
یادداشت

رئیس جمهور گفت: مس��اجد در سراس��ر کش��ور با اجرای 
دستورالعمل ها برای نمازهای یومیه باز می شود. هم چنین 

محدودیت های پاساژها برداشته می شود.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا ضمن اش��اره به اهمیت ۱۵ خرداد در تاریخ کشور 
گفت: این هفته، هفته ای اس��ت ک��ه هم در آن روز رحلت 
امام خمینی)ره( بزرگوار اس��ت، در چهاردهم خرداد و هم 
روزی است که مردم برای حفظ جان امام فداکاری کردند 
و آن پانزدهم خرداد است در این روز مردم با قیام خود در 
ش��هرهای مختلف در قم و تهران و ورامین و در شهرهای 
دیگر هم قیام کردند و هم فداکاری کردند و هم کشته های 

فراوانی و شهدای فراوانی تقدیم انقالب اسالمی کردند.
رئیس جمه��ور در مورد موضوع کووید ۱۹ گفت: مس��اله 
کووید ۱۹ به عنوان مس��اله اصلی هنوز در کشور ما ظهور 
و بروز دارد. این ویروس موجب تحوالت بس��یار زیادی در 
مس��ائل سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد. این 
ویروس بس��یاری از مسائل جهانی ش��دن را به نحوی زیر 
سوال برد. مساله مرزها که در دنیا کم رنگ شده بود دوباره 

آن را پر رنگ کرد.
روحانی اظهار داش��ت: امروز با ش��رایط جدیدی در دوران 
کرونا مواجه هس��تیم که شاید این روند برای سال ها ادامه 
یابد. زندگی ما محدودتر شده و بخشی از آن مجازی شده 
اس��ت. این را مردم عزیز کشورمان باید باور کنند ما دیگر 
به این زودی ها نمی توانیم به شرایط قبل از کرونا برگردیم 
و ممکن اس��ت برای مدت طوالنی س��بک زندگی را عوض 
کنیم و بخش��ی از زندگی ما باید به فضای مجازی برود؛ به 
این زودی ها نمی توانیم به هم می رس��یم با یکدیگر دست 

بدهیم. 
وی بیان داش��ت: ما مثل گذش��ته که ده بیس��ت نفر دور 
هم بش��ینیم و گل بگوییم و گل بش��نویم، برای ماه ها این 

کار را باید ترک کنیم. کس��ی که مبتال به این ویروس شد 
بای��د بگوییم خ��ود را قرنطینه کند. این دوران از اس��فند 
و فروردین س��خت تر اس��ت زیرا آن موقع بس��یاری عالئم 
بیماری مثل س��رفه را داشتند اما االن شکل بیماری عوض 

شده و برخی نشانه های بالینی ندارند. 
رئیس جمهور گفت: چون واکس��ن و داروی قطعی نداریم 
ویروس در جامعه می چرخد؛ به یک اس��تان می رود و بعد 
خس��ته می ش��ود و به جای دیگر می رود. در این ش��رایط 
سامان دادن به زندگی و اقتصاد مردم، از مسائل مهم است. 
در بخش تولید دچار یک تفاوت زیاد در اسفند و فروردین 

نیس��تیم اما در بخش خدمات این فاصله را مش��اهده می 
کنی��م، متاس��فانه یا خوش��بختانه در ایام مواجه��ه با این 
ویروس ما روزهای خاصی داشتیم، یک دوره آن شب عید 
ب��ود، یک دوره در ماه مب��ارک رمضان بود و دوره دیگر در 
تابستان اس��ت که مردم به مسافرت می روند و این شرایط 

را سخت تر می کند.
در تابس��تان سفر ش��روع می شود که ش��رایط ما را سخت 
ت��ر می کند. ما نمی خواهیم بگوئیم س��فر نروید اما با کرونا 

زندگی کنید با احتیاط کامل.
روحانی با اش��اره به نش��اط کادر درمانی کشورمان خاطر 

نش��ان کرد: مش��کل تجهیزاتی که پزش��ک و پرس��تار ما 
می خواهد نداریم.

وی بی��ان داش��ت: همچنان برخ��ی کارها ممنوع اس��ت. 
مس��اجد در سراس��ر کشور با اجرای دس��تورالعمل ها برای 
نمازه��ای یومیه باز می ش��ود. همچنی��ن محدودیت های 
پاس��اژها برداشته می ش��ود که قرار بود تا ساعت ۶ بعد از 
ظهر باز باش��ند که این محدودیت را برمی داریم؛ قرار ش��د 
صحن های مطهری که از صبح باز می شود شب هم باز شود 
که بنا شد این موضوع بررسی شود. شاید مجبور شویم در 

برخی شهرها مقررات سخت گیرانه وضع کنیم.

در مدرسه ما دانش آموزانی از روستا های اطراف می آمدند 
که ش��اید تنها یک وع��ده در روز غذا می خوردند. من به 
چش��م خودم دیدم حاج قاس��م ظرف غذایی را که مادر 
داده بود، بین همان دان��ش آموزانی برد که اوضاع مالی 

خوبی نداشتند و غذای خود را به آنان داد.
فرزند س��وم مش��هدی حسن س��لیمانی در سال ۳۷ در 
همان روز نخست س��ال به دنیا آمد. قاسم وقتی به دنیا 
آمد شناس��نامه اش دو س��ال بزرگتر از خودش بود. یکم 
فروردی��ن ۱۳۳۵ در روس��تای »قن��ات مل��ک« از توابع 
شهرس��تان راب��ر کرمان. اج��داد او مس��یر طوالنی ای را 
طی کرده بودند تا به رابر کرمان برس��ند. پدر و مادرش 
از عش��ایر طایفه  س��لیمانی بودند و اجدادشان از عشایر 
خمسه  فارس که هم زمان با لشکرکشی نادرشاه افشار به 
افغانس��تان و هندوستان به یاری نادر می شتابند و در راه 
برگشت از جنگ، در منطقه ای که اکنون طایفه  سلیمانی 
ساکن هس��تند س��کنی گزیده و بین مناطق گرمسیر و 
سردس��یر جنوب و غرب اس��تان کرمان کوچ می کردند. 
»حسین س��لیمانی« برادر بزرگ تر حاج قاسم سلیمانی 
در گفت وگویی، گوشه ای از خاطرات دوران کودکی خود 

و حاج قاسم را بازگو کرد. 
 شما و حاج قاسم چند سال اختالف سنی داشتید؟

حس��ین س��لیمانی: من دو س��ال از حاج قاسم بزرگ تر 
هس��تم و تاکید می کنم که فقط به لحاظ سنی از ایشان 
بزرگ تر بودم. حاج قاسم بعد از پدرم به من احترام بسیار 

زیادی می گذاشت.  
 رابطه شما با حاج قاسم در دوران کودکی چگونه 

بود؟
حس��ین سلیمانی: ما به واس��طه اختالف سنی کمی که 
داش��تیم، خیلی از زمان کودکی مان را با هم پش��ت سر 
می گذاش��تیم. با هم به مدرس��ه می رفتیم. با هم ورزش 
می کردیم. با هم کتاب می خواندیم. ما هر دو عاش��ق آن 
عدس پلوهایی بودیم که مادرمان آن را روی آتش درست 

می کرد.
 لطفا یکی از خاطره های شنیده نشده خودتان از 

حاج قاسم در دوران کودکی را برای ما بگویید.

حسین س��لیمانی: حدودا ۱۱ سال سن داشتم و کالس 
پنجم ابتدایی بودم، بالطبع قاسم هم کالس چهارم همان 
مدرس��ه بود. مادر ما در یک ظرف به من و حاج قاس��م 
غذا می داد تا به مدرس��ه ببریم و بخوریم. یک روز قاسم 
ب��ه مادرم گفت »من دیگر با حس��ین غ��ذا نمی خورم« 
من احس��اس کردم ش��اید او ب��ه دلیل اینک��ه من زیاد 
غذا می خ��ورم می گوید دیگر با حس��ین غذا نمی خورد، 
ام��ا واقعا اینطور نبود چرا ک��ه من هم مراعات می کردم. 
آن روز گذش��ت و قاس��م نیامد که با من در مدرسه غذا 
بخورد. ف��ردای آن روز مادر در دو ظرف جداگانه به من 
و قاس��م غذا داد. آن زمان در مدرس��ه ما دانش آموزانی 
از روس��تا های اطراف می آمدند که شاید تنها یک وعده 
در روز غذا می خوردند و اوضاع مالی بسیار بدی داشتند. 
من به چش��م خودم دیدم حاج قاسم ظرف غذایی را که 
م��ادر داده بود، بین هم��ان دانش آموزانی برد که اوضاع 
مالی خوبی نداشتند و غذای خود را به آنان داد. خداوند 

همه خوبی ها را به حاج قاسم داده بود.  
 وضعیت تحصیلی حاج قاسم در دوران مدرسه 

چگونه بود؟
حس��ین س��لیمانی: من و قاس��م در زمان مدرس��ه یک 
س��ال جلو و عقب بودیم و من س��ال باالیی قاسم بودم، 
اما ایش��ان از من جلوتر بودند چرا که خداوند اس��تعداد 
بالقوه ای به ایشان داده بود. قاسم خیلی راحت درس ها را 
ی��اد می گرفت. او حتی خیلی از اوقات به جای معلم پای 

تخته می ایستاد و به دانش آموزان تدریس می کرد.
 شما گفتید که با حاج قاسم ورزش هم می کردید. 

حاج قاسم بیشتر اهل چه ورزشی بود؟
حسین سلیمانی: حاج قاسم استاد کاراته بود و این رشته 
ورزشی را بسیار خوب بلد بود. البته به فوتبال هم عالقه 
داش��ت. او خیل��ی بروز و ظهور نم��ی داد که اهل ورزش 
اس��ت، اما اگر موقعیتی پیش آمد، حریف ۱۰ تا ۱۵ نفر 

هم بود.
 دلیل اینکه حاج قاسم سلیمانی از سربازی معاف 

شده بود، چه بود؟
حسین سلیمانی: در دوران آموزشی سربازی، من و حاج 
قاس��م با هم بودیم. س��پس من سرباز شدم و حاج قاسم 
معاف ش��د. به دلیل اینکه آن زمان خان ها با خانواده ما 
خوب نبودند، اجازه ندادند که قاس��م به س��ربازی برود. 
اتفاقا ی��ادم می آید آن موقع من ت��ازه نامزد کرده بودم. 
یک روز حاج قاس��م به پ��ادگان ۰۵ کرمان آمد تا من را 
مالقات کند. حاج قاسم در آن مالقات به من گفت »برو 
از مسئوالنت سوال کن که قبول می کنند من جای شما 
خدمت کنم و ش��ما به خانه برگردی و پیش پدر و مادر 
و نامزدت باش��ی؟« من هم بالفاصله با مسئوالن پادگان 

صحبت کردم، اما آن ها موافقت نکردند.  
  برای ما کمی در خصوص ویژگی های اخالقی 

شهید سلیمانی صحبت کنید.  
حس��ین سلیمانی: حاج قاس��م به افراد ُمسن و دنیادیده 

خیلی احترام می گذاش��ت. به عنوان مثال، حاج قاس��م 
همیش��ه انس��ان های ُمس��ن رابر را به ما نشان می داد و 
می گفت خیلی از چیز ه��ا را باید از این افراد یاد گرفت. 
ح��اج قاس��م معتقد ب��ود خیل��ی از درس های��ی که در 
دانشگاه ها تدریس نمی شوند را باید از انسان های ُمسن و 
س��رد و گرم چشیده روزگار یاد گرفت. حاج قاسم وقتی 
که به همنش��ینی با یک فرد سالخورده می نشست به او 
می گفت »یک چیزی به من یاد بده که تاکنون نیاموخته 
باشم، من را نصیحتی بکن«. از سوی دیگر احترام به پدر 
و مادر بیش از حد برای حاج قاس��م مهم بود. من خودم 
خیلی اوقات رویم نمی ش��د که مادر و پدرم را در آغوش 
بگیرم، اما حاج قاس��م همیشه این کار را به راحتی انجام 
می داد و خیلی چیز ها را در گوش آن ها می گفت که من 

نمی فهمیدم چه می گوید.
 نحوه پاسخگویی حاج قاسم به سواالت سیاسی 

اعضای فامیل چگونه بود؟
حس��ین س��لیمانی: ایش��ان خیلی در ای��ن زمینه وقت 
می گذاشتند. بارها پیش می آمد که خود من در رابطه با 
حوادث و اتفاقات داخل و خارج از کش��ور از حاج قاس��م 
سوال می پرس��یدم و ایشان هم صبورانه به اکثر سواالت 

من جواب می داد.
  آخرین مکالمه و دیدار شما با حاج قاسم 

سلیمانی چه زمانی بود؟
حس��ین س��لیمانی: آخرین باری که من با حاج قاس��م 
صحبت کردم، دو هفته قبل از رفتن ایشان به سوریه بود 
که با ایش��ان تماس گرفتم. به م��ن گفته بودند که حاج 
قاس��م کس��الت دارد و در منزل اس��ت. من هم با ایشان 
تماس گرفتم تا احوالش را بپرسم. ترکشی در مهره های 
کمر حاج قاس��م جابجا شده بود که موجب کسالت شان 
ش��ده بود. آخرین دی��دار رو در روی ما با هم نیز دو ماه 
قبل از ش��هادت ایش��ان بود. وضعیت کاری حاج قاس��م 
ط��وری بود ک��ه دائما در خارج از ای��ران بود و به همین 

دلیل نمی توانست زیاد به والیت )رابر( سر بزند.
 چگونه مطلع شدید که حاج قاسم به شهادت 

رسیده است؟
حسین سلیمانی: شب ش��هادت حاج قاسم من در شهر 
راب��ر بودم. بع��د از نماز صبح، خوابیده ب��ودم که یکی از 
دوس��تان و همرزمان حاج قاسم از سیرجان به من زنگ 
زد و گف��ت »از حاجی چه خبر«. من متوجه ش��دم که 
این وقت صبح تماس گرفتن و این نحوه سوال پرسیدن 
بی علت نیست. گفتم »خبری ندارم، شما خبری دارید؟« 
گفت »نه«. گفتم »بگو، من آمادگی ش��نیدن هر خبری 
را دارم«. گفت »حاجی زخمی ش��ده«، گفتم »نه قضیه 
غی��ر از اینه، به من بگو«. گریه کرد و تلفن را قطع کرد. 
بالفاصله من به تهران زنگ زدم و متوجه شدم که ایشان 
ش��هید شده است. حقیقتش را بخواهید، قبل از شهادت 
حاج قاس��م که به س��فارت آمریکا در عراق تهاجم شده 
بود و آمریکایی ها این موضوع را به حاج قاس��م ربط داده 
بودند، من ش��ک ک��رده بودم که ممکن اس��ت در عراق 

اتفاقی برای حاج قاسم بیافتد.
 و حرف پایانی شما در فراق برادر شهیدتان.

حس��ین سلیمانی: قاسم؛ تو استاد ما بودی، تو همه چیز 
ما بودی، ولی حیف ما تو را خوب نشناختیم.  میزان

الیحه حذف ۴ صفر دارای 
ابهاماتی است 

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان گف��ت: در جلس��اتی که با 
رئیس کل بانک مرکزی پیرام��ون الیحه حذف چهار صفر 
داش��تیم، ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی 

پول رفع نشد و این ابهامات را به مجلس اعالم کردیم.
عباس��علی کدخدای��ی در نشس��ت خبری ب��ا خبرنگاران 
رسانه ها ابراز کرد: ۹ مصوبه با توجه به رفت و برگشت هایی 
که با مجلس دهم داش��تیم، مورد بررس��ی ق��رار گرفته و 
پاس��خ های آن به مجلس اعالم شده اس��ت. کدخدایی به 
یکی از مصوبان مجلس که الیحه حذف چهار صفر از پول 
ملی اشاره کرده و گفت؛ در تبصره یک این طرح تعهداتی 
در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد شده بود که شورای 
نگهبان اعالم کرد این تعهدات به  روش��نی مطرح ش��ود و 

دارای ابهام است.
سخنگوی ش��ورای نگهبان تصریح کرد: در جلساتی که با 
آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی پیرامون الحیه حذف 
چهار صفر داش��تیم، ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق 
بین المللی پول رفع نشد و این ابهامات را به مجلس اعالم 
کردیم. وی در پاسخ به سؤالی درباره هجمه های واردشده 
به ش��ورای نگهبان پس از قتل نوجوان ۱۳س��اله تالش��ی 
توس��ط پدرش، گفت: ما ه��م انزجار خود را از این جنایت 
اع��الم می کنیم، این گونه مس��ائل فقط ب��ا یک قانون حل 
نمی شود، الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان ارتباطی به 
این موضوع ندارد، از س��ال ۹۷ تا اآلن مجلس می توانست 
این الیحه را اصالح کند، هیچ قصوری از س��وی ش��ورای 
نگهبان در بررس��ی و اعالم نظر درب��اره این الیحه صورت 
نگرفته اس��ت. وی خطاب به نماین��دگان مجلس یازدهم 
گفت: امیدوارم در مجلس جدید، گذش��ته چراغ راه آینده 
باش��د و در این فرصت اندک مش��کالت مردم به خصوص 
مش��کالت اقتصادی حل ش��ود و ش��ورای نگهب��ان از هر 
کمکی که بتواند به مجلس جدید کند، دریغ نخواهد کرد، 
همانطور ک��ه ارتباط تنگاتنگی هم میان ش��ورا و مجلس 

قبلی وجود داشت.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که شما گفتید ۱۶ مصوبه 
در روزهای اخر مجلس دهم و هفته های اخیر به ش��ورای 
نگهبان ارس��ال ش��ده و در حال بررسی اس��ت، مهمترین 
مصوبه کدام بوده اس��ت و چرا  پاس��خ ش��ورا به مصوبات 
ارس��الی زمان بر اس��ت ؟ گفت: اینکه چرا زمان بر اس��ت 
ایراداتی  داریم و مجلس یا درس��ت آن را انجام نمی دهد 
و ی��ا اصالح نمی کند که بر عهده ما نیس��ت،  مصوبات را 
خاطرم نیست ولی یکی الیحه مالیات بر ارزش افزوده بود 
ک��ه مصوبه متولی اس��ت، دیگری طرح اص��الح ایین نامه 

داخلی مجلس است که بتدریج  اعالم  نظر  کردیم.
کدخدای��ی همچنی��ن در واکنش به اظهارات س��خنگوی 
مجلس دهم درباره ش��بهه در مدارک تحصیلی هشت تن 
از منتخبان مجلس یازدهم، گفت: آنچه برای ما به صورت 
گزارش رس��می رس��ید، تنها منتخب تفرش بود و درباره 
م��درک تحصیلی دیگر منتخبان مجل��س یازدهم مدارک 

رسمی به دست ما نرسیده است.  تسنیم

ادامه از صفحه اول
مورد توجه در پردازش محافل رسانه ای و سیاسی 
در قبال مجلس جدی��د و تعامل آن با قوای مقننه 

و قضائیه باشد. 
نکت��ه مهم آن اس��ت ک��ه رانت خ��واران و دالالن 
اقتصادی همواره با ایجاد فض��ای غبارآلود به ویژه 
با دو قطبی س��ازی مجلس و دولت به دنبال یافتن 
حاش��یه امن برای فس��ادهای اقتصادی خود بوده 
ان��د که معطوف ش��دن محافل رس��انه ای و جامعه 
به مقابله با این فس��ادها به ج��ای گرفتار آمدن در 
بازی دو قطبی مجلس و دولت، ضمن مقابله با این 
حربه می تواند زمینه ای مناسب برای تحقق عدالت 
اقتصادی و اجتماعی و مقابله با فس��اد باشد. توجه 
به آسیب های اجتماعی برای جلوگیری از دردهایی 
نظی��ر فاجعه دلخ��راش اخیر که قت��ل یک دختر 
توسط پدرش بود، نیز از کارکردهای مهم در تعامل 

میان دولت و مجلس می تواند باشد.
 در جمع بندی نهای��ی از آنچه ذکر می توان گفت 
که بیانیه های ش��یک و مجلس��ی مانند بیانیه های 
اروپ��ا دردی از درد کش��ور دوا نخواه��د کرد، بلکه 
راهکار در داخل کش��ور است که یکی از محورهای 
اصلی آن تعامل س��ازنده می��ان مجلس و دولت و 
البته عملکرد رس��انه ها مبنی بر خودداری از ورود 
به بازی دو قطبی مجلس و دولت و تالش صادقانه 
برای پیوند و هم افزایی بیشتر و موثر میان مجلس 
و دولت اس��ت که حالل مش��کالت کشور و تحقق 

وظیفه رسانه در انجام این مهم است.

سرمقاله
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گزارش

روند پرداخت حقوق های نجومی ادامه دارد
 منتخ��ب م��ردم دماوند در مجلس ب��ا تاکید بر اینکه بای��د بعد نظارتی و 
دیوان محاس��بات به عنوان بازوی نظارتی در مجلس یازدهم تقویت شود، 
گفت: نباید کوچکترین ترحمی نسبت به افراد مفسد، چه مفسد سیاسی و 
چه مفس��د اقتصادی شود.سید احمد رسولی نژاد اظهار داشت: در مجلس 
یازدهم به دنبال این هستیم که با اصالح آیین نامه داخلی و ساختار پارلمان 
بع��د نظارتی را تقویت کرده ت��ا نمایندگان نظارت دقیق ت��ر، بهتر و موثرتری 
بر موضوعات مختلف داش��ته باشند.وی گفت: متاس��فانه روند پرداخت حقوق های 
نجومی نه تنها متوقف نشده بلکه گسترش بسیاری یافته، دیوان محاسبات به عنوان 
بازوی نظارتی مجلس در این باره گزارش هایی را تهیه کرده اما صرف ارائه گزارش 
در ای��ن زمینه کفای��ت نمی کند، بلکه باید موضوع را تا جای��ی پیگیری کند که به 

نتیجه رسیده و منجر به توقف پرداخت حقوق های نامتعارف شود. تسنیم  

منتخبان متخصص نباید پشت دِر کمیسیون   بمانند
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر به دنبال تغییر و تحول در 
مجلس هستیم باید آیین نامه داخلی مجلس تغییر کند، گفت: اگر مجلس 
یازدهم آیین نامه داخلی خود را تغییر ندهد تغییر و تحولی در کشور ایجاد 
نخواهد ش��د. حجت االسالم علیرضا سلیمی با اشاره به بی توجهی مجلس 
دهم به تخصص گرایی در کمیسیون ها و انتقاد منتخبین جدید مجلس به 
این موضوع اظهار داشت: روز شنبه جلسه ای بین اعضای هیأت رئیسه مجلس با 
اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برگزار خواهد شد. وی اظهار داشت: نباید 
اینگونه تلقی شود که چون منتخب جدیدی که سابقه نمایندگی دارد سابقه حضور 
در یک کمیس��یون خاص را هم دارد بتواند بدون دغدغه در همان کمیسیون ادامه 
دهد. سلیمی افزود: اگر تالش کنیم تخصص گرایی را در کمیسیون های مجلس باال 

ببریم مانع از اقداماتی نظیر دستکاری در مصوبات خواهیم شد. فارس

حضور »قالیباف« در مجلس نشانه امید به حل مشکالت است
فرمان��ده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص(گفت: حضور قالیباف 
در جایگاه ریاس��ت مجلس نشانه امید و تحقق عملی تدابیر مقام معظم 

رهبری و حرکت مجلس در جهت حل مشکالت جامعه است.
در پیام س��ردار رش��ید آمده اس��ت؛انتخاب جنابعالی ب��ه عنوان رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی از طرف نمایندگان مردم که با رای قاطع انجام 
گرف��ت را محضر ش��ما تبریک عرض می کنم. حضور حضرتعالی در س��نگر 
جدید خدمت با سابقه درخشان نشانه امید و تحقق عملی تدابیر و پیام های مقام 
معظم رهبری و حرکت مجلس در مسیر گام دوم انقالب اسالمی و حل مشکالت 
جامعه در مقوله های فرهنگی و اقتصادی را نوید می دهد. از درگاه خداوند متعال 
موفقیت ش��ما را در عرصه جدید خدمت رس��انی با مدیریت انقالبی تحول گرا و 

کارآمد تداوم خواهد بود را خواستارم. سپاه نیوز

بمیرالیسم و سبک زندگی

رئیس جمهور: مردم باید باور کنند 
که به زودی ما نمی توانیم به شرایط 

قبل از کرونا برگردیم ...
م��ا از ای��ن اظهارنظ��ر نتیجه می 

گیریم که ...
الف( ممکن است کرونا شنبه از ایران نرود.

ب( ممکن اس��ت این ویروس تا ظهر یکشنبه هم 
در مملکت ما بماند.

ج( کرونا تا آخر هفته مهمان ماست.
د( ما که می دانیم کرونا ش��نبه هفته بعد می رود 

اما رییس جمهور به ما نمی گوید.
ایض��ا رییس جمهور:بخش��ی از زندگ��ی ما باید به 

فضای مجازی برود.
ب��ه نظر ما ک��دام یک از بخش ه��ای زندگی یک 

رییس جمهور نباید به فضای مجازی برود؟
الف( صحنه کوهپیمایی وسط گرانی بنزین

ب( صحن��ه تماش��ای فوتب��ال در روز اعالم تورم 
سیصددرصدی

ج( صحنه مالقات با استکبار جهانی
د( صحنه س��خنرانی و بر ه��م زدن خواب ناز وزیر 

امورخارجه
همچنان خودش��ان: مردم برای مدت طوالنی باید 

سبک زندگی را تغییر بدهند.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از س��بک های 

زیر برای مردم زیر خطر فقر توصیه می شود؟
الف( سبک نون و پنیرالیسم

ب( سبک قرضبگیرالیسم
ج( سبک جون بکنالیسم
د( سبک برو بمیرالیسم

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

مساجد با اجرای دستورالعمل ها 
برای نماز باز می شوند

حاجقاسمبهروایتبرادربزرگتر
خداوندهمهخوبیهارابهاودادهبود

دستور رئیس جمهور برای مهار 
آتش سوزی جنگل های کهگیلویه و 

بویراحمد
رئی��س جمهور در گفت و گ��وی تلفنی جداگانه با 
وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و رییس 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت بر ضرورت بکار 
گی��ری تمام امکانات و تجهی��زات برای مهار آتش 
سوزی در جنگل های استان کهگیلویه و بویراحمد 
و نی��ز برنامه ریزی برای جلوگیری از تکرار حوادث 

مشابه تاکید کرد. 
رئیس جمهور روز ش��نبه در این تماس های تلفنی 
ضم��ن آگاه��ی از آخرین وضعیت آتش س��وزی و 
اقدامات انجام ش��ده برای اطفاء حریق تصریح کرد: 
الزم اس��ت س��ریعا تمام اقدامات الزم و ضروری با 
بکار گیری تمامی امکانات و ظرفیت های اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد و اس��تان های همجوار برای 
جلوگیری از دامنه آتش س��وزی و نیز اطفاء حریق 
ب��کار گرفته ش��ود و از ضرر و زیان های بیش��تر و 

تخریب محیط زیست جلوگیری گردد.


