
شرمندگی، عذرخواهی و آدرس غلط
ادامه از صفحه اول 

ب��اری ای��ران را در براب��ر دزدان دریای��ی و ربایش 
احتمالی از س��وی آمریکا به بهانه تحریم ها، حفظ 

نمایند. 
احداث پایگاه نظامی دائم��ی در اقیانوس هند گام 
دیگر دلیرم��ردان ای��ران زمین در تامی��ن امنیت 
تجارت دریایی کشور است که گامی مهم در مقابله 
با تحریم ها اس��ت. اما در ح��وزه اقتصادی در کنار 
حمایت از جهش تولید و کسب و کارها به ویژه در 
دوران کنونی کرونایی، ن��دادن آدرس های غلط به 

تحریم کنندگان اصلی مهم و اساسی است.
 وقت��ی دالر  از مرز 20 ه��زار تومان عبور می کند، 
قیمت مس��کن و اجاره بها نجومی می شود، قیمت 
اق��ام اولیه خوراکی نظیر مرغ و تخم مرغ و ش��یر 
و... س��ر به فلک می کش��د، قیمت خودرو غیرقابل 
مه��ار ب��ا چندی��ن برابر قیم��ت کارخان��ه در بازار 
رقم زده می ش��ود، وقت��ی لوازم خانگ��ی به عنوان 
یک بخش ض��روری زندگی امروزی مهار نش��دنی 
می ش��ود، وقتی تورم از ماهانه به روزانه می رسد و 
... به رغم تاش های همه جانبه دولت و مس��ئوالن 
برای مقابله با این وضعی��ت، نتیجه نهایی در کنار 
فشار همه جانبه به زندگی و معیشت مردم، ارسال 
آدرس غلط به تحریم کنندگان می شود که سیاست 
تحریم و فشار نتیجه می دهد و می توانند امیدوار به 

تسلیم شدن ایران باشند. 
متاس��فانه این وضعیت تورم��ی از قیمت دالر و ارز 
و س��که گرفته تا خودرو و اقام خوراکی و مسکن، 
در حال تبدیل شدن به مولفه ای است که اقدامات 
مثب��ت دول��ت در مقابله با کرونا و ش��رایط دوران 
کرونا از جمله در تهیه اقام بهداش��تی و پزشکی، 
آزادسازی س��هام عدالت در بورس، اختصاص سبد 
خان��وار، اعط��ای وام ب��ه دریافت کنن��دگان یارانه 
نق��دی، حمایت های هم��ه جانبه دول��ت از بخش 
تولید و ... کم رنگ و حاش��یه گ��ردد، در حالی که 
آدرس غل��ط نتیجه دادن تحریم ها پر رنگ تر و پر 
رنگ تر می گردد که نتیجه آن نیز تشدید تحریم ها 

خواهد بود.
 برای��ن اس��اس راهکار نهایی مقابله ب��ا این تحریم 
و فشارها عملکرد قاطع دس��تگاه اجرایی، مقننه و 
قضاییه در مقابله با فساد، عامان گرانی و تورم های 
افسار گسیخته است که زمینه ساز دلگرمی مردمی 
در ادام��ه ایس��تادگی در برابر تهدی��دات خارجی 
می شود. با این رویکرد در مهرماه در کنار شرمنده 
م��ردم نش��دن، ش��رمندگی و عذرخواه��ی نهایی 

اروپایی ها رقم خواهد خورد.

سرمقاله

فرمانده کل ارتش گفت: ارتش و سپاه در باالترین سطح 
هماهنگ��ی، مانند تار و پود در هم تنیده، بهترین ترکیب 

دفاعی را ایجاد کرده اند.
امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اس��امی ایران، در جلس��ه هم اندیشی 
با دانش��جویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش)دافوس( 
گفت: طرح های عملیاتی برای سناریوهای محتمل آماده 
و به  صورت آش��کار یا پنهان، به ص��ورت جزء به جزء یا 
ترکیبی تمرین می ش��ود و ارتش و س��پاه آمادگی دارند 

همراه با هم در مقابل هر تهدید احتمالی بایستند.
وی با تأکید بر اینکه هر دش��منی منافع ملی ما را مورد 
تهدی��د ق��رار دهد، متقاب��ًا مناف��ع او را تهدید خواهیم 
کرد افزود: ارتش و س��پاه در باالترین س��طح هماهنگی، 
مانن��د تار و پود در هم تنی��ده، بهترین ترکیب دفاعی را 
ایجاد کرده اند.  امیر سرلش��کر موسوی با اشاره به اینکه 
فرماندهان ارتش و س��پاه به جز هماهنگی های موردی، 
حداقل هر ماه یکبار جلس��ات مشترک دارند خاطرنشان 
کرد: ارتش و سپاه به عنوان دو سازمان مکمل، هم افزایی 

بسیار خوبی را به وجود آورده اند.
فرمانده کل ارتش با اعام این که تا پایان سال، تجهیزات 
جدید ب��ه نیروه��ای ارتش اضاف��ه خواهد ش��د، گفت: 
تجهیزات مورد نظ��ر در همه عرصه های زمینی، پدافند، 
هوایی و دریایی اس��ت و  مواردی ک��ه اعام آن بامانع 

است به مرور اطاع  رسانی خواهد شد.
وی با اش��اره به تمرین رزم س��طحی »ش��هدای دریادل 
رمضان«، اذعان داش��ت: موش��ک نقط��ه زن با برد 300 
کیلومت��ر در این رزمایش، با موفقیت آزمایش ش��د و به 
ای��ن ترتیب دس��ت بلند نیروی دریایی ارتش در ش��عاع 

300 کیلومتر، هر تهدیدی را هدف قرار خواهد داد.
امیر سرلشکر موسوی تصریح کرد: قرارگاه پدافند هوایی 
با س��اختار جدید، ش��کل گرفته و مس��تقر شده است و 
کنترل عملیاتی تمامی ساح ها و تجهیزات پدافند هوایی 
ارتش و سپاه، پدافند یکپارچه مستحکمی را ایجاد کرده 
اس��ت و آس��مان ایران به صورت چند الیه رصد می شود 
و هی��چ مورد مش��کوکی از چش��م تیزبی��ن پدافند دور 
نخواهد بود. وی با اش��اره ب��ه جوانگرایی در ارتش گفت: 
هم ش��ور و نش��اط جوانی و هم تجربه هر دو باید با هم 
به کار گرفته ش��ود، در بین جوان ها کس��انی هستند که 
شایس��تگی مش��اغل باال را دارن��د و در بین مجربین هم 
کسانی هس��تند که آمادگی جسمانی خود را برای انجام 
وظیفه مناسب، حفظ کردند. فرمانده کل ارتش ادامه داد: 
این دو گروه، هر دو باید حفظ و استفاده شوند، بنابراین، 
سیاس��ت ارتش نه پیر گرایی اس��ت نه جوانگرایی، بلکه 
باید مانند ی��ک آب روان دائم از یک طرف نیروی جوان 
وارد ارتش شود و از سوی دیگر پابه سن گذاشته ها خارج 
ش��وند و جا را برای جوان ها باز بگذارند. برای اجرای این 
سیاست، ما میانگین سنوات خدمت در مشاغل را کنترل 
می کنیم نه تک تک نفرات را. امیر سرلش��کر موسوی با 
اشاره به موضوع بوستان بزرگ ارتش در پاسداران گفت: 
در این خصوص، تفاهم نامه بس��یار خوبی منعقد ش��ده 
اس��ت و سایر مراحل کار در دست پیگیری است که پس 
از توافق قطعی، منافع متعلق به ارتش جمهوری اسامی 
ایران تماماً به معیش��ت کارکنان اختصاص خواهد یافت. 
ضمن اینکه س��هم ش��هرداری، فضای فرهنگی تفریحی 
بس��یار خوبی را در اختیار ش��هروندان ق��رار خواهد داد.

روابط عمومی ارتش

رئیس جمهور گف��ت: وظیفه ما به عنوان دولت و همه مردم 
این است با هم مشکات را حل کنیم؛ این مشکات به یک 
فرد و قوه خاص مرتبط نمی ش��ود و این ش��رایط مربوط به 
ویروس کرونا و تحریم است. حسن روحانی رئیس جمهور در 
جلس��ه هیات دولت گفت: میاد حضرت فاطمه معصومه را 
تبریک و افزود: بعد از پیروزی انقاب اسامی شرایط خوبی 
برای زنان جامعه ما برای حضور در فضای جامعه آماده شده 
اس��ت که این موضوع یکی از افتخارات جمهوری اسامی و 
دولت تدبیر و امید است. کسی نمی تواند در دنیا به ما اتهام 
بزند که دین اسام مرد ساالر است. در قرآن هم تاکید شده 
همان اندازه که مردها از جامعه اس��تفاده می کنند زنان نیز 
می توانند از جامعه اس��تفاده کنن��د. رئیس جمهور در ادامه 
سخنانش گفت: شهید بهشتی با مخالفین در تلویزیون بحث 
می کرد. ایشان سید شهدای مظلوم تاریخ ایران است که چه 

ظلمی به او ش��د و چه صبری داشت. امیدواریم قوه قضائیه 
همان شرایط را ادامه دهد و در این شرایط سخت امیدواریم 
ق��وای دیگر ما را یاری کنند. روحانی در مورد ارتباط خود با 
شهید بهشتی تصریح کرد: قبا گفته ام شهید بهشتی روزی 
ب��ه من گفت که من رفتم خدمت امام )ه( که اس��تعفا دهم 
و به ایش��ان بگویم دیگر مصلحت نیس��ت که باش��م و بروم 
کنار. قبل از این که این مطلب را طرح کنم، عده ای داشتند 
ش��عار می دادند که امام )ره( برود داخل حسینیه برای آنها 
س��خنرانی کند. ام��ام )ره( به من رو کرد که آقای بهش��تی 
ببینید این مردم چه ش��عاری می دهن��د، اینها که برای من 
شعار می دهند اگر تمام عالم علیه من شعار دهند و مرگ بر 

فانی بگویند فرقی در انجام وظایف من نمی کند. 
وی اضافه کرد: وظیف��ه ما به عنوان دولت و همه مردم این 
است با هم مشکات را حل کنیم این مشکات به یک فرد و 
قوه خاصی مرتبط نمی شود و این شرایط مربوط به ویروس 
کرونا و تحریم است. رئیس جمهور گفت: ما اگر دولت جدید 
بودیم خیلی حرف ها می شد زد، ما همان دولتی هستیم که 
در س��ال ۹۵ باالترین رشد اقتصادی جهانی را داشتیم و در 
جهان اول بودیم، ما همان دولتی هس��تیم که در سال ۹۴، 
۹۵ و ۹۶ ت��ورم تک رقمی بودیم، همان دولتی هس��تیم که 
تراز صادرات و واردات ما در چند سال مثبت بود و صادرات 

غیرنفتی ما بیش از واردات بود.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: دولت به س��هم خود کارش را 
انجام داده است و من اینجا به مردم می گویم روز استراحتی 
در این شش ماه اخیر در بین مسئولین اجرایی کشور ندیدم. 
ما تا دقیقه و ثانیه آخر با همان روحیه س��اعت اول کارمان، 
تاش می کنیم. افتخار ما اس��ت ب��رای این مردم کار کنیم. 

من می دانم مردم با مش��کاتی در این روزها روبرو هستند. 
روحانی بیان داشت: این مشکاتی که می بینید عمدتاً برای 
دو ماه گذش��ته است و االن گشایش هایی ایجاد شده است. 
اولین نکته این اس��ت ش��رایط ما به تدریج به شرایط بهتر 
پیش م��ی رود و مطمئن هس��تم بانک مرکزی قادر اس��ت 
ش��رایط قیمت ارز را کنترل کند و صادر کنندگان ما بدانند 
ارز برای دولت است. وی تصریح کرد: فتوای صریح امام )ره( 
این بوده است که ارز و  همچنین قیمت ارز در اختیار دولت 
است، بنابراین ما مالک ارز هستیم. کسی که ارز صادر کرده 
طبق مقررات کشور ارز را برگرداند و کسی اگر بخواهد ارز را 
بر نگرداند، بانک مرکزی و قوه قضائیه وارد می شوند و اسامی 

 آن ها اعام خواهد شد. 
روحان��ی افزود: صادرکنندکان غیر نفتی کش��ور کار بزرگی 
انجام می دهند و در خط جهاد هستند و مجاهدت می کنند، 
اما اجر این کار نباید با بعضی از اعمالی که انجام می ش��ود، 
ضایع ش��ود بلکه ارزهای صادراتی باید س��رموقع برگردد تا 
مشکات ارزی در کشور نداشته باشیم. رئیس جمهور اظهار 
داشت:  در این ش��رایط صادرکنندگان باید دو کار بزرگ را 
انج��ام دهند؛ اول اینکه ص��ادرات را افزایش دهند که دولت 
در ای��ن زمینه آماده کمک اس��ت و موانع را از س��ر راه آنها 
برمی دارد و صادرکنندگان را یاری می کنند. ما امس��ال ۴۱ 
میلیارد دالر صادرات غیر نفتی خواهیم داشت و در کاالهای 
اساس��ی مشکلی نداریم. رئیس جمهور درباره قیمت مسکن 
تصریح کرد: همه باید در تولید مسکن مشارکت کنند تمام 
وزارتخانه ها، دستگاه ها، شرکت ها و نیروهای مسلح که زمین 
در اختیار دارند، اگر نیاز آنی و فوری ندارند، باید این زمین ها 
را در اختیار وزارت مس��کن قرار دهند و اگر زمین هایشان را 

ب��رای آینده نیاز دارند آن نی��از را در آینده تامین می کنیم. 
روحان��ی گف��ت: دولت به عنوان یک س��رمایه بزرگ، زمین 
فراوان��ی در اختی��ار دارد. مقص��ود از این دولت، دس��تگاه 
اجرایی، نیروهای مسلح و شرکت هاست که زمین های فراوان 
اضاف��ه ای دارند و می توانند آن را برای مس��کن ارزان قیمت 
در اختی��ار قرار دهند و قیمت مس��کنی که امروز به ناروا به 
مردم فشار وارد می کند، بشکند. رئیس جمهور خاطر نشان 
کرد: امکان دیگر دولت، س��هام بنگاه های اقتصادی اس��ت. 
یعنی سهام بانک ها، ش��رکت های دولتی، و شرکت هایی که 
به نحوی متعلق به نیروهای مسلح است، همه باید بیایند و 

سهامشان را عرضه کنند.
رئیس جمهور با هشدار به کشورهای اروپایی و آژانس اظهار 
داش��ت: رفتار ما با آژانس دوس��تانه بوده است اما این اواخر 
رژیم صهیونیستی و آمریکا به آژانس فشار آورده و می ترسم 
این ش��یادان را آژان��س آلوده کنند. وظیف��ه آژانس به دنیا 
می گوید محاسبه مواد در اختیار من است و صلح آمیز است. 
اما االن آژانس می خواهد نبش قبر کند، ما هر موقع بخواهیم 
پاسخ قاطع دهیم برایمان آسان است اما ما مبنای دوستی با 

آژانس را ادامه می دهیم.
روحانی با اشاره به درخواست مذاکره از سوی آمریکا با ایران، 
بیان داشت: ما همیشه آماده هستیم هر لحظه آمریکا بگوید 
به قانون برگش��ته و به تعهدات خ��ود در برجام برگردد و به 
۵+۱ برگ��ردد م��ا همان لحظه آماده هس��تیم. می دانیم این 
تعارفات بی اس��اس حرافی و گرفتاری در انتخابات اس��ت ما 
مشکلی نداریم، آنها میز مذاکره را شکستند. درخواست برای 
مذاکره آمریکا از ایران به خاطر مش��کات خودشان است. ما 
در چارچوب مقررات بین المللی حرکت می کنیم.  فارس

قالیباف در دیدار با سفیر چین:

انتظار می رود همکاری های 
مشترک ایران و چین ارتقا یابد

رئیس مجلس شورای اسامی بر ضرورت گسترده تر شدن 
ارتباطات و تعمیق و وسیع تر شدن تعامات بین دو کشور 
ای��ران و چین تاکید کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسامی با »چانگ هوا« سفیر جمهوری خلق چین 
در تهران دیدار کرد و گف��ت: ارتباط چین و ایران، پایدار، 

مستحکم و تاریخی است و مخصوصاً بعد از پیروزی انقاب 
اسامی مناسبات دو کشور تعمیق پیدا کرد.  

وی افزود: کش��ورهای جهان و از جمله تهران و پکن امروز 
در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با خوی استکباری و 
یکجانبه گرایی آمریکا و آثار نامطلوب آن بر حقوق ملت ها 
مواجه اند. قالیباف دخالت های آمریکا و برخی کشورها در 
امور داخلی چین را به شدت محکوم کرد و  از موضع شفاف 
و روش��ن دولت چین در مخالفت با قطعنامه شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کش��ورمان تشکر کرد. 
وی با بیان اینکه همکاری های دو کشور با سرعت بیشتری 
ت��داوم و تحقق پیدا کند،  گفت: بارها ش��اهد دخالت های 

دولت ترامپ علیه حاکمیت و استقال کشورها از جمله در 
رابطه با ایران و چین و برخی مس��ائل بین المللی همچون 
محیط زیس��ت و ساح های مخرب بوده ایم. در این راستا 
همکاری های منطقه ای و بین المللی یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر اس��ت. س��فیر چین در این دیدار ضمن تسلیم پیام 
تبریک »لی جان ش��و« رئیس کمیت��ه دائمی کنگره ملی 
خلق چین، اظهار داش��ت: چین تمایل دارد که روابط خود 
را ب��ا ایران تقویت کند. س��فیر چین تصری��ح کرد: کنگره 
نماین��دگان چین آمادگ��ی کامل دارد که بی��ش از پیش 
همکاری های دوس��تانه با مجلس ایران را توس��عه دهد و 
تجربیات خود را در حوزه های قانونگذاری، نظارت و اجرای 

سیاست ها، با دوستان ایرانی به اشتراک بگذارد.
سفیر چین در تهران با بیان اینکه در وضعیت موجود چین 
تمایل دارد که روابط خود را با ایران تقویت کند، افزود: دو 
کشور باید در مورد مسائل مهم و منافع مشترک از یکدیگر 
حمای��ت کنند؛ همچنانکه طرف چین��ی به طور قاطعانه از 
حاکمیت و اس��تقال ایران  حمایت کرده و با تحریم های 

یکجانبه گرایانه آمریکا اعام مخالفت کرد.
س��فیر چین تاکید کرد: چین قاطعان��ه از قطعنامه 223۱ 
شورای امنیت ملل متحد و همچنین از توافقات بین المللی 
حمای��ت کرده و مخالفت خ��ود را با تمدی��د تحریم های 
تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا اعام می دارد. تسنیم

فرمان��ده نی��روی زمینی س��پاه از 
پایان رزمایش اقتدار شهدای ُکرد 
مسلمان با دس��تیابی به اهداف از 
پیش تعیین شده خبر داد و گفت: 
در این رزمای��ش مناطق آلوده به 
موفقیت  ب��ا  تروریس��ت ها  حضور 

پاکسازی شد.
س��ردار محمد پاکپور از برگزاری 
موفقی��ت آمی��ز رزمای��ش اقتدار 
شهدای ُکرد مس��لمان خبر داد و 
گفت: ای��ن رزمایش که در منطقه 
عموم��ی ش��مال غرب کش��ور، از 
دهان��ه چیل��ر در م��رز ع��راق تا 

ارتفاعات چهل چشمه برگزار شد، با دستیابی به اهداف 
از پیش تعیین شده پایان یافت.

وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت برگ��زاری رزمایش های نیروی 
زمینی سپاه با هدف ارتقای آمادگی های رزمی، افزود: در 
رزمایش اقتدار ش��هدای کرد مسلمان یگان های نیروی 
زمینی س��پاه اع��م از تیپ نیروهای مخص��وص، زرهی، 
پیاده، پهپادی و هوانیروز و یگان های بومی سپاه  استانی 
در منطقه، تمامی س��ناریوهای رزمایش را با موفقیت به 

انجام رساندند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با تاکید بر اینکه در رزمایش 
اقتدار ش��هدای کرد مس��لمان، مناطق آل��وده به حضور 
تروریس��ت ها با موفقیت پاکسازی شد، از آمادگی کامل 
یگان ه��ای عملیاتی ای��ن نیرو برای مقابل��ه با تهدیدات 
خب��ر داد و گفت: برخورد قاطع با عناصر و گروهک های 

تروریس��تی دس��تور کار دائ��م 
نیروی زمینی س��پاه است و در 
ه��ر نقط��ه ای که تروریس��ت ها 
حضور داش��ته باشند با اقتدار با 

آنان برخورد خواهیم کرد.
س��ردار پاکپ��ور پی��ام رزمایش 
اقتدار ش��هدای کرد مسلمان را 
برای مردم منطقه ایجاد امنیت 
تروریس��ت ها  ب��رای  و  پای��دار 
اقتدار، قاطعیت و صابت نیروی 
زمینی س��پاه در برخ��ورد با بر 
ه��م زنندگان امنی��ت و آرامش 
ملت ای��ران توصی��ف و تصریح 
کرد: نیروی زمینی س��پاه به هیچ عن��وان اجازه فعالیت 
به گروه های تروریس��تی و عناصر مخ��ل امنیت منطقه 

را نخواهد داد. 
وی افزود: به عناصر تروریستی و هم پیمانان آنان هشدار 
می دهیم ک��ه در صورت هرگونه ش��یطنت در مرزها به 
ویژه ش��مال غرب و جنوب شرق کشور با مشت آهنین 
و واکن��ش قاطع نیروی زمینی س��پاه مواج��ه خواهند 
ش��د. فرمانده نیروی زمینی س��پاه در پایان با قدردانی 
از همراه��ی و همکاری مردم در اج��رای این رزمایش و 
تاش های آنان برای ارتقای امنیت، گفت: نیروی زمینی 
سپاه همواره در کنار مردم منطقه است، برای آسایش و 
رفاه مردم به ویژه هموطنان در مناطق مرزی کردستان، 
از هیچ اقدامی اعم از رفاهی، محرومیت زدایی و خدمات 

بهداشتی و درمانی دریغ نخواهیم کرد. سپاه نیوز
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گزارش

آمریکا نگران صدور دستاورد های پیشرفته نظامی ایران است
معاون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: آمریکایی ها 
زمانی نگران خرید کاش��ینکف و فش��نگ های آن از س��وی ایران بودند، 
اما امروز نگران صدور دس��تاورد های پیش��رفته نظامی از سوی ما به دیگر 
کشور ها هستند. سردار رسول سنایی راد با اشاره به تهیه پیش نویس طرح 
تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران از س��وی رژیم آمریکا گفت: بر اس��اس بند 
۵ ضمیمه B قطعنامه 223۱ ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل، قاعدتاً در تاریخ 
2۷ مهر امس��ال باید ش��اهد پایان تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران با 
منقضی شدن تاریخ سررسید آن باشیم. وی افزود: آمریکایی ها از چندی قبل با بیان 
بهانه های واهی که هر از چندگاهی به زبان می آوردند، س��عی داش��تند تحریم های 
تس��لیحاتی ایران را تمدید کنند و اق��دام آن ها در تحویل پیش نویس طرح تمدید 

تسلیحاتی ایران به سازمان ملل، اقدام عملی آن ها در این زمینه است.  میزان

تمهیدات دولت برای مسکن
 وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه های دولت درخصوص اجاره بهاء مسکن 
توضیحاتی ارائه کرد. وی افزود: تهران بیشترین کمبود زمین را داشته است 
و در جلس��ه وزارت راه و شهرسازی با انبوه س��ازان کشور در اتاق بازرگانی 
تهران، تفاهم نامه احداث 20 هزار واحد امضا ش��ده که به س��رعت شروع 
خواهد شد. اسامی درخصوص اجاره بها گفت: درباره اجاره بها باید ضوابطی 
تنظیم شود که بتوان بازار آن را از لجام گسیختگی خارج کرد؛ به همین منظور 
در س��تاد های مربوطه با حضور رئیس جمهور و معاون اول بررس��ی ها صورت گرفته 
و به دنبال تصویب این ضوابط در جلس��ات س��تاد کرونا هس��تیم. تمدید و تنظیم 
قرارداد های اجاره مسکن به نحوی که مردم با مشکل مواجه نشوند و ارائه بسته مالی 
براساس ضوابط مشخص به مالکان با تعهد مستاجران به صورت کمک ودیعه از جمله 

طرح های مورد بررسی برای ساماندهی بازار اجاره بها است.  خانه ملت

فرصت کافی برای بررسی اعتبارنامه تاجگردون نداشتیم
سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس ضمن تاکید بر اینکه این کمیسیون 
فرصت کافی برای بررسی اعتبارنامه »تاجگردون« نداشت، نحوه بررسی 
ای��ن اعتبارنامه در صحن مجلس را تش��ریح کرد. حجت اهلل فیروزی با 
اش��اره به جزئیات تصویب پرونده اعتبارنامه تاجگ��ردون متخب مردم 
گچس��اران در کمیس��یون تحقیق مجلس، اظهار داشت: طبق آیین نامه 
داخل��ی مجلس، کمیس��یون تحقیق برای بررس��ی اعتبارنام��ه تاجگردون 
منحصراً ۱۵ روز فرصت داش��ت که این فرصت به اتمام رسید و قابل تمدید هم 
نبود. وی ادامه داد: اس��ناد و مدارک مربوط به پرونده منتخب مردم گچس��اران 
بالغ بر هزار صفحه بود و ما فرصت کافی برای راستی آزمایی کلیه اسناد و مدارک 
را نداش��تیم و همین مسئله موجب شد تا نتوانیم برخی اسناد و مدارک را مورد 

بررسی قرار دهیم.  مهر

ما یک دوستانی داریم که ... 
ما دوستانی داریم که اگر اراده کنیم 
از آن دالرهای چهارهزارتومانی که 
خودمان قبا به آنها فروخته ایم می 
ریزند توی بازار و نرخ دالر را پایین 
می کش��ند. شما از این دوستان ندارید؟ به من چه 
ربطی دارد که ندارید. خب می خواس��تید داش��ته 
باش��ید. ما دوستانی داریم که هی جرم مرتکب می 
ش��ویم و هی آنها گردن می گیرند و بعد ما هی از 
آنها حمایت می کنیم که اتفاق بدی برایشان نیفتد. 
خب این دوس��تی است.برادری اس��ت. شما از این 
دوس��تان ندارید؟ به من چه ربطی دارد که ندارید. 

خب می خواستید داشته باشید.
ما دوس��تانی داریم که در عنفوان جوانی به ریاست 
... منصوب می ش��وند و هیچک��س به جوانی و بی 
تجربگی و ایضا بی ش��عوری آنان اعتراف می کنیم 
اما هر چه باش��د دوس��ت ما هستند. ش��ما از این 
دوس��تان ندارید؟ به من چه ربطی دارد که ندارید. 

خب می خواستید داشته باشید.
ما دوس��تانی داریم که در برابر دختران وزیر دست 
و پایش��ان شل می ش��ود و اگر الزم باشد ده هزار 
متر تراکم س��یار هم به آنان هدیه می دهند. اینها 
اسمش هدیه است. شما دوستی ندارید که به شما 

هدیه بدهد؟ خب به من چه که ندارید.
طرف دلش خواس��ته به خاطر گل روی ما خودش 
را از پنج��ره هتل پرت کند پایین؟ خودش را پرت 
کرده چون دوس��ت ماست.ش��ما از این دوس��تان 
نداری��د؟ به من چه ربطی دارد که ندارید. خب می 

خواستید داشته باشید.
ما دوس��تانی داریم که بنزین م��ا را می برند و می 
فروش��ند و به جایش دوباره م��واد غذایی می برند 
و می فروش��ند و هیچ پولی هم دریافت نمی کنند. 
به روح پرفتوح ننه هوگو چاوز که دروغ نمی گویم. 
آنها دوس��ت ما هستند.ش��ما همچین دوس��تانی 

ندارید؟ خب به جهنم که ندارید.
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