
ادامه از صفحه اول 
حمایت خود را از دولت و ملت سوریه قطع کند یا با 
حزب اهلل لبنان همکاری نداشته باشد. حتی اکنون 
که جمهوری اسالمی به خاطر خروج آمریکا از برجام 
و بدعهدی اروپا در اجرای تعهدات برجامی خود،ایران 
پنج گام کاهش تعهدات هستهای را برداشته است، 
روسیه و چین این اقدام را در چارچوب قانون و مفاد 
برج��ام میدانند در حالی که اروپا و آمریکا این اقدام 
ایران را نقض برجام تلقی میکنند،بدون آن که توجه 
داشته باشند،آغازگر نابودی برجام خود آنها هستند. 
قدر مسلم در چنین شرایطی،ایران که تا پیش از این 
تص��ور میکرد میتوان با غرب به تعامل رس��ید، نگاه 
خود را به شرق به ویژه چین و روسیه عمیقتر کرد. 
ش��اید نگاه به غرب و زرق و برق آن، باعث شده بود 
تا تواناییهای شرق کمتر دیده شود.همکاریهای ایران 
با چین و روس��یه، اکنون غرب را به هراس انداخته 
اس��ت، نگرانی آنها نه از سر دلسوزی بلکه نخست به 
خاطر از دست دادن ایران و سپس تقویت جمهوری 
اس��المی به واسطه همکاریهای اقتصادی، سیاسی و 
نظامی با روس��یه و چین است. توافق 25 ساله ایران 
و چین که در مراحل اولی��ه قرار دارد، از هم اکنون 
آمری��کا و اروپا را عصبانی کرده و در صورت امضاء و 
آغاز اجرای آن، کشورهای غربی دق سیاسی خواهند 
کرد! با توجه به شرایط نظام بینالملل میتوان به چین 
و روس��یه اعتماد کرد و دی��دگاه روزی آنها با غرب 
مصالح��ه و ایران را قربانی میکنن��د در دنیای امروز 
کاربردی ندارد.شرایط کنونی جهان یک امتیاز بزرگ 
برای ارتقاء روابط ایران با روس��یه و چین اس��ت که 
البته گس��ترش و عمق بخشیدن به این روابط باعث 
خواهد شد تا دیگر کشورهای منطقه نیز متمایل به 
گس��ترش ارتباطات خود با جمهوری اسالمی ایران 

شوند.

تخطی از اجرای مصوبات ستاد ملی 
کرونا تخلف اداری است

معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت کشور گفت: 
هرگونه تخطی از اجرای مصوبات س��تاد ملی مقابله 
ب��ا کرونا، ابالغیه و پروتکل ه��ای مربوط یا کم کاری 
و س��هل انگاری در این رابطه، تخلف اداری محسوب 
می ش��ود. جواد ناصریان گفت: براساس این مصوبه، 
نح��وه اعمال قانون با اس��تفاده از همه ظرفیت های 
قانونی و همکاری مؤثر قوه قضاییه و نیروی انتظامی 
در حوزه ارائه دهندگان خدمات دولتی و اداری و ابالغ 
اجرای پروتکل ها به عنوان دس��تور اداری و برخورد 

برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

سرمقاله

خبر

رئیس جمهور گفت: دولت با نگرش��ی واقع بینانه به شرایط 
س��خت کنونی و با اتکا به توانمندی های داخلی، برای حل 

مشکالت کشور تالش می کند.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در 
جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به شرایط 
س��خت ناش��ی از جنگ اقتصادی، تحریم ها و فش��ارهای 
حداکث��ری آمریکا و نیز محدودیت ه��ای غیر قابل اجتناب 
شیوع کرونا در کشور، تصریح کرد: دولت مطمئناً با نگرشی 
واقع بینانه به ش��رایط س��خت کنونی و در عین حال با اتکا 
ب��ه توانمندی های داخلی و راه حل های عملیاتی و عینی به 
دور از ش��عارهای تخیلی، برای حل مشکالت کشور تالش 

می کند.
وی اف��زود: تعیین راه  حل ها نباید برگرفته از نگاه رؤیایی و 
فارغ از حقایق اقتصادی کشور و یا نگرش های ناامید کننده 

و بدبینانه نسبت به توانایی ها و ظرفیت های کشور باشد.
رئیس جمهور گفت: با بهره گیری از تجربه های گران سنگ 
سال ها مقابله با تحمیل شرایط سخت اقتصادی، با همراهی 
مردم، فعاالن و کارشناسان اقتصادی و همکاری سایر قوای 

کشور، از این شرایط با سرافرازی عبور خواهیم کرد.
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه دول��ت از ارائه پیش��نهادها و راه 
حل های دلس��وزان نظام و کش��ور در این راس��تا استقبال 

می کند، افزود: مهم این اس��ت که به رغم موانع و مشکالت 
پیچیده و خاص اقتصادی، کشور توانایی گذر از این شرایط 

دشوار را دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه تس��هیل در ورود و خروج کاال 
در گم��رکات کش��ور از اولویت های مهم دول��ت در حوزه 

تجارت اس��ت، گف��ت: ترخی��ص کاال در کوتاه ترین زمان 
همراه با ش��فافیت و اجرای دقیق دس��تورالعمل ها از سوی 
دس��تگاه های مرتبط برای رونق بخشیدن به تولید و تأمین 
مواد اولیه و کاالهای اساس��ی، تصمیم جدی دولت تدبیر و 

امید است که باید با دقت دنبال شود.

وی با اش��اره به پیشرفت هایی که در زمینه ثبت اطالعات، 
نح��وه ترخی��ص و تس��ریع در ب��ه حداقل رس��اندن زمان 
ترخی��ص کاالها، حاصل ش��ده اس��ت، افزود: ب��ا توجه به 
موجودی فراوان کاال در گمرکات کش��ور، سرعت بخشیدن 
ب��ه ترخیص کااله��ای اولویت دار برای جری��ان تولید حائز 
اهمیت اس��ت. رئیس جمهور اظهار داش��ت: وزارت صمت 
ب��رای تأمین نیازهای بخش تولید کش��ور با تعیین اولویت 
ترخیص کاال در هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و بانک مرکزی بر اس��اس دستورالعمل ابالغی برای تسریع 

در ترخیص کاالهای اولویت دار برنامه ریزی و اقدام کند.
روحان��ی تصریح کرد: س��امانه تجارت کش��ور باید به طور 
هوش��مند و به هنگام، اطالعات دقی��ق در زمینه موجودی 
کااله��ای ضروری و نیازهای اولیه تولید را ثبت و ارائه کند 
تا بر اس��اس آن بتوانی��م برای تولید و رونق کس��ب و کار 

کشور برنامه ریزی کنیم.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل بانک 
مرکزی گزارش��ی از وضعیت بازار ارز و برنامه های در دست 
اجرای این بانک برای ساماندهی بازار ارز ارائه کرد و اعضای 
س��تاد اقتصادی نیز بر پیگیری جدی و دقیق دستورالعمل 

تدوین شده برای تنظیم بازار ارز تاکید کردند.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

هرچند استیضاح رئیس جمهور به دلیل شرایط خاص کشور 
و اینکه دولت در س��ال پایانی است دیگر از سوی نمایندگان 
مجلس پیگیری نمی شود اما وکالی ملت راهکار هایی جایگزین 
برای پاس��خگو کردن رئیس جمهور و دولت ارائه کرده اند. به 
ه��م ریختگی بازار، گرانی های بی امان، افزایش سرس��ام آور 
قیمت دالر و س��که و در نهایت به مخاطره افتادن معیش��ت 
بسیاری از مردم به دلیل شرایط اقتصادی کشور موجب شد 
تا نمایندگان مجلس یازده��م از همان ابتدا تالش های خود 
را به پاس��خگو ک��ردن دولت معطوف کنند؛ ط��رح بی پرده 
مطالب��ات در جریان ارائه گ��زارش وزرا به مجلس در صحن 
علنی، تذک��رات پی در پی، طرح س��وال از رئیس جمهور و 
نهایتاً طرح اس��تیضاح رئیس جمهور بخشی از این تحرکات 
بوده است اما در این میان بخش عمده ای از مجلسی ها معتقد 
بودند که در اس��تفاده از هر ابزار نظارتی باید شرایط کشور را 

در نظر گرفت.
این نکته در رهنمودهای رهبر معظم انقالب در جریان دیدار 
ویدئو کنفرانس��ی نمایندگان مجلس یازدهم با ایش��ان هم 
مورد تاکید قرار گرفت. ایشان در بخشی از رهنمودهای خود 
خط��اب به مجلس یازدهم تاکید کردند: »س��ال آخر دولتها 
معموالً س��ال حّساسی اس��ت. خب تجربه ی بنده دیگر زیاد 
است در این زمینه. سال چهارم دولتها، بخصوص اگر ]ساِل[ 
چهارِم دّوم باش��د، سال بسیار حّساسی اس��ت و معموالً در 
این س��ال اگر چنانچه مراقبت نش��ود، کارها سست خواهد 
ش��د. اّوالً همه ی دولتها موّظفند ت��ا روز آخر تالش کنند و 
کار کنند؛ تا لحظه ی آخر. بنده اعتقاد راس��خ دارم که دولتها 
بایستی تا آخرین روز مسئولّیتشان تالش کنند و کار کنند و 
وظایف خودشان را انجام بدهند، بعد امانت را به دولت بعدی 
تس��لیم کنند، البّته عقیده ام این است که با صورت  وضعّیت؛ 
مثل مهندسی که وس��ط کار، بنا را به یک مهندس دیگری 
تحویل میدهد و صورت  وضعّیت میدهد؛ این کاری است که 
انجام گرفته، این وضعی اس��ت که االن موجود است. بایست 
تا روز آخر مشغول کار باش��ند. در این شرایِط حّساِس ساِل 

آخرِی دولت که سال اّول شروع کار شما و فعالّیت شما است، 
بایستی هر دو -هم دولت، هم مجلس- سعی کنند فضا را به 
نحوی مدیریّت کنند که به کار لطمه نخورد. مراقبت بشود؛ 
جوری مدیریّت کنید فضا را که به کار مهّم کشور هیچ  گونه 
لطمه ای وارد نشود.« این شرایط خاص، یعنی اینکه دولت در 
سال پایانی است، با تحریم های ظالمانه آمریکا مواجهیم و در 
عین حال به دلیل شیوع کرونا مشکالت اقتصادی جامعه نیز 
ویروس زده و تش��دید ش��ده  و از نگاه نمایندگان مجلس نیز 
مغفول نمانده است.  در این مورد برخی نمایندگان مجلس، 
استیضاح رئیس جمهور را منتفی دانسته و در شرایط فعلی به 
مصلحت نمی دانند اما در عین حال ایده هایی جایگزین برای 
به حرکت وا داش��تن و پاسخگو کردن دولت ارائه دادند. ولی 
اس��ماعیلی نماینده گرمی و دش��ت مغان در مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم 
رهب��ری از طریق فضای مجازی گف��ت: مقام معظم رهبری 
نکات بسیار مهمی را در خصوص مشکالت کشور و هماهنگی 
و تعامل مجلس و دولت فرمودند و به همین دلیل نمایندگان 

دیگر استیضاح رئیس جمهور را پیگیری نخواهند کرد. 
عضو هیأت اجرائی فراکس��یون اصولگرایان انقالب اس��المی 
افزود: مقام معظم رهبری از مجلس خواس��تند که به دولت 
کمک کنند و ما هم با توجه به فرمایش ایشان، در یک سال 

باقی مانده با دولت تعامل خواهیم داشت. 
وی تصری��ح کرد: جمع بندی کلی��ه نمایندگانی که موضوع 
استیضاح رئیس جمهور را امضا کرده بودند این است که دیگر 
این موضوع در مجلس پیگیری نشود اما نمایندگان خواستار 
حضور رئیس جمهور در صحن مجلس و پاس��خ به سواالت 

اقتصادی، گرانی ها و مشکالت موجود هستند.
در همین حال حس��ینعلی ش��هریاری نماین��ده زاهدان در 
مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه خیلی از نمایندگان 
طرح اس��تیضاح رئیس جمهور را امض��ا کرده بودند گفت: در 
حال حاضر موضوع استیضاح رئیس جمهور منتفی شده است 
و دیگ��ر هیچ یک از نمایندگان پیگیر این موضوع نیس��تند.  

وی اف��زود: ام��ا طرح س��ؤال از رئیس جمهور ب��ا 195 امضا 
تحویل هیأت رئیس��ه مجلس شد و به قوت خود باقی است. 
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس شورای اسالمی هم در همین زمینه با تاکید بر اینکه 
بدون هماهنگی قوا، مس��ائل کش��ور به ویژه در این شرایط 
س��خت مرتفع نمی شود، افزود: مجلس باید تمام تالش خود 
را           در ح��وزه وظیفه قانونی که برعه��ده دارد برای به تحرک 
واداش��تن دولت ب��ه کار گیرد و در ای��ن حین قاطعانه عمل 
کند و به طور جد مس��ائل را           مورد پیگیری قرار دهد. پژمانفر 
خاطرنشان کرد: استیضاح در شرایط کنونی به حل مشکالت 
کمکی نمی کند بلکه مش��کلی بر مشکالت دیگر می افزاید و 
کش��ور را           دچار مشکالت بیشتر خواهد کرد. وی افزود: من از 
ابتدا در گروه استیضاح کنندگان رئیس جمهور نبودم و با این 

کار مخالفت داشتم.
برخی دیگر از نمایندگان حتی طرح سوال از رئیس جمهور را 

در شرایط فعلی به مصلحت نمی دانند. 
مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای 
اسالمی با اعتقاد به اینکه طرح سؤال از آقای روحانی در مجلس 
می تواند در جامعه حاش��یه ایجاد کند، افزود: ما بایستی پیام 
وحدت بین ق��وا را           به خارج از دولت و مجلس مخابره کنیم. 
نماینده مردم خرم آباد در مجلس تصریح کرد: سؤال از رئیس 
جمهور چند هدف می تواند داشته باشد که یا باید با روحانی 
برخورد قانونی و نظارتی داشته باشیم در حالی که بین 9 ماه 
تا یک س��ال آینده این دولت برقرار است و دولت دیگری بر 
مس��ند امور قرار خواهد گرفت یا باید بحث س��وال از رئیس 
جمهور را           رها کرده و اجازه دهیم زمان فعالیت دولت روحانی 
به پایان برسد هر چند که نتایجی برای کشور بدست نخواهد 
آمد. وی ادامه داد: مجلس معتقد است که آقای روحانی فرد 
توانمندی نیست اما در شرایط فعلی ورود نمایندگان به سؤال 
و استیضاح آقای روحانی به صالح کشور نیست.                              برخی دیگر 
از نمایندگان هم معتقدند ظرفیت های قانونی برای پاسخگو 
کردن دولت وجود دارد. در این مورد رحمت اله نوروزی عضو 
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: بنده 
هم مثل بسیاری از نمایندگان مجلس به شدت به استفاده از 
ابزاره��ای نظارتی برای پیگیری و احقاق حقوق مردم معتقد 
هس��تم و اساس��اً نظارت را بر قانونگذاری مق��دم می دانم اما 
این نکته را نیز از نظر نباید دور داش��ت که کشور اکنون در 
حساس ترین برهه زمانی حیات نظام قرار دارد و حلقه تحریم 
روز به روز تنگ تر شده و مشکالت بین المللی اقتصاد کشور 
روز به روز بیش��تر می ش��ود و همزمان با تشدید فشارهای 
خارجی، برخی بی تدبیری ها موجب تنگ تر ش��دن عرصه بر 
مردم و شدت گرفتن مشکالت معیشتی آنها شده است و این 

حقیقتی است که نمی توان آن را کتمان کرد.
از دیگ��ر ابزارهای مجلس برای الزام دولت به بهبود وضعیت 
اقتصادی، قانونگذاری است. همچنان که نمایندگان مجلس 
به یک فوریت طرح الزام تامین کاالهای اساس��ی رای دادند 
ت��ا در نهایت دولت ملزم به رعایت عدالت در توزیع کاالهای 

اساس��ی ش��ود و همچنین تامین قیر رایگان را به صورت دو 
فوریتی به تصویب رساندند تا پروژه های عمرانی جان دوباره 
گرفته و اش��تغال و معیش��ت بخش زیادی از مردم با مشکل 
مواجه نش��ود. حجت االس��الم مجید نصیرایی نماینده مردم 
فردوس در مجلس شورای اس��المی گفت: استیضاح رئیس 
جمهور آن هم در شرایط فعلی کشور مشکلی را           حل نمی کند 
و ضرورتی هم ندارد. وی افزود: شرایط کشور امروز به گونه ای 
است که استیضاح رئیس جمهور نه تنها باعث حل مشکالت 
نمی ش��ود، بلکه باعث ایجاد چالش و حتی قفل شدن کشور 
هم می شود. عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: 
به فرض اس��تیضاح رئیس جمهور مطرح ش��ود و استیضاح 
رأی آورد و رئیس جمهور برکنار ش��ود، در بهترین حالت در 
این ش��رایط مع��اون اول در این یک س��ال کار وی را           انجام 
می دهد تا انتخابات برگزار شود. در این زمینه حجت االسالم 
جواد نیک بین نماینده مردم کاش��مر، خلیل آباد، بردسکن و 
کوهسرخ در مجلس شورای اسالمی که یکی از طراحان طرح 
اس��تیضاح رئیس جمهور بوده اس��ت، حاال می گوید با توجه 
ب��ه رهنمودهای مقام معظم رهبری در ماه های پایانی دولت 
دیگر استیضاح را دنبال نخواهند کرد و به جای آن به دنبال 
ارائه طرح های اقتصادی هستند. وی تاکید کرد: تالشمان این 
اس��ت که طرح های اقتصادی را هر چه زودتر تدوین کرده و 
برنامه های مدونی در این زمینه برای رفع مشکالت اقتصادی 
، معیش��تی مردم ارائه نماییم. الهام آزاد نماینده مردم نائین 
و خ��ور و بیابانک نیز گفت: اگر نس��بت به یک وزیر یا دولت 
انتق��ادی داری��م، ابزار مخصوص را هم در اختی��ار داریم و با 
س��ؤال می توانیم این انتق��ادات را مطرح کنیم، بنابراین الزم 
است که نسبت به رفتارهای خود تأمل بیشتری داشته باشیم 
و بتوانیم با تعامل و وحدت مشکالت را برطرف کنیم. وی که 
خود از امضاکنندگان سؤال از رئیس جمهور بوده تاکید کرد: 
ما نمایندگان مردم هس��تیم و مجلس ش��ورای اسالمی تنها 
ملجأیی اس��ت که باید صدای مردم باشد؛ با وجود مشکالت 
اقتصادی، تورم و... ما باید نسبت به مردم پاسخگو باشیم و بر 

اعمال دستگاه ها نظارت داشته باشیم.
وی در عین حال گفت: بنده موافق اس��تیضاح نیستم و امید 
داریم با همان طرح سؤال و پاسخ های رئیس جمهور بتوانیم 
با همکاری و همدلی به هدفمان که رفع مشکالت اقتصادی 

مردم است، قدم برداریم.
یکی دیگر از ابزارهایی که مجلس برای پاسخگو کردن دولت 
در اختیار دارد، الزام دولت به ارائه گزارش س��االنه به مجلس 
اس��ت که در مجلس دهم اجرا نشد اما در این مورد مجلس 

یازدهم معتقد به اجرای این ظرفیت قانونی است.
حاال با منتفی ش��دن اس��تیضاح رئیس جمهور در مجلس، 
اما الزام دولت به پاس��خگویی به وکالی ملت منتفی نش��ده 
و نمایندگان مجلس همچنان که اش��اره ش��د، طرح سوال، 
ال��زام دولت ب��ه ارائه گزارش های دوره ای، نظارت بر حس��ن 
اج��رای قوانین موج��ود و ارائه طرح های اقتص��ادی و نهایتا 

قانون گذاری های هدفمند را راهگشا می دانند.  فارس
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گزارش

۱۰ میلیون بسته معیشتی در مرحله اول توزیع شد
دبیرقرارگاه محرومیت زدایی س��پاه گفت:در موج اول کرونا به همت سپاه 
و س��ایر نهادها بیش از 1۰ میلیون بسته معیشتی در سراسر کشور توزیع 
ش��د. سردار ضیاالدین حزنی در مراسم بهره برداری از واحدهای مسکونی 
اهدایی به مدد جویان کمیته امداد در روس��تای مارنگاز س��نقر و کلیایی، 
گفت: طی چند س��ال گذشته ۳۶ هزار و ۶۸۷ پروژه عمرانی و غیر عمرانی 
توس��ط سپاه در استان کرمانشاه به بهره برداری رسیده و سپاه نبی اکرم )ص( 

اقدامات ارزشمندی در حوزه محرومیت زدایی انجام داده است.
وی افزود: انجام طرح های محرومیت زدایی در استان کرمانشاه با اولویت پروژه های 
آب و اش��تغال همچن��ان ادام��ه دارد و ما از ای��ن طرح ها به ص��ورت ویژه حمایت 
می کنیم. وی گفت: توزیع س��بدهای معیشتی میان اقشار آسیب پذیر همچنان در 

دستور کار سپاه قرار دارد.سپاه نیوز

در مجلس باید به صورت ویژه به خانواده بپردازیم
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: خانواده موضوعی است که باید به 
آن توجه کرد و باید به آن پرداخت حجت االسالم نصراهلل پژمانفر اظهار 
داشت: موضوع خانواده یک موضوع چند جنبه ای است و ابعاد مختلفی 
دارد، از س��بک زندگی گرفته تا بحث موالید و مباحث مختلفی که باید 

به صورت ویژه به آن پرداخته شود. 
وی افزود: مسئله ای که امروز وجود دارد این است که آیا اهمیت و اقتضای 
این موضوع این است که ما در یک کمیسیون مستقل به آن بپردازیم یا در قالب 

کمیسیون فرهنگی و کمیته خانواده این کمیسیون،مسئله را ادامه دهیم.
وی با اش��اره به مطرح شدن طرح کمیسیون ویژه خانواده در مجلس گفت: این 
اختالف نظرها نباید باعث شود که مسئله ی مهم »خانواده« به فراموشی سپرده 

شود، ما باید به صورت جامع و کامل به این مسئله ورود پیدا کنیم.فارس

دولت هرچه داشت، هزینه برجام کرد
نماین��ده ادوار مجل��س گفت: اس��اس مذاکره ب��ا آمری��کا در برجام بر 
بی اعتمادی بود اما نه از س��وی دولتمردان بلکه از سوی رهبر انقالب و 

برجام تجربه ای بود که نشان داد دشمن، همیشه دشمن است.
الل��ه افتخاری، اظهار داش��ت: قطعاً اس��اس مذاکره با آمری��کا از روی 
بی اعتمادی بوده اس��ت اما دولت به آن باور نداشت و این، فرمایشی بود 
که مقام معظم رهبری فرمودند. بالعکس دولت همه چیز مانند آب خوردن 
و نف��س کش��یدن، زندگی و بود و نبود م��ردم را به برجام گ��ره زده بود و چند 
س��ال هّم و غّم آنها بر همین بود. وی تصریح کرد: فرمایش مقام معظم رهبری 
و مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی این اس��ت که هر جا دیده شد طرف برجام به 
تعهدات خ��ود عمل نمی کند این طرف هم نباید به تعهدات خود عمل کند، که 

متاسفانه دولت هر چه موجودی داشت را از ابتدا تا آخر هزینه کرد. مهر

مردم نان ندارند
 پسته رفسنجان بخورند

محس��ن هاش��می: من اگ��ر اختیار 
داشتم، فعالیت ها را دو هفته تعطیل 
م��ی کردم و محدودیت ه��ا را آنقدر 

ادامه می دادم تا آمارها رو به افول برود.
به نظر شما در صورت تعطیلی تمامی صنوف، ملت 
می توانند کدام ی��ک از محصوالت زیر را بخورند و 

زنده بمانند؟
الف( چلوکباب با ماس��ت و نوشابه و زیتون پرورده 

شورای شهر
ب( محصوالت مرغوب پسته رفسنجان

ج( باد هوا
د( برنج وعده و خورشت وعید مسئوالن

وکی��ل حمید بقایی: پس از تصادفی که موکل بنده 
در غرب کش��ور داش��ت، هم اکنون با اجازه و نظر 
پزشکی قانونی خارج از زندان در حال تکمیل روند 

درمان خود است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( جای مجرم زندان نیست
ب( جای مجرم فقط کانادا نیست
ج( جای مجرم غرب کشور است

د( جای مجرم توی دل ماست
جراید: دو تن از داوران مسابقه عصر جدید از سوی 
مدیر ش��بکه س��ه به دلیل حمایت از هشتک اعدام 
نکنید تذکر دریافت کرده اند و پس��ت های خود در 

اینستاگرام را حذف کرده اند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( س��لبریتی ها زیر بار زور نمی روند مگرا اینکه 
زور خیلی پرزور باشد.

ب( درک سیاسی سلبریتی ها باارزش است اما نه به 
اندازه پولی که پارو می کنند.

ج( فقط ننجون و عمه رهبر کره شمالی روی مواضع 
خود پافشاری می کنند و مواضع بقیه ایراد دارد.

د( هر سه گزینه باال چرت و پرت است.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

توانایی گذر از شرایط دشوار فعلی را داریم
راه حل ها رویایی نباشد

نه به استیضاح رئیس جمهور

راهکارهای جایگزین مجلس برای پاسخگو کردن دولت


