��اره  مصباح��ی  غالمرض��ا  حجت االس��الم 
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمه��ور با برخی 
سیاسیون و تش��ریح نکاتی که در این جلسه مطرح شد، 
طی س��خنانی اظهار داش��ت: این نشس��ت از ناحیه دفتر 
رئیس جمهور به عنوان حضور نمایندگان احزاب سیاسی 
مطرح بود و بنده اولین س��خنران ب��ودم و هیچ بحثی از 
مسائل سیاس��ی نداش��تم بلکه فقط به مسائل اقتصادی 
پرداختم؛ آن هم درب��اره کرونا و تأثیرات اقتصادی که بر 
کشور گذاشته و سیاست هایی که اکنون دولت باید برای 
پش��ت سر گذراندن شرایط کرونا بکار بگیرد. عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینک��ه نکته دیگری که 
مطرح کردم سیاس��ت انبس��اطی مالی بود، افزود: منظور 
این اس��ت که دولت اوراق بدهی را از طریق بورس عرضه 
کند و مردم ای��ن اوراق را خریدار کنند و نقدینگی مردم 
توسط این اوراق جذب شود. دولت این گونه می تواند این 
نقدینگی را به مطالبات پیمانکاران طرح های عمرانی بدهد 
و نتیجه این می ش��ود که طرح های عمرانی پیش می رود 
و کسب و کار و اشتغال هم افزایش یافته و رونق می یابد. 
من ۱۲بند سیاست ارائه کردم و این ۲ مورد از این بندها 

بود. حجت االسالم مصباحی مقدم هم چنین درباره مسائل 
مطرح ش��ده در این جلسه و سخنان رئیس جمهور گفت: 
آقای رئیس جمهور صحبت هایی را در پاسخ به کسانی که 
اظهار نظر کردند بیان نمود و گزارشی از وضعیت و شرایط 
کرونا در کشور و کنترل و مهار این بیماری ارائه کرد و از 
ش��رکت های دانش بنیان که صدا و سیما نیز به آن اشاره 
کرده است، سخن گفت. وی تصریح کرد: مهمترین سخن 
آقای روحانی این بود که ما برای مدیریت کش��ور نیازمند 
به اس��تفاده از دو یا س��ه حزب بزرگ هس��تیم و اگر این 
اح��زاب به میدان بیایند و م��ردم را نمایندگی کنند بهتر 
می توان کش��ور را اداره کرد. اگر احزابی داشته باشیم که 
مبادل��ه قدرت بین این احزاب ص��ورت گیرد، گاهی یک 
ح��زب قدرت را به دس��ت بگیرد و اگر موف��ق بود، ادامه 
می دهد و مردم به این حزب پشت کرده و به حزب دیگر 
رو می کنند. احزاب که بیایند، کادر تربیت کرده، مسئولیت 
می پذیرند، مردم را نمایندگی می کنند و پاسخگوی آنان و 
واسطه ای بین مردم و قدرت خواهند بود. عضو تشخیص 
مصلح��ت نظام ادامه داد: البته این اش��اره هم بود که اگر 
احزاب به می��دان بیایند هزینه ه��ای اجتماعی نظام هم 
کاهش می یابد؛ مصباح��ی مقدم گفت: این به نوعی یک 
فیلتر بوده و تاثیرگذار اس��ت که کار شورای نگهبان برای 
شناس��ایی کاندیداها راحت ترمی ش��ود و من این را اشاره 
ک��ردم؛ و یا مثال ب��رای کاندیداتوری ریاس��ت جمهوری 
اینطور نخواهد بود که اتفاقا کسی ُگل کند و رئیس جمهور 
شود و آن چند روز آخر مشخص شود. بلکه حساب شده 
خواهد بود و چهار سال زمان در اختیار هر یک از احزاب 
است تا بهترین های خودشان را برای کاندیداتوری ریاست 
جمهوری و تشکیل دولت معرفی کنند و بعد هم آن حزب 
س��عی می کند وزرای خود را برای دولت آینده انتخاب و 
روی آنها کار کند و بهترین های خود را به میدان می آورد 
و پخته تر و حساب ش��ده تر خواهد بود و ایشان این سخن 

را گفت.  تسنیم

 میرسلیم:

شاهد کاهش رشد 
جمعیت هستیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بعد از ۶ 
س��ال از ابالغ سیاست های کلی جمعیت باز شاهد کاهش 
رش��د جمعیت هستیم گفت: در برنامه های اجرایی کشور 

اهتمام الزم به این سیاست ها نشده است.
س��ید مصطفی میرسلیم با اشاره به ششمین سالروز ابالغ 
سیاس��ت های کلی جمعیت از س��وی رهبر معظم انقالب 
اظهار کرد: سیاس��ت های کلی جمعیت سرنوش��ت آینده 
کشور را روشن می کند و از این لحاظ بسیار اهمیت دارد. 
متأسفانه با بررسی هایی که در اواخر سال ۹۸ انجام گرفته 
است مشخص شده که در برنامه های اجرایی کشور اهتمام 
الزم به آن سیاست ها نشده است و بعد از ۶ سال باز شاهد 

کاهش رشد جمعیت هستیم.
میرسلیم با بیان اینکه اقداماتی که به صورت جسته گریخته 
انجام گرفته انس��جام الزم را برای اصالح وضع نامناس��ب 
کنونی ندارد، گفت: عواملی که بر این ش��اخص مؤثرند به 
استحکام کانون خانواده، اشتغال جوانان، شرایط معیشتی 
و نی��ز فرهنگ عمومی و آموزش ب��ر می گردد. این عوامل 
همگی کم و بیش مورد غفلت واقع ش��ده اند. عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام با تاکید ب��ر اینکه برای آموزش 
جوانان درباره س��بک زندگی اس��المی و اصالت داش��تن 
کانون خانواده اقدام شایسته ای که متناظر با سیاست های 
کلی باش��د انجام نگرفته اس��ت، گفت: امروز شاهد بهبود 
ش��رایط نیستیم، تشکیل خانواده امروز حتی برای جوانان 
متعهد ما در رده س��وم اهمیت قرار می گیرد. اول شغل و 
دوم اثاث زندگی و س��پس تشکیل خانواده؛ در نتیجه سن 

ازدواج به طور متوس��ط ده س��ال افزایش پیدا کرده یعنی 
فرص��ت باروری کاهش یافته و این اثر خود را بر کمیت و 
کیفیت جمعیت می گذارد. میرسلیم گفت: برای اصالح این 
مش��کل، نهادهای مردمی، مستقل از دولت و دستگاه های 
رس��می، دلسوزانه دست به کار ش��ده اند و البته مؤثر هم 
بوده اند اما نه به صورت گس��ترده. روش های سنتی اغلب 
متروک شده و شیوه های غربی هم که با شبیخون فرهنگی 
بر بخش مهمی از جامعه ما مسلط شده اساساً مناسبتی با 
تقویت کانون خانواده سالم و اصیل ندارد؛ طبیعی است که 

مجموعه این عوامل اثر منفی خود را گذاشته باشد.
وی افزود: ما باید شیوه و سبک زندگی اسالمی-ایرانی خود 
را که تعادل بخشنده به خانواده و جمعیت است بازشناسی 
و بازیابی کنیم و مجدداً در عمل سرمشق خود قرار دهیم. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مساله حفظ 
و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی به عنوان یکی 
از تأکیدات مطرح در سیاس��ت های کلی جمعیت، گفت: 
در این خصوص تأخیر عمده ای داریم که به بی توجهی به 
موضوع بسیار مهم آمایش س��رزمین بر می گردد و هدف 
آن پراکنش مناس��ب جمعیت و فعالیت های اقتصادی در 

جغرافیای کشور با توجه به امکانات محیط زیستی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه های متولی 
چ��ه اقداماتی ب��رای جلوگیری از افزایش آم��ار نگهداری 
س��المندان در آسایش��گاه ها انجام داده اند، اظهار کرد: اگر 
جوانان ما امروز آینده روش��نی برای خود در میانس��الی و 
کهن سالی نبینند و نمونه های ارزشمندی از رفتار سالم و 
متعالی اجتماعی و خانوادگی با سالمندان مشاهده نکنند، 
چه امیدی می توانند به زندگی و تشکیل خانواده ببندند در 
حالی که نتیجه مبهم آن را در نوع برخورد غیر عاطفی، غیر 
اخالقی و غیر محترمانه با بزرگان خانواده خود می بینند که 
به آسایشگاه ها سپرده شده و هیچ عالمتی هم از احسان و 

نیک رفتاری نسبت به آنها مشاهده نمی شود.  مهر

ادامه از صفحه اول
صهیونیستی در هر جنگی پیروز بوده و حتی ارتش 
واحد عربی نیز نتوانس��ته مقاب��ل آن قرار گیرد. در 
حوزه سیاس��ی نیز آمریکا در ۱۹۷۲ کمپ دیوید را 
به مصر و در ۱۹۹۳ و ۹۴ نیز اسلو را به فلسطین و 

»وادی عروه« را به اردن تحمیل نمود.
نقطه مقابل، ن��گاه جمهوری اس��المی وجود دارد 
ک��ه روز ق��دس ۱۳5۸ نقطه عطف ای��ن تفکر در 
قبال فلسطین اس��ت. آن زمان روز قدس صرفا در 
ایران برگزار می ش��د، اما با گذش��ت زمان بر تعداد 
حامی��ان آن افزوده و هر س��ال ملتهای بیش��تری 
روز ق��دس را به عنوان یک تکلیف دینی و انس��ان 
گرام��ی می دارند. آمریکایی ک��ه زمانی طرح هایش 
را ناخوانده، کش��ورهای دیگر اجرا می کردند امروز 
درحال��ی طرح معامله قرن را ارائه کرده که نه تنها 
بس��یاری از کش��ورها با آن مخالفت می شود؛ حال 
آنک��ه در آس��تانه روز قدس به رغم وج��ود کرونا، 
ملت ها و ش��خصیت های بزرگ جهان بر برپایی روز 
قدس حتی به صورت مج��ازی تاکید کرده اند، به 
گونه ای که ش��اید بتوان گفت کشوری را نمی توان 

یافت که روز قدس در آن برگزار نشود.
 در ح��وزه نظام��ی نیز در حالی ب��ه کمک آمریکا، 
صهیونیستها در هر جنگی پیروز بوده اند اما از زمان 
روز قدس این روند تغییر کرده است. پیروزی حزب 
ا... در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ و فرار صهیونیستها 
از لبنان، انتفاضه های اول و دوم فلس��طین از دهه 
۱۹۸۰ تا س��ال ۲۰۰۰، پیروزی غزه در جنگ های 
۲۲، ۸ و 5۱ روزه ، ناتوان��ی صهیونیس��تها برای به 
زانو درآوردن س��وریه در برابر تروریسم و تجاوزات 
مستقیم این رژیم به این کشور، تنها بخش کوچکی 
از دستاوردهای نظامی روز قدس در مقابله با رژیم 

صهیونیستی است.
 بی راه نیس��ت اگر بگوییم که شکل گیری نیروهای 
مقاوم��ت مردمی در عراق، س��وریه، انص��ارا... یمن، 
زینبیون پاکس��تان و فاطمیون افغانس��تان برگرفته 
از همان روحیه مقاومت روز قدس اس��ت که منطقه 
را در براب��ر آمریکا و رژیم اش��غالگر قدس قرار داده 
اس��ت. نگاهی واقع بینانه به آنچه ذکر شد به خوبی 
نشان می دهد که قدرت برتر منطقه نه آمریکا، بلکه 
جمهوری اسالمی ایران است که باندای آزادی خواهی 
و تاکید برحق ملتها برای تعیین سرنوشتشان به یک 
پارادایم و الگوهای منطقه مبدل ش��ده است. امروز 
جه��ان در برابر آمریکا و در کن��ار ایران برای آزادی 
فلس��طین حرکت می کند و این دس��تاورد عظیم را 
می توان حاصل روز قدس دانس��ت که پرچم آزادی 

خواهی را در سراسر جهان برافراشته است.
 پرچم��ی که ط��ی این س��الها زمینه س��از بیداری 
ملت های منطق��ه و  آزادی خواهان جهان بوده و در 
نهایت تحق��ق بخش آزادی فلس��طین به پایتختی 

قدس شریف خواهد بود.
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گزارش

آقای روحانی!  قیمت مسکن بیداد می کند
نماین��ده مردم محالت در مجل��س در تذکری خطاب ب��ه رئیس جمهور از 

قیمت های افسارگسیخته لوازم خانگی و مسکن انتقاد کرد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: آقای 
روحانی در تصمیمات خود کارگران، حاش��یه نش��ینان، رانندگان، کشاورزان، 
قالیبافان و ... را فراموش نکنید. وی افزود: حقوق نیروهای قراردادی در س��ازمان 
ها افزایش 5۰ درصدی نداشته است و این یک نوع بی عدالتی است، همچنین قیمت 
مس��کن و اجاره بیداد می کند. آقای رئیس جمهور، مس��کن ملی شما قرار بود تعادل 
ایجاد کند، پس چه شد؟ وی افزود: آقای رئیس جمهور شنیده شده برخی پست ها به 
نورچشمی ها داده می شود در حالی که هیچ تخصصی ندارند و قرار است فردی غیر 

متخصص در رأس هیات مدیره یک سازمان مهم قرار بگیرد.  فارس

اداره مجلس میلی نیست
نماین��ده تهران در مجل��س با انتقاد از به تاخیر افت��ادن قرائت گزارش 
تحقیق و تفحص از خودرو سازان گفت:مجلس میلی نیست که هر کس 

هر کاری می کند انجام دهد.این سبک اداره مجلس معنا ندارد.
محمدرض��ا نجف��ی رئیس هیئ��ت تحقی��ق و تفحص از ش��رکت های 
خودروس��از مجل��س، در جلس��ه علنی روز سه ش��نبه نس��بت به تعویق 
انداخت��ن قرائت گزارش تحقیق و تفحص از ش��رکت های خودروس��ازی در 
جلس��ه امروز اعتراض ک��رد. فریادهای نجفی به حدی بلند ب��ود که از رادیو که 
جلسه علنی مجلس را مستقیما پخش می کرد باعث شد امیرحسین قاضی زاده 
هاش��می خطاب به نجفی اعالم کند پشت س��رش فریاد نزند؛ اما علی الریجانی 
بدون توجه به فریادهای نجفی به قاضی زاده هاش��می اعالم کرد که ش��ما متن 

دستور کار )الیحه تجارت( را بخوان.  تسنیم

دولت مانع گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن شود
نماین��ده مردم س��میرم در مجلس گفت: گرانی افسارگس��یخته قیمت 
مس��کن مانع خانه دار ش��دن مردم شده و الزم است که دولت برای حل 
مش��کل مسکن مردم فکری بکند. اصغر سلیمی در جلسه علنی مجلس 
در تذکر شفاهی اظهار داشت: مردم نمی دانند که برای مسکن دار شدن 
باید چه کنند چرا که با هزار مشقت پولی را برای خانه دار شدن کنار می 
گذارند اما گرانی های متعدد باعث شده است که آنان نه تنها خانه دار نشوند 
بلک��ه تمام پس انداز خود را برای رهن خانه صرف کنند. وی افزود: کارمزد دفاتر 
امالک خارج از ضوابط و غیر علمی اس��ت و الزم اس��ت دولت برای حل مش��کل 
مسکن مردم فکری کند. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: قیمت مایحتاج اساسی مردم چون برنج و حبوبات بسیار گران شده است و 

وزیر صمت باید اقداماتی را برای جلوگیری از گرانی ها انجام دهد.  مهر

آیالند باشیم

ی��ک مقام مس��ئول: خوش��بختانه 
ثمرات توس��عه دول��ت الکترونیک 
را در آم��وزش فراگی��ر مجازی در 
آم��وزش و پرورش و دانش��گاه های 

کشور مشاهده می کنیم.
منظور از "ثمرات" کدام گزینه زیر است؟

الف( آیالند بودن تمام آموزگاران در کشور
ب( س��بقت س��رعت اینترنت مناط��ق محروم به 

شتاب الک پشت های جزایر مولداوی
ج( فروش بی س��ابقه گوشی های هوشمند دست 

چهارم به والدین بیچاره
د( هر سه گزینه صحیح است

مرتض��ی طالیی: آیا واقعا به نظر ش��ما عقل و فکر 
سیاس��ی آقای قالیباف انقدر کم است که همچین 

کاری را انجام دهد؟
منظور از "همچین کاری" کدام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( اهدای سکه بهارآزادی به این و آن

ب( اهدای تابلو فرش و قالی به نمایندگان
ج( اهدای کارت هدیه به بچه های مردم

د( هیچکدام
ریی��س کل بان��ک مرک��زی: در روزه��ای آت��ی، 
پیش بینی های بانک مرکزی از تورم یکس��ال آتی 

و »تورم هدف«، اعالم خواهد شد.
منظور از "روزهای آتی" در انش��ای فوق کدام یک 

از گزینه های زیر است؟
الف( وقتی تورم هفت رقمی شد.
ب( وقتی تومان یک رقمی شد.
ج( وقتی دالر هفده تومانی شد

د( هر کدام از گزینه ها را انتخاب کنید صحیح است.

اسماعیلی اعالم کرد:

صدور حکم اعدام برای دو اخاللگر ارزی
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود احکام قطعی چند متهم به اخالل در حوزه بازار ارز و 

خودرو از جمله دو نماینده دوره دهم مجلس را اعالم کرد.


