
هیئت رئیسه مجلس انصاف را درباره 
»تاجگردون« به حد اعال رساند

نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی 
گفت: هیئت رئیسلله مجلس انصللاف را به حد اعا 
رسللاند و اجازه داد »تاجگردون در جلسه غیرعلنی 

درباره اعتبارنامه خود با نمایندگان صحبت کند.
مالک شللریعتی در حاشللیه جلسلله علنی مجلس 
شللورای اسللامی در جمع خبرنللگاران درباره رد 
اعتبارناملله غامرضا تاجگردون گفت: علیرغم آنکه 
در آئین نامه داخلی مجلس تصریح نشللده بود که 
در مواردی که کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه کسی 
را تأیید کرده، وی اجازه صحبت داشللته باشللد اما 
بللرای آنکه انصاف در حد اعا رعایت شللود هیئت 
رئیسلله تصمیم گرفت فرصت کافی داده شللود تا 

تاجگردون با نمایندگان صحبت کند.
شللریعتی اضافه کللرد: تاجگردون هللم ۳۰ دقیقه 
فرصت داشت مطالب خود را مطرح کند که بخشی 
از فرصت خود را به مسعود پزشکیان داد تا در دفاع 

از وی صحبت کند.  مهر

اخبار

رئیس  جمهور گفت: اعتراف می کنم در بخش 
مسکن دولت دچار عقب  ماندگی شدیم.

حسن روحانی رئیس  جمهور در جلسه هیئت 
دولت طی سللخنانی اظهار داشللت: در هفته 
جاری تصمیمات خوبی نسللبت به مسللکن، 
بورس و ارز اتخاذ کردیم. نسللبت به مسللکن 
اعتللراف می کنم که عقللب  ماندگی در دولت 
یازدهم داشللتیم چللرا که برخللی طرح های 
مللا اجرایی و عملیاتی نشللد. تللاش کردیم 
مسللکن های ناتللوان و بللدون خدمللات را به 
جایی برسللانیم و دچار عقب ماندگی شدیم و 
در دولللت دوازدهم با تاش فللراوان باید این 

عقب ماندگی را جبران کنیم.
رئیس جمهللور در این جلسلله گفللت: یکی از 
اهللداف دولللت یازدهللم و دوازدهم توسللعه 
استان های محروم و به ویژه استان سیستان و 
بلوچستان بود. طرح هایی که برای این استان 
طراحی شد، رساندن گاز به این استان بود که 
این اسللتان از نعمللت گاز محروم بود و وقتی 

مشعل گاز در زاهدان در دولت یازدهم روشن 
شللد، روز تاریخی برای سیستان و بلوچستان 
بود. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسللی 
کشللور با اقداماتی کلله در دولللت یازدهم و 
دوازدهم انجام شللد، ظرفیت این بندر از 2.5 
میلیللون تن به 8.5 میلیون تن رسللید و این 
تحللوِل بللزرگ نه تنها فقط برای سیسللتان و 
بلوچسللتان و ایران بلکه بللرای خط ترانزیتی 
جنللوب و شللمال بللود و در افتتللاح آن نیز 
مقامات و مسللئولین از شرکت های مختلف از 
کشورهای مختلف این منطقه حضور داشتند. 
روحانی درباره تمهیللدات و برنامه های دولت 
درخصوص مسئله مسکن تصریح کرد: اولین 
اقللدام ما این بود کلله 25۰ هزار هکتار زمین 
اطراف شللهرها و روسللتاها به وزارت مسکن 
تخصیص یافت. از وزارت کشللاورزی و منابع 
طبیعللی که همللکاری خوبی در ایللن زمینه 
داشللتند تشللکر می کنم، این رقم اولیه است 
و ایللن میزان به زودی به یللک میلیون هکتار 

می رسللد. برای آنچه مورد نیاز برای مسللکن 
مردم اسللت، زمین مللورد نیللاز را در اختیار 
وزارت مسللکن قللرار دادیم تا شللهرک ها را 
طراحللی و بافت فرسللوده را ترمیم کند و در 
روستاها فعال شللود. رئیس جمهور بیان کرد: 
در هفته های اخیر فشار زیادی بر مستأجرین 
در زمینه مسکن وجود داشت و تصمیمی که 
در سللتاد ملی مقابله با کرونا برای محدودیت 
افزایش مال االجاره از سللال گذشللته با سال 
جاری اتخاذ کردیم تأثیرگذار بود که حداکثر 
افزایش ها در تهران 25 درصد، شهرهای بزرگ 

2۰ و سایر مناطق نیز 15 درصد است.
وی خاطرنشللان کرد: مردم در طول امسال و 
ماه های اولیه سال آینده و تا پایان دولت شاهد 
تحول خوب مثبتی در زمینه مسکن خواهند 
بود. وی به مسللئله سهام عدالت پرداخت و با 
بیان اینکه سهام عدالت در شرایط فعلی برای 
مردم خوب و نشللاط آور بود، تصریح کرد: ۳۰ 
درصد از سللهام عدالت که قبًا آزاد شده بود 
و ۳۰ درصللد دیگر آن بللرای عید غدیر و ۳۰ 

درصد نیز برای 22 بهمن آزاد خواهد شد. 
رئیس جمهللور راجللع بلله مسللئله ارز گفت: 
همان طللور کلله بارهللا گفتلله ام کسللی که 
صادرکننده کاال و یا خدماتی به خارج اسللت 
نباید فکر کند که این مال اوسللت و می تواند 
آن را به هر شللکل بیاورد؛ هر کس کاالیی را 

به خارج صادر می کند باید تا سه ماه پولش را 
برگرداند و اگر این کار را انجام داد، به سامانه 
نیمللا می رود و ارز خود را می فروشللد. اگر در 
سللامانه نیما عرضه نکرد و به تأخیر افتاد، ارز 
او بلله  قیمت پایان مهلت خریداری می شللود 
و حق نللدارد به بازار نیما بیاورد. بعد از سلله 
ماه، همان روز و به همان قیمت توسللط بانک 
مرکزی خریداری می شود. متأسفانه برخی از 
صادر کنندگان »این پللا و آن پا« می کنند و 
ارز خللود را نمی آورند، به  فکللر اینکه ارز باید 
باال برود و خودشان هم در جامعه می دمند تا 
قیمت ارز باال برود و با قیمت باال بفروشللند، 
این کار خیانت به ملت ایران و اقتصاد کشللور 
است، باید کاالیی را که در این کشور به صورت 
یارانلله ای در اختیار صادرکننده قرار می گیرد 
صادر کند و سللود خود را هم ببرد ولی تا سه 
مللاه بایللد ارز آن را بیاورد و در سللامانه نیما 
عرضه کنللد. ولی اگر خواسللت تخلف کند و 
به مردم فشللار بیاورد و از لحاظ اقتصادی به 
ملت ایران فشار وارد نماید، این برای ما قابل 
تحمل نیست و از این به بعد، این اقدام انجام 
می شللود و من از رؤسللای قوه های قضائیه و 
مقننه تشللکر می کنم که از این مسللیر رسماً 
حمایللت کردنللد که کسللی کلله ارز خود را 
برنگردانللد با او برخورد قضایی می شللود، این 
یکی از نمودهای هماهنگی سه قوه بود که در 

روزهای اخیر شاهد آن بودیم و این ارزشمند 
است. روحانی گفت: ما می خواهیم در فرصت 
باقیمانده از دولت همه طرح های نیمه کاره را 
تکمیللل و وعده هایی را که بلله مردم داده ایم 
اجرا کنیم و نگذاریم توطئه دشللمن به هدف 
خود برسللد. رئیس جمهور اظهار داشللت: ما 
چند تصمیم گرفتیم و اجرای این تصمیمات 
بللرای ما مهم اسللت؛ ما در ماه اسللفند و ماه 
فروردین در موج اول کرونا بودیم و توانستیم 
بللا همللکاری یکدیگر و مردم لللل همه قوا به 
میللدان آمدیللم و لل از آن مللوج عبور کنیم. 
وقتی به اردیبهشت ماه رسللیدیم، آرامش در 
کشللور وجود داشللت ولی در نیمه خردادماه 
دوباره با موج جدیدی در اسللتان های دیگر و 
نه استان هایی که موج اول را داشتیم، روبه رو 
شللدیم و با همللکاری از این مللوج هم عبور 
خواهیم کرد. وی افزود: در مناطق پرجمعیت 
بلله وزارت بهداشللت ایللن اختیللار را دادیم 
کلله اماکنی کلله دسللتورالعمل ها را مراعات 
نمی کنند، تعطیل شللود و اجتماعات مجلس 

شادی و عزا تا اطاع ثانوی تعطیل است.
روحانی در پایان گفت: امیدواریم با همکارِی 
یکدیگللر و اجللرای این برنامه هللا وارد مرداد 
آرام تری شللویم و امیدواریللم در فصل پاییز 
گرفتاری آنفلوآنزا نباشد و سامت، معیشت و 

امنیت مردم حفاظت بشود.  تسنیم

اعتبارنامه غامرضا تاجگللردون منتخب مردم 
گچسللاران در مجلس یازدهم امروز رد شللد؛ 
موضوعی که در تاریللخ مجالس ایران رخ داده 
امللا به نللدرت، آن هم نه به دلیل مشللکات و 
مسللائل اقتصللادی. رد این اعتبار نامه نشللان 
داد که مبارزه با فسللاد راهی سخت اما ممکن 
اسللت. از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم یکی 
از پرحاشللیه ترین رخدادها، موضوع اعتبارنامه 
غامرضا تاجگردون بود؛ فردی که مستندات و 
اخبار زیادی از اتهامات، سوء استفاده ها، رانت ها 
و مفاسللد اقتصللادی و اداری، دسللت بردن در 
بودجه های ساالنه درباره او وجود داشت و سالها 
در کسللوت نماینده مجلس و مسللئولیت های 
دولتی توانسته بود موقعیت خود را حفظ کند 
و ریاست کمیسیون بودجه مجلس هم جایگاه 
اختصاصی او در مجلس قبل بود. دسللت کاری 
در بودجه سال 99 از مهمترین حواشی اخیری 
بود که در باره این نماینده سابق مجلس مطرح 
بود و بارها با تذکر نمایندگان در همان دوره قبل 
همراه شللد اما به هر حال بنای مجلس پیشین 

عبور از این مساله مهم و نادیده گرفتن آن بود. 
از سوی دیگر نمایندگان معترض به اعتبارنامه 
تاجگردون خبر از عدم بررسللی مللدارک ارائه 
شللده از سوی معترضان در کمیسیون تحقیق 
می دادنللد که البته کمیسللیون تحقیق در این 
مللورد بیانیه صللادر و اعام کرد کلله مدارک 
بررسی شللده است. چهارشنبه 18 تیر ماه روز 
سرنوشت سازی بود؛ هم برای تاجگردون که در 
مجلس یازدهم بماند یا برود و هم برای مجلس 
یازدهم که آیا اعتبارنامه منتخبی را با آن میزان 
از حواشی، مستندات، اتهامات مربوط به رانت و 
فامیل بازی و دست بردن در بودجه های ساالنه 
تصویللب می کند یا رد. ابتدا نمایندگان در یک 
نشست غیرعلنی حدوداً یک ساعته این موضوع 
را بررسللی کردند؛ محمدباقللر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اسامی بعد از پایان این نشست 
و در آغاز نشسللت علنی مجلس گفت: جلسه 
مجلس شورای اسامی از ساعت 8 و 1۰ دقیقه 
صبح آغاز شده و تا زمانی که جلسه به صورت 
رسمی شللکل بگیرد پیرامون اعتبارنامه آقای 

تاجگردون بحث مطرح شد. وی توضیح داد: در 
این جلسلله نمایندگانی که به موضوع اعتراض 
داشتند در 15 دقیقه وقت خودشان مطالبشان 
را           بیان کردند و آقای تاجگردون نماینده مردم 
گچسللاران هم به مدت ۳۰ دقیقه نکاتی را           که 
الزم بود نمایندگان در جریان آن باشند، مطرح 
کرد. بعد از این توضیحات، گزارش کمیسیون 
تحقیق در تائید اعتبارناملله تاجگردون قرائت 
شد و به رأی مجلس گذاشته شد؛ وکای ملت 
نهایتا بللا 1۰2 رای موافق، 128 رای مخالف و 
21 رای ممتنع از مجموع 251 رای مأخوذه با 
گزارش کمیسیون تحقیق که اعتبارنامه وی را 
تایید کرده بود، مخالفت کردند؛ براین اسللاس 
اعتبارنامه تاجگردون رد شللد و وی به مجلس 
یازدهم راه نیافت. حاال تاجگردون تنها منتخبی 
اسللت که در مجلس یازدهم اعتبارنامه اش رد 
شده است؛ اتفاقی که در طول 11 دوره مجلس 
شورای اسللامی تاکنون گاهی رخ داده اما به 
ندرت. در مجلس اول به دلیل شللرایط خاص 
پس از انقللاب 12 منتخب با رد اعتبارنامه از 

ورود به مجلس بازماندند. در دوره دوم مجلس 
نیز 2 نفر رد اعتبارنامه شدند. مجلس سوم یک 
رد اعتبارنامه داشت که البته منتخب جایگزین 
همان نماینده رد شللده باز هللم رد اعتبارنامه 
شللد. مجالس چهارم و پنجم هم هر کدام یک 
مللورد رد اعتبارنامه منتخب را داشللته اند. در 
دوره ششم مجلس شورای اسامی اعتبارنامه 
۳ منتخب رد شللد اما دوره های هفتم تا دهم 

با وجود اعتراض منتخبان بلله اعتبارنامه های 
یکدیگر، رد اعتبارنامه ای نداشتند. 

مجلللس یازدهم با شللعار شللفافیت و مبارزه 
با مفاسللد شللکل گرفته و حاال رد اعتبارنامه 
فردی که متهم به فساد، رانت، جعل مدرک و 
مواردی از این دست است، نخستین گام بلند 
این مجلس در راسللتای مبارزه با مفاسد تلقی 

می شود.  فارس

آیت هللا جنتی: 

معیشت مردم در کرونا 
آسیب دیده است

دبیر شللورای نگهبان گفللت: در کنار همه عوارض مخرب 
ویروس کرونا بر مسللائل سیاسللی، اجتماعی و فرهنگی، 
معیشللت مردم نیز دچار آسللیب جدی شللده اسللت که 
مسللئوالن امر باید توجه ویژه به اقشللار مستضعف جامعه 
داشللته باشند. آیت اهلل احمد جنتی در ابتدای جلسه این 
شللورا که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شللد با اشاره به 

فرارسیدن چهلمین سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: 
شورای نگهبان پاسللدار جمهوریت و اسامیت نظام است 
و از بدو تاسللیس تا امروز که چهلمین سالروز تشکیل این 
نهاد است، موفقیت های زیادی را پشت سر گذاشته است. 
وی تاکید کرد: شورای نگهبان تا جایی که توانسته وظایف 
شللرعی، قانونی، اخاقی و حتی پاسخگویی به مردم را به 
درسللتی انجام داده و تاش می کنیم این وظایف مان را 
بهتر انجام دهیم. جنتی در ادامه با اشاره به رشد مبتایان 
به ویروس کرونا، متذکر شللد: اگرچه مشکل کرونا و همه 
گیری آن جهانی اسللت اما فراگیری مجدد آن در کشللور 
نگران کننده اسللت؛ انشللا اهلل مردم توصیه های بهداشتی 
مسللئوالن از جمله اسللتفاده از ماسللک و فاصله گذاری 
اجتماعی و هوشللمند را با دقت الزم انجام دهند تا شاهد 

کنترل این بیماری باشیم.
جنتی در خاتمه سخنان خود با اشاره به سالگرد فتنه 78 
خاطرنشان کرد: : باید صمیمانه از مردم بابت خنثی سازی 
تمامی فتنه ها از جمله فتنه های 78 و 88 تشکر کرد که 
با وجود همه مشللکات با دیانت، شجاعت و عاقه وافر به 
رهبللری از نظام دفاع کردند؛ باید قدردان این مردم بود و 
مسئوالن تمام تاش خود را برای ادای وظایف خود انجام 

دهند. روابط عمومی شورای نگهبان

استاندار تهران تاکید کرد؛

ضرورت دورکاری در مقابله 
با کرونا در تهران

استاندار تهران بر تقلیل ساعت کار و استفاده از 5۰ درصد 
از نیروی انسللانی و ظرفیت دورکاری برای مقابله با کاهش 
کرونا در کانشللهر تهران تاکید کرد. انوشللیروان محسنی 
بندپی، در جلسلله سللتاد فرماندهی مقابله با کرونا، ضمن 
قدردانی از تاش های مدافعان عرصه سللامت در اسللتان 
تهران، ارائه راهکارهای الزم با هدف ایجاد حساسیت بیشتر 
مردم نسللبت به رعایت توصیه های بهداشللتی برای مقابله 
با کرونا را ضروری دانسللت. وی با اشللاره به روند صعودی 
مبتایان به کرونا خاطرنشان کرد: تا زمانی که داروی موثر 
و واکسللن پیشگیری از کرونا در دسترس عموم قرار نگیرد 
باید ماحظات بهداشتی در باالترین سطح اعمال و عوامل 
انتقال ویروس به پایین ترین سطح برسد. محسنی بندپی، 
علم تحلیل اپیدمیولوژی ها را برای کنترل کرونا از سللوی 
دسللتگاه های تصمیم گیر و سیاست گذار کشور را ضروری 
دانست و اسللتفاده از تجارب ارزنده کارشناسان این حوزه 

خواستار شد. اسللتفاده از تخصص های بین رشته ای، مدل 
سازی و شبیه سازی یکی دیگر از مواردی بود که استاندار 
تهران برای پیشللگیری از اپیدمی ها خواستار شد و گفت: 
رعایت فاصله اجتماعی و اسللتفاده از ماسللک می تواند به 
میزان قابل توجهی از کرونا پیشللگیری کند. وی، استفاده 
از ناوگان حمل و نقل عمومی و تجمعات را بیشترین عامل 
شیوع کرونا ذکر کرد و افزود: اگر چنانچه وضعیت تهران به 

بحران برسد، کنترل آن بسیار دشوار خواهد شد.
کاهش ظرفیت اسللتفاده از ناوگان حمللل و نقل عمومی، 
لغو طرح ترافیک، تقلیل سللاعت کاری و یا استفاده از 5۰ 
درصللد از نیروی انسللانی، اسللتفاده از ظرفیت دورکاری و 
اجرایی شدن غربالگری توسط دستگاه های مختلف از دیگر 
مواردی بود که محسللنی بندپی توضیحاتی درباره آن ارائه 
داد. در جلسلله این مواردی نظیر تعطیلللی ادارات تهران، 
تقویت بخش های پاسما درمانی، تامین اعتبارات و تخت 
بیمارستانی، اسللتفاده بیشللتر از ظرفیت بیمارستان های 
کرونایللی برای درمللان مبتایان به کرونللا، اعمال قوانین 
سللخت گیرانه تللر در روند فعالیت مشللاغل، ارائه شللیوه 
نامه های متناسللب با شللرایط، بهره مندی از ظرفیت های 
دولت الکترونیک و ظرفیت هللای خودجوش مردمی مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. استانداری تهران

ادامه از صفحه اول
به غول اقتصادی دنیا شده است، همکاری دراز مدت 
نداشته باشد، با کدام کشور باید وارد مذاکره و توافق 
شود؟ چین از استقال سیاسی قوی برخوردار است، 
مانند کره و ژاپن نیسللت که با تلنگر آمریکا وحشت 

کند و همکاریهای خود را با ایران قطع کند.
ژاپللن و کللره جنوبی میلیاردهللا دالر بلله ایران به 
خاطر خرید نفت بدهکار هسللتند و از ترس آمریکا 
نمیتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، هر چند قطعاً 
این وضعیت مطلوب این دو کشور است چرا که نفت 
مجانللی خریدهاند. در همین حللال تجربه تاریخی 
جاده ابریشللم نشللان میدهد که تعامل همه جانبه 
میان دو کشور در طول تاریخ ثمرات مثبت بسیاری 
به همراه داشته است. باید مردم توجه داشته باشند 
که علیه توافق 25 سللاله ایران و چین جو سازیهای 
منفی گسللتردهای صورت گرفته که باید رسانهها و 
مسئولین در این زمینه روشنگری کنند و شفاف در 
باره آن با مردم سخن بگویند و ابعاد آن را برای افکار 
عمومللی باز کنند تا از شللبههای که در ذهن ایجاد 

شده بیرون بیایند.

سرمقاله
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گزارش

جلسه سران سه قوه بزودی تشکیل خواهد شد
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه جلسه سران سه قوه مجددا تشکیل 
خواهد شللد، گفت: جلسه شللورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در 
آینده ای نزدیک تشللکیل می شود. محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت اظهار کرد: جلسللات مشللترک قوا باعث نزدیک تر شدن دیدگاه ها و 
همکاری ها به هم می شود. وی با اشاره به سند راهبردی همکاری 25 ساله 
ایران و چین، اظهار کرد: امضای چنین اسللنادی بین کشللورها برای استحکام 
بیشتر روابط، متداول است. البته هیچ تعهدی به آن معنا در این سند وجود ندارد. 
وی افزود: در فضای مجازی شللبهه ای بوجود آورده اند که بعنوان مثال می خواهند 
کیش و قشللم را به چین واگذار کنند. این خط رسللانه ای از خارج کشللور هدایت 
می شللود. قانون اساسی و دسللتگاه های نظارتی نیز همه تاش می کنند برای اینکه 

آنچه انجام می شود شفاف باشد.  مهر

14 طرح اقتصادی به هیأت رئیسه واصل شده است
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مجموع طرح هایی که تاکنون به هیأت رئیسه 
واصل شللده 14 طرح اقتصادی بوده که به موضوعاتی مانند معیشت مردم 
پرداخته است. احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی روز گذشته  پارلمان 
در پاسللخ به تذکر نماینده ای درباره لزوم توجه هیأت رئیسلله به مشکات 
کنونی مردم افزود:  مردم کشورمان به خوبی می دانند تاکنون مقدمات شروع 
به کار مجلس انجام شده و در واقعیت یک هفته از آغاز به کار قوه مقننه به صورت 
کارشناسللی می گذرد از این رو طرح های اعام وصول شده در کمیسیون ها در حال 
بررسی است و پس از ارائه گزارش آنها در صحن علنی قوه مقننه مورد بحث و بررسی 
قرار خواهد گرفت که نشان دهنده اهتمام نمایندگان به رفع مشکات مردم است. وی 
تصریح کرد: هیأت رئیسه مجلس بر اساس قانون آنچه که نمایندگان در قالب طرح 

تدارک و امضا می کنند، باید اعام وصول کنند.  فارس

ودیعه مسکن نمایندگان قرض الحسنه است
نایب رییس مجلس شللورای اسامی گفت: تعدادی از نمایندگان موقتاً 
برای 4 سللال در تهللران خدمتگزار مردم هسللتند، از این رو ودیعه ای 
قرض الحسللنه از محل صندوقی در مجلس به آن ها پرداخت می شللود 
کلله این مبلغ به صورت یکجا و یا در چند مرحله از سللوی نمایندگان 
بازپرداخت خواهد شد. موسی غضنفرآبادی طی تذکری در صحن علنی 
مجلللس گفللت: در این رابطه گفته شللده که  به عللده ای از همکاران 2۰۰ 
میلیون تومان حق مسکن پرداخت شده است و عده ای فکر می کنند هر ماه این 
مبلغ پرداخت می شللود. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس 
در پاسللخ به تذکر این نماینده گفت: تعدادی از نمایندگان موقتاً برای 4 سللال 
در تهللران خدمتگزار مردم هسللتند، از این رو ودیعه ای قرض الحسللنه از محل 

صندوقی در مجلس به آن ها پرداخت می شود.  میزان

تخت های کرونا را بدزدید

جرایللد: پیش از اعللام نتیجه رای 
تاجگردون«  »غامرضللا  اعتبارنامه 
وی جلسلله علنی مجلللس را ترک 
کرد. به نظر شللما ایشللان در حال 
خللروج از مجلس کللدام یک از ترانه هللای زیر را 

زمزمه می کرد؟
الف( رفتم و بار سللفر بسللتم / با تو هستم هر کجا 

هستم
ب( از برت دامن کشان / رفتم ای نامهربان / از من 

آزرده دل / کی دگری بینی نشان/ رفتم که رفتم
ج( قسمت می دم/ پشت سر من/ من مسافر /گریه 

نکن گریه نکن گریه نکن
د( نذار که بیشللتر بشه رنج و دردم / گریه نکن می 

رم و برمی گردم
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:حاال 
دولت نمی توانللد محدودیت ایجاد کند، اما خود ما 
که می توانیم محدودیت ایجاد کنیم چون اگر کسی 

بخواهد بستری شود باید یک نفر ترخیص شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الللف( تخت ها را که قایم کنند مریض کرونایی کم 
می شود.

ب( ما از کرونا هم ترسناکتریم.
ج( تللا یک نفللر نمیرد تخللت بیمارسللتان خالی 

نمی شود.
د( غیللر از واژه "محدودیت" هیچ کلمه دیگری بلد 

نیستیم.
یک مرجللع قضایللی: در پللی دریافللت فیلمی از 
همشللهریان عزیز که برگزاری یک تجمع با اجرای 
موسللیقی خیابانی بدون رعایللت الزامات فرهنگی 
و بهداشللتی انجام شللده بود، افراد مرتبط دستگیر 

شدند.
به نظر شما کدام یک از اعمال زیر زشت تر است؟

الف( آدم در خیابان ماسک نزند و برقصد.
ب( آدم در خانه ماسک بزند و اختاس کند.

ج( آدم بدون رعایللت الزامات فرهنگی یک خاکی 
توی سرش بریزد.

د( هر سه گزینه زشت تر است.

روحانی در جلسه هیئت دولت: 

اعتراف می کنم در بخش مسکن 
دچار عقب ماندگی شدیم

اعتبار نامه مردم گچساران در مجلس رد شد

خط پایان تاجگردون


