
کشف واکسن کرونا تا آذر توسط 
شرکت های دانش بنیان ایرانی

سخنگوی کمیس��یون آموزش مجلس گفت: معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور در این کمیس��یون از 
تالش ش��رکت های دانش بنیان برای تولید واکسن 
کرون��ا خب��ر داد و اعالم کرد که تا آذر واکس��ن این 
ویروس خطرناک کش��ف می ش��ود. حجت االس��الم 
احمدحسین فالحی در تشریح جزئیات نشست عصر 
)سه ش��نبه ۲۴ تیر( کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس، اظهار کرد:در این جلسه سورنا ستاری معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهور درباره اقدامات انجام 
ش��ده در خصوص تحقق ش��عار سال )جهش تولید( 
و عملکرد شرکت های دانش بنیان، پارک های علمی 
و فن��اوری، صندوق نوآوری و ش��کوفایی و صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران کشور توضیحاتی 
را ارائه کرد. وی افزود: معاون علمی و فناوری رئیس 
جمه��ور در کمیس��یون آموزش مجل��س از  تالش 
ش��رکت های دانش بنیان برای تولید واکس��ن کرونا 
خبر داد و اظهار امیدواری کرد که تا آذر واکسن این 

ویروس خطرناک کشف شود.فارس

باکمال ناباوری خبری جعلی ازجلسه 
سران قوادیدم

س��خنگوی دولت در رشته توئیتی نس��بت به اخبار 
جعلی مربوط به نشست سران قوا در روز دوشنبه ۲۳ 
تیر ماه واکنش نش��ان داد. متن توئیت علی ربیعی به 
این شرح است. باکمال ناباوری خبری جعلی از جلسه 
سران قوا دیدم. از ابتدا تا انتهای جلسه حضور داشته 
و تمام مذاکرات را نوش��ته ام. ۱۵ نفر از سه قوه در آن 
جلسه بودیم، حتی یک کلمه از این خبر کذب صحت 
ندارد.  نه تنها صحت ندارد بلکه این آغازین صحبت های 
 قالیباف بود: ش��رایط اداره کشور سخت است. با همه 
وجود و توان پای کار هستیم. نیاز به همدلی و همراهی 
هر س��ه قوه یک اصل است. جلس��ه پر از همراهی و 
همدل��ی بود. تردید ن��دارم جریانی در کمین هرگونه 

روزنه امید آفرین در مردم نشسته است.

تجهیز بالگردهای سنگین هوانیروز به 
سیستم اطفای حریق

امیرسرتیپ دوم خلبان یوس��ف قربانی گفت: پروژه 
ارتقای بالگرد ش��نوک هوانیروز به بالگرد آتش نشان 
با موفقیت به پایان رس��ید. فرمانده هوانیروز ارتش با 
بیان اینکه رسالت ارتش در حفظ و صیانت از سرمایه 
های کش��ور اس��ت، گفت: هوانیروز ارتش در تمامی 
عملیات های س��تاد بحران، طرح ه��ای مردم یاری 
و… حضور دارد. وی افزود: موضوع اطفای حریق به 
ویژه در آتش سوزی های گسترده جنگل ها و مراتع از 
جمله دغدغه های سلسله مراتب فرماندهی است، که 
در این حوزه الزم بود هوانیروز با قدرت و اثربخش��ی 

مطلوبی وارد عمل شود.

اخبار

رئیس جمهور گفت: اداره و مدیریت کشور 
در این ش��رایط بسیار س��خت، توانمندی 
ملت در برابر آمریکا در دستیابی به اهداف 
ضد ایرانی اس��ت. حجت االس��الم حس��ن 
روحانی رئیس جمهور روز س��ه ش��نبه در 
جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
با اش��اره به اجرای سیاست ها و برنامه های 
ویژه از س��وی دول��ت در ح��د  مقدورات 
ب��رای گ��ذر از مش��کالت کنون��ی، افزود: 
آمریکایی ها انتظار داش��تند چندی پس از 
آغاز تحریم ها، اقتصاد کش��ور متوقف شود 
اما امروز توانس��ته ایم با برنامه ریزی و اتکا 
به اقتصاد بدون نفت کش��ور را اداره کنیم 
که این قدرت نمایی و پیروزی بزرگی برای 

ملت ایران در جنگ اقتصادی است.
وی مقابله با بیم��اری عالمگیر کووید ۱9 
که نه تنها اقتصاد ای��ران بلکه اقتصاد همه 
کشورهای جهان را دچار اختالل و چالش 
بزرگی کرده اس��ت، مرحله دیگر موفقیت 
دولت برش��مرد و افزود: دول��ت در چنین 
شرایطی که حتی برخی کشورهای توسعه 
یافته نیز در تامین و توزیع نیازهای روزمره 
مردم با مش��کل مواجه ش��دند، ب��ا تدابیر 
وی��ژه و آمادگی س��اختارها و دس��تگاه ها 
با هم��کاری م��ردم از این فض��ا نیز عبور 

کرده و خواهد ک��رد. رئیس جمهور تامین 
نیازه��ای ضروری م��ردم و تولیدکنندگان 
را از اولویت ه��ای دول��ت عن��وان کرد و با 
تاکید بر تالش همه جانبه مسئوالن در این 
زمین��ه، گفت: تاکنون نیازهای اساس��ی و 
ضروری مردم و تولیدکنندگان تامین شده 
و قطعا دستگاه های مرتبط باید با همکاری 
نهادهای نظارت��ی، قیمت ها را کنترل و از 
نوس��انات مقطعی و بدون دلیل جلوگیری 
کنند. روحانی با اش��اره به تامین ارز مورد 
نی��از تولیدکنندگان، تصری��ح کرد: دولت 
در س��ال جهش تولید با همه ظرفیت ها و 
توان خ��ود از بخش تولید حمایت می کند 
و به فعاالن اقتصادی اطمینان می دهد که 
چرخ تولید کش��ور با قوت و با تامین ارز و 
مواد اولیه م��ورد نیاز به حرکت خود ادامه 

خواهد داد.
در این جلسه با توجه به موجودی چشمگیر 
کاال در گمرکات کش��ور، موضوع ترخیص 
هرچه س��ریع تر کاالهای اساسی مورد نیاز 
م��ردم و نیازهای اولی��ه واحدهای تولیدی 
از گمرکات مورد بررس��ی قرار گرفت و بر 
اساس پیش��نهاد وزارت صمت تصمیمات 

الزم در این زمینه اتخاذ شد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سرلشکر سالمی: 

قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا بخش 

مهمی از آرایش 
دفاعی و جنگی در 
برابر دشمن است

فرمانده کل س��پاه با تاکید ب��ر اینکه قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیا امروز به نقطه مرکزی 
میدان تقابل ما با دش��من تبدیل شده است، 
گفت: قرارگاه تنها یک نهاد اقتصادی سازنده 
نیس��ت بلکه بخش مهمی از آرایش دفاعی و 

جنگی ما در برابر دشمن است.
س��ردار سرلش��کر پاس��دار حس��ین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
در جم��ع فرمانده��ان، مس��ئولین و مدیران 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(با قدردانی 
از زحمات و تالش های کارکنان و متخصصان 

قرارگاه، میدان اصلی جنگ تمام عیارامروز با 
دش��منان را عرصه اقتصاد توصیف و تصریح 
کرد: بدخواهان نظام و ملت ایران به ش��دت 
عالقه مند هس��تند تا ما را بشکنند، عقب نگه 

دارند و وابسته خود سازند.
وی افزود: ایران اس��المی کشوری  بافرهنگ، 
غنی و ثروتمند اس��ت و دشمنان ما می دانند 
اگر ایران قدرتمند شود، از مدار جاذبه و تأثیر 
قدرت ه��ا خارج و خود صاحب تأثیر ش��ده و 
میدان جاذبه ایجاد می کند. سرلشکر سالمی 
با اشاره به حضور و نقش آفرینی مؤثر قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در عرصه عمران، 
آبادانی و خودکفایی کشور، با تاکید بر اینکه 
ت��ا وقتی ق��رارگاه وج��ود دارد مهم نیس��ت 
خارجی ها کش��ور را ترک کنند، تصریح کرد: 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص( به دنبال 
س��ود و زیان اقتصادی نیس��ت، بلکه به این 
دلیل که جنگ سیاسی امروز در فعالیت های 
اقتص��ادی تجلی پیدا می کن��د این مجموعه 
دارای یک حقیق��ت و هویت دفاعی، امنیتی 
و سیاس��ی ب��وده و باع��ث افتخار اس��ت که 
مشعل های قرارگاه پُرفروغ و پرچم های آن در 

اقصی نقاط ایران اسالمی برافراشته هستند.
فرمانده کل س��پاه سیاست  فش��ار، محاصره، 
تحریم و تس��لیم را به عنوان اهداف سیاسی 
دش��من برشمرد و افزود: دش��منان ما با یک 
راهب��رد و اس��تراتژی ای��ن اه��داف را دنبال 
می کنند و آن اقتصاد اس��ت؛ بنابراین میدان 
عملیات اقتصادی اس��ت اما فض��ای مواجهه 
سیاس��ی اس��ت.  وی خط��اب ب��ه مدیران و 
مسئوالن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

گف��ت: افتتاح هر پروژه ش��ما ی��ک عملیات 
موفق و دشمن ش��کن همچون طریق القدس، 
فتح المبین، بین المقدس و خیبر خواهد بود و 
ه��ر موفقیتی یک جبهه جدید و ضربه جدید 
به سیاس��ت ها و راهبردهای دشمن وارد می 
کند. سردار سالمی فعالیت ها و دستاوردهای 
قرارگاه را انقالبی و جهادی توصیف و تصریح 
کرد: ما در امتداد حرکت خود هم پیش��رفت 
می کنیم، پیروزی می س��ازیم و امید و اعتبار 
ایجاد می کنیم و هم زیرس��اخت های کش��ور 
را توس��عه می دهیم و س��ازه های تمدنمان را 
شکل می دهیم؛ از این رو کار قرارگاه، اقتضا و 
ضرورت امروز دفاع از کیان این ملت و نظام و 
ارزش های ما است. وی اقدامات و فعالیت های 
مستمر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در 
اجرای پروژه ها در ش��رایط اقتصادی پیچیده 
کنون��ی را تحس��ین برانگیز خوان��د و اظهار 
کرد: س��رمایه اصلی ما برای این حرکت پول 
و مادیات نیس��ت، بلکه ایمان، ت��وکل، اراده، 
اعتقاد و باور ما به خداوند اس��ت و معتقدیم 
آس��ایش  و پیشرفت  از دل س��ختی ها متولد 
می ش��ود و بدون سختی هیچ جامعه ای رشد 

نمی کند.
س��ردار س��المی در پایان با تاکی��د بر اینکه 
سختی ها را دور می زنیم و از میان آن ها عبور 
می کنی��م، اما در مقابل آنه��ا زانو نمی زنیم و 
متوقف نمی ش��ویم، گفت: ق��رارگاه با وجود 
مردانی که تخصص، پاکی، ایمان، مجاهدت و 
تعهد انقالبی را در مسیر حرکت خود، سرمایه 
اصلی قرار داده اند با یاری خداوند به طور قطع 

موفق خواهد بود.  سپاه نیوز

علی ربیعی ب��ا تأکید بر اینکه خروج آمریکا و 
تحری��م های ظالمانه باعث ش��د برجام نتواند 
انتظارات اقتصادی مردم را برآورده کند، گفت: 
از هم��ه قوا ب��رای حل مش��کالت دعوت و از 

دعوت دیگر قوا نیز استقبال می کنیم.
عل��ی ربیع��ی در نشس��ت هفتگ��ی خ��ود با 
خبرن��گاران داخل��ی و خارجی، گف��ت: رهبر 
انقالب با سخنرانی خود موجب آرامش بخشی 
ش��دند و به سهم خود از طرف دولت از ایشان 
تش��کر میکنم. ربیعی با تاکید بر فرمایش های 
راه گش��ای رهبر انقالب، اظهار داشت: جلسه 
س��تاد هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا 
جلوه ای از همکاری همدالنه رو به س��وی حل 
مش��کالت بود. با توجه به اینکه دولت در خط 
مقدم مبارزه  با مش��کالت قرار دارد از همه قوا 
برای حل مش��کالت دع��وت و از دعوت دیگر 
ق��وا نیز اس��تقبال می کنی��م و م��ی توانیم با 

ظرفیت سازی نوین از مشکالت عبور کنیم.
ربیعی خاطر نش��ان کرد: در جلسه سران قوا 
ترسیمی از مش��کالت ارزی، اقتصادی صورت 
گرفت و این جلس��ه که اولین جلسه با حضور 
ریی��س جدید مجلس بود بیش��تر بر ترس��یم 
اوضاع گذش��ت. وی تاکید کرد: متاس��فانه در 
سالهای گذشته به دلیل خروج آمریکا از برجام 

این تواف��ق کارکرد خود را در بخش زیادی از 
دس��ت داد و سبب ش��د عده ای راه قضاوت نا 
صحی��ح را برگزیدند. ما به دنیا نش��ان دادیم 
چیزی ب��رای پنهان کردن نداری��م. ربیعی با 
اشاره به س��الگرد برجام اظهار داشت: آنچه از 
برج��ام باقی مانده تعهد ایران و معلوم ش��دن 
غی��ر قابل اتکا بودن آمری��کا در توافقات چند 
جانبه اس��ت. ما بدون برج��ام باید میلیون ها 
دالر خ��رج می کردیم تا ای��ن موضوعات را به 
جهان ثاب��ت کنیم. ربیع��ی در ادام��ه افزود: 
در س��ال 99 به اندازه ۱۵ س��ال گذش��ته وام 
قرض الحس��نه بدون ضامن به بازنشس��تگان 
پرداخ��ت خواهد ش��د. حقوق بازنشس��تگان 
به خواس��ته حقوقی آنها نزدیک خواهد ش��د. 
براساس مصوبه دولت جامعه ایثارگری تا پایان 
دولت مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. تا 
پایان مرداد مطالبات مربوط به ماده ۳۸ قانون 
خدمات ایثارگران پرداخت خواهد شد. وی در 
بخش دیگری از س��خنان خود در مورد شیوع 
ویروس کرونا با اش��اره به اینکه حضور نیافتن 
در تجمعات رعایت نمی شود، عنوان کرد: قرار 
ش��د س��تاد ملی مبارزه با کرونا شهر به شهر 

گزارش شیوع را آماده کند.
ربیعی با اش��اره به اینکه در ش��هرهای سفید 

س��خت گیری بیشتری میش��ود تا تبدیل به 
شهرهای قرمز نش��ود، بیان داشت: امیدواریم 
ب��ا نظارت هایی که صورت می گیرد از ش��یوع 

بیشتر کرونا جلوگیری شود.
ربیعی درباره سفر سرلش��کر باقری به سوریه 
گفت: م��ا برای تقویت س��امانه پدافند هوایی 
سوریه با تکنولوژی ایرانی اعالم آمادگی کردیم 
و همینطور سرلشکر باقری با مستشاران ایران 
در آنج��ا دی��دار و گفتگو کردن��د. وی درباره 
بعضی انتقادات به کمک های بشر دوستانه به 
ونزوئال گفت: فکر می کنم س��وء تفس��یری در 

این باره صورت گرفته است.
ربیع��ی گف��ت: کمکی از س��مت ونزوئال از ما 
خواس��ته نشده اس��ت. آنچه در روابط ایران و 
ونزوئال هس��ت مانند روابط با بقیه کش��ورها 
است و هدف ما برخورداری از مناسبات تجاری 
اس��ت. وی در مورد اعت��راف رییس جمهور به 
مش��کل دولت در مس��کن گفت: مش��کالت 
قیمت��ی تابعی از ش��رایط مس��تقیم در حوزه 
مسکن نیست، بلکه حاصل پولهای سرگردان 
اس��ت. در دولت نهم و ده��م ۷۰۰ هزار واحد 
مس��کن س��اخته ش��د اما در دولت یازدهم و 
دوازدهم ۱ میلیون و سیصد و سی هزار واحد 
ساخته شده اس��ت. ربیعی درباره وارد نشدن 

ارز به کشور توسط صادرکنندگان بیان داشت: 
نیازمند هستیم صادرکنندگان قوی در کشور 
داشته باش��یم. صادرکنندگان ما غالبا از افراد 
خوش��نام در کشور هس��تند. بحث ما افرادی 
هس��تند که کارت های بازرگان��ی را گرفته اما 
ارز را داخل نیاورده اند. وی با اش��اره به اینکه 
قرار شد مهلت بازگشت ارز صادراتی از سه ماه 
به چهار ماه افزایش یابد، خاطرنش��ان کرد: در 
ستاد اقتصادی دولت تصمیم خوبی گرفته شد. 
گمرک جمهوری اسالمی ایران تعهد برگشت 
ارز را از کلیه صادر کنندگان اخذ کرده و افرادی 
که ارز را بازنگردانند با محرومیت، ابطال کارت 

و برخورد قضایی روبرو خواهند شد.
س��خنگوی دولت در پاس��خ به پرسشی مبنی 
بر اینکه چرا دولت برای بازگش��ت ارز توس��ط 
صادرکنندگان تمهیدی نداش��ته و االن دچار 
مش��کل شده است؟ گفت: تحریم یک واقعیت 
اس��ت. قرار بود ای��ن تحریم اقتص��اد ایران را 

فروبپاشد، باالخره اینها تاثیر می گذارد.
وی خاطرنش��ان کرد: خوشبختانه آقای زنگنه 
خبرهای خوشی می دهد. امیدوارم گشایش های 
خوبی در این زمینه شود. امروز وزارت خارجه 
به س��تاد اقتصادی تبدیل شده است. تولیدات 
قوت یافته و برخی از استان ها به کارخانه تولید 
تبدیل می شوند. ربیعی در مورد سوال مجلس 
از ریی��س جمهور، اظهار داش��ت: س��وال حق 
مجلس اس��ت اما رفته رفت��ه تعامالت دولت و 
مجلس دارد بهتر میشود. من چیزی در مورد 

استیضاح ندیدم.  فارس

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

صدور حکم
 مهدی جهانگیری

س��خنگوی قوه قضائیه، ضمن اش��اره ب��ه پرونده های مهم 
قضائ��ی، به س��ئواالت خبرن��گاران درب��اره موضوعات روز 
قضائی پاسخ داد. غالمحسین اسماعیلی، در نشست خبری 
ب��ه آخرین اقدامات قوه قضائیه اش��اره ک��رد و گفت: با راه 
اندازی س��امانه نوبت دهی بسیاری از مشکالت و تجمعات 
مردم��ی در دفاتر قضایی حل ش��ده اس��ت. وی به اعطای 
مرخصی های جدید اش��اره کرد و گفت: چهارش��نبه هفته 
گذش��ته مرخصی ه��ای جدید به زندانیان زی��ر نظر رئیس 
قوه قضائیه اعمال ش��ده است. اس��ماعیلی به یکی دیگر از 
اقدامات ویژه اش��اره کرد و اف��زود: ۲۵۷۴ محکوم مالی با 
کمک و مساعدت در قالب احس��ان بنیاد مستضعفان آزاد 
ش��دند. وی در ادامه به مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد 
و گفت: مبارزه با فس��اداقتصادی و مفسدین اقتصادی را با 

رعایت دو اولویت مهم یکی برخورد با مفاس��د کالن و دانه 
درش��ت ها و دیگری تالش در جهت بازگشت سرمایه های 
متعل��ق به دولت، بیت المال و مردم که صاحبان اصلی این 

سرمایه ها هستند، با تمام توان ادامه خواهیم داد.
وی درب��اره آخرین وضعیت رس��یدگی ب��ه پرونده مهدی 
جهانگی��ری، گف��ت: دادگاه برگ��زار و ب��ه پایان رس��یده 
اس��ت. حک��م دادگاه در ارتب��اط با ایش��ان صادر ش��ده و 
محکومیت هایی حاصل کرده اس��ت. چ��ون از پرونده های 
ش��عب ویژه مفاس��د اقتصادی نیس��ت بعد از صدور حکم 
قطعی رأی اعالم می شود. وی در خصوص بازگشت ارزهای 
صادراتی، اظه��ار کرد: اوالً تاکید می کنم به همه کس��انی 
که در حوزه اقتصادی فعالی��ت دارند در مهلت باقی مانده 
نس��بت به رف��ع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نس��بت به 
بازگرداندن ارز ناش��ی از صادرات به کشور اقدام کنند و از 
اینکه تعلل آنها س��بب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، 
بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند 
با تمهید مقدماتی که انجام ش��ده در دادس��را و با تشکیل 
کارگروه های مشترک، هماهنگی الزم انجام شده است. اگر 
ب��ه تعهدات خود عمل نکنند ش��دیداً تحت تعقیب قضائی 

قرار خواهند گرفت.

س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص تایید حکم اعدام س��ه 
نفر در ارتباط با ح��وادث آبان 9۸ گفت: آنچه که از ناحیه 
همکاران به ما اعالم شده این است که این حکم در دیوان 
عالی بعد از فرج��ام خواهی که متهمان و وکالی آنها داده 
بودند به تایید دیوان عالی رس��یده و به دادسرا اعاده شده 
است. اینکه حکم اجرا می شود یا نه؟ باید بگویم که اجرای 
احکام فرایند قانونی دارد که باید طی ش��ود ممکن اس��ت 
در این فرایند قانونی دادرس��ی های فوق العاده مانند اعمال 
۴۷۷ چ��ه در ای��ن پرونده و چه در س��ایر پرونده ها نتیجه 
پرون��ده را توأم تغییر کند. اس��ماعیلی ادامه داد: این افراد 
جزو نفرات اصلی اغتشاش��ات بودند اما در صحنه دستگیر 
نش��دند و پرون��ده دیگر و اتهام دیگر داش��تند و دو نفر در 
سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم 
که مجهز به س��الح س��رد و اس��لحه بودند که خدا به این 
خان��م و جامعه کمک کرد و برخی بس��تگانش رس��یدند و 
باعث دس��تگیری افراد شدند. مش��خص شد که در گوشی 
افراد صحنه هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می زنند 
و اتوبوس ه��ای مربوط به ش��هرداری را آت��ش می زنند و با 
جس��ارت از اعمال مجرمانه خود فیلمب��رداری کردند، بود 
و برای برخی خبرگزاری های خارج از کش��ور ارسال کردند 

و در حافظه موبایل آنها بود و اینگونه مش��خص ش��د که از 
اراذل و اوباش��ی بودند که در اغتشاش��ات دست به جنایت 
زدن��د. وی اف��زود: ما حکمی را هفته قب��ل اجرا کردیم در 
ارتباط با یکی دیگر از جاسوس��انی که کارمند بازنشس��ته 
هوافضای وزارت دفاع کش��ور بود و س��ال ها در این وزارت 
خانه کار کرده بود و با بازنشس��تگی پیش از موعد در سال 
9۵ بازنشس��ته شده بود و در سال های پایانی خدمت و بعد 
از بازنشستگی به س��رویس سیا وصل شده بود و به جهت 
اینکه آش��نایی با فعالیت های موش��کی ما داشت برخی از 
آنها را به سازمان س��یا فروخت و پول گرفت که شناسایی 
و بازداش��ت و محاکمه و در نهایت محکوم به اعدام ش��د و 
هفته گذش��ته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود. 
لذا ما با کس��ی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله 
نمی کنیم. س��خنگوی قوه قضائیه درب��اره آخرین وضعیت 
پرونده ارزی سیف و عراقچی گفت: این پرونده کماکان در 
دادسراس��ت. به لحاظ نیاز به تحقیقات تکمیلی و پیوندی 
که با گزارش دیوان محاسبات و موضوعات ناظر به اقدامات 
مدیران ارشد بانک مرکزی داشت کار کارشناسی آن انجام 
می ش��ود. منتظر تکمی��ل تحقیقات جدی��د در این حوزه 

هستیم. هیچکدام بازداشت نیستند.   مهر
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گزارش

وضع بهتر نشود تعطیلی های تهران تمدید می شود
اس��تاندار تهران با اشاره به اعمال محدودیت های یک هفته ای برای مقابله با 
کرون��ا در تهران گفت: وضع کرونا بهتر نش��ود تعطیلی های تهران یک هفته 
دیگر تمدید می شود. انوشیروان محسنی بندپی افزود: با توجه به اینکه شیوع 
کرونا در پایتخت با روند افزایشی روبرو شده در ستاد مقابله با کرونا تصمیم 
بر تعطیلی یک هفته ای برخی اماکن پر تجمع و پر خطر گرفته ش��ده اس��ت. 
باشگاه های ورزشی بدنسازی و پر برخورد، شهربازی، استخرهای سرپوشیده، مراکز 
تفریحی آبی و فعالیت های آبی و مراسم عمومی مانند ترحیم، عروسی و همایش ها و 
همچنین کافه، قهوه خانه، چایخانه، باغ وحش، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، 
موزه و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، دانش��گاه ها، مدارس، حوزه های علمیه، مدارس 
شبانه روزی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها، کتابخانه ها و سایر آموزشگاه ها 

به جز دانشگاه ها و مدارس در استان تهران به مدت یک هفته تعطیل است. مهر

آمریکا موفق به تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران نخواهد شد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: دولتمردان آمریکا موفق به 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه جمهوری اسالمی ایران در شورای 
امنیت نخواهد ش��د. امیرس��رتیپ امیرحاتمی در واکنش به تالش های 
دولت آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه جمهوری اسالمی 
ایران، گفت: دولتمردان آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی تالش 
می کنند اما موفق نخواهند ش��د. وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 
تصری��ح کرد: ما از ابتدای انقالب در ش��رایط تحریم کار کردیم و تحریم ها هیچ 

تاثیری بر روی پیشرفت های دفاعی جمهوری اسالمی ایران نداشته است.
امیرحاتم��ی تاکید کرد: با توجه به اینکه درخواس��ت دولت آمریکا برای تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی زیاده خواهانه و مغرضانه است،کشورهای دنیا در مقابل 

این درخواست کوتاه نمی آیند و با آمریکا همراهی نخواهند کرد.  خانه ملت

پرداخت یارانه های سوخت باید عادالنه شود 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه های سوخت 
باید عادالنه ش��ود،گفت:فرآوردهای نفتی متعلق به همه اقش��ار جامعه 
اس��ت. فریدون عباس��ی با بیان اینکه باید نحوه سهمیه بندی بنزین را 
با س��ازوکارهای مناسب عادالنه تر کرد، گفت: در شرایط فعلی سهمیه 
بنزین به کارت افرادی که خودرو دارند واریز می ش��ود تا برای مصارف 
روزمره اس��تفاده ش��ود. وی با بیان اینکه طبق قانون هر فردی که بخواهد 
بیشتر از سهمیه خود استفاده کند باید به صورت آزاد سوخت خود را تهیه کند، 
ادام��ه داد: بنزین و فراورده های نفتی متعلق به همه اقش��ار جامعه اس��ت و این 
دلیل نمی شود تنها فردی که خودرو دارد از بنزین و یارانه آن استفاده کند. وی 
اظهار داش��ت: قرار است در روزهای آینده کمیسیون های مربوطه مجلس نیز در 

این زمینه نشست هایی داشته باشند.  تسنیم

خرزوخان!
اقتصادی  رییس سابق کمیس��یون 
مجلس:واقعی��ت این اس��ت که در 
س��ال های پس از انق��الب، اقتصاد 
کشور نه به دس��ت جریان اصولگرا  
مدیریت ش��د، نه به دس��ت جریان 
چپ! با توجه به این اظهارنتیجه اقتصاد کش��ور به 

دست کدام یک از گزینه های زیر اداره می شود؟
الف( عمه رهبر کره شمالی

ب( جناح وسط متمایل به پایین
ج( خرزوخان
د( اسمشو نبر

 ی��ک نماینده مجل��س: فرصتی برای اس��تیضاح 
روحانی نداریم.

به نظر ش��ما کدام ی��ک از گزینه ه��ای زیر زمان 
مناسبی برای استیضاح رییس جمهور است؟

الف( بالفاصله بعد از دریافت دومیلیارد و س��یصد 
میلیون ریال

ب( بالفاصله بعد از خرج کردن همان دومیلیارد و 
سیصد میلیون ریال

ج( بالفاصل��ه بعد از دریافت دومیلیارد و س��یصد 
میلیون ریال بعدی

د( هیچکدام
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

رئیس کمیس��یون عمران مجلس: ساختن مسکن 
۲۵ مت��ری با اصول شهرس��ازی و س��بک زندگی 
ایران��ی- اس��المی هیچ تناس��بی ندارد و بیش��تر 

مناسب زندگی ... است.
الف( گربه ها

ب( بره های معصوم
ج( زندانیان ابدی

د( مجردی

روحانی تأکید کرد

تامین نیازهای ضروری مردم و حمایت از 
تولیدکنندگان

سخنگوی دولت:

برجام نتوانست انتظارات اقتصادی مردم را برآورده کند


