
ضربه وزارت اطالعات به یک باند 
بزرگ قاچاق سالح و مهمات

ط��ی  اطالع��ات  وزارت 
اطالعی��ه ای از ضرب��ه به 
قاچاق س��الح  بزرگ  باند 
و مهمات در اس��تان البرز 
خبر داد. س��ربازان گمنام 
امام زم��ان )عجل اهلل( در 
استان  اطالعات  کل  اداره 
البرز با اقدامات اطالعات��ی و عملیاتی، اعضای باند 
بزرگ قاچاق س��الح و مهمات، را مورد شناس��ایی 
و ضرب��ه قرار داده و از ت��داوم فعالیت مجرمانه آنها 

ممانعت به عمل آوردند. 
ای��ن باند در اس��تان های البرز، تهران، کرمانش��اه، 
لرستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان 

غربی و کرمان فعالیت داشته است.
بر اساس اعترافات و مستندات پرونده، اعضای باند 
مذکور با سوء اس��تفاده و جعل مکاتبات و عناوین 
وزارت اطالعات، نهادهای حاکمیتی، مراجع قضائی 
و ارگان های نظامی، اقدام به قاچاق سالح و مهمات، 
قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، اخالل در نظام 
اقتصادی، قاچاق ارز، سکه، منسوجات طال و عتیقه 
کرده ان��د. در این عملیات هوش��مندانه بیش از ۲۰ 
نفر از اعضای اصلی باند مذکور با هماهنگی مراجع 
قضائی دستگیر و تعداد قابل توجهی سالح جنگی، 
کمری، ش��کاری، مهمات و خودروهایی با پوشش 
نظامی کشف و ضبط شد. ملت شریف و عزیز ایران 
اس��المی در صورت مش��اهده هرگونه سو استفاده 
از عناوین وزارت اطالعات، با س��تاد خبری وزارت 

اطالعات به شماره ۱۱۳ تماس حاصل کنند.

مجلس به موضوع قرارداد
 ویلموتس ورود کند

عضو هیأت رئیسه مجلس خواستار ورود مجلس به 
موضوع قرارداد ویلموتس س��رمربی سابق تیم ملی 

فوتبال شد.
حجت االسالم علیرضا س��لیمی عضو هیئت رئیسه 
مجل��س ش��ورای اس��المی در جلس��ه علن��ی روز 
)چهارشنبه ۲9 مرداد( قوه مقننه در تذکری، گفت: 
باید مجلس ب��ه موضوع قرارداد م��ارک ویلموتس 
سرمربی س��ابق تیم ملی فوتبال ایران بپردازد چرا 
که این موضوع افکار عمومی را آشفته کرده است.

وی با بی��ان اینکه پرداخت غرام��ت ۱7۰ میلیارد 
تومانی کم پولی نیست، اظهار داشت: این مسئله با 
واکنش ها و انتقادات بسیاری در جامعه مواجه شده 
اس��ت لذا ضروریس��ت مجلس به این پرونده ورود 

کند.  تسنیم

خبر

رئیس جمهور گف��ت: اگر کس��ی در ایران فکر 
می کن��د این حکوم��ت ظالمانه کاخ س��فید و 
طرح های ظالمانه دائمی است، اشتباه می کند، 
جباران کاخ س��فید برای همیش��ه نمی مانند و 

تحریم نیز همیشگی نیست.
حجت االسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در 
جلسه هیئت دولت با اش��اره به فرارسیدن ماه 
محرم، اظهار کرد: ماه محرم برای ما یک مدرسه 
گسترده و بزرگ در سطح جامعه و دنیای اسالم 
و تش��یع و در س��طح مناطق بزرگ��ی از جهان 
است که همه از این مدرسه بزرگ درس آموزی 

می کنند.

روحانی گفت: امام حس��ین )ع( از آغاز حرکت 
خود به همه نش��ان داد که چه راهی را انتخاب 
کرده اس��ت. آن ش��بی که فردا صبح آن عازم 
کربال و عراق بود، فرمود هرکس که آماده است 
تا جانش را فدا کند و هرکس که مش��تاق لقاء 
پروردگار اس��ت، می تواند فردا همراه ما حرکت 

کند.
وی افزود: امروز هم پیام کاروان حسینی به همه 
ما و نسل جوان همین است، یعنی هرکس آماده 
عش��ق بازی و فداکاری است کاروان در حرکت 
است و مقصد آن روشن است. در همین کاروان 
و مسیر وقتی خبرهایی به امام حسین )ع( رسید 

که برای برخی دلس��ردکننده بود او آن خطبه 
مع��روف را ایراد کرد که در ای��ن دنیا خیلی ها 
هس��تند که بنده قدرت، مقام و ثروت هستند 
و می گفتند ما دینداری��م اما وقتی روز امتحان 

می رسد تعداد دینداران کاهش پیدا می کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: امسال محرم پرشوری 
خواهیم داشت و همه دستورالعمل ها را رعایت 
می کنند. فضای مجازی و صداوسیما و هرکسی 
به هرنوعی که می تواند باید پرچم عزا را به اهتزاز 

درآورد.
وی افزود: ما امروز در هفته دولت یک مسئولیت 
بسیار سنگینی را بر دوش داریم، چیزی شبیه 
همان سال های دهه ۶۰ و آن توطئه های بزرگی 
که علیه ما طراحی کردند، امروز هم اس��تکبار 
جهانی همان توطئه ها را علیه ما طراحی کرده 
است. آن زمان می خواست با کشتن مسئولین 
م��ا نظام را زمین بزند، یک روز می خواس��ت با 
جنگ ما را زمین بزند و امروز با جنگ اقتصادی 

می خواهد این کار را بکند.
رئیس جمه��ور تاکید ک��رد: ما ق��درت و توان 
ایستادگی و تاب آوری مان را از دست نخواهیم 
داد. م��ردم باید بدانند که دولت با همه توان در 
خدمت آنها اس��ت. اگر جایی موفقیتش کامل 
است به خاطر حضور، شور و کمک مردم است، 
جایی هم ممکن است موفقیت دولت کمتر باشد 
اما مردم باید بدانند که دولت یک روز تعطیلی 
و اس��تراحت برای خود قرار نداده اس��ت. تمام 
روزها در صحنه بوده و مخصوصاً امس��ال با این 
سختی ها و مشکلی که داریم یک روز و ساعت 

تعطیل نخواهیم داشت.
روحان��ی همچنین گف��ت: آمدند در ش��ورای 
امنی��ت و دیدند وضع چگونه بود. این همه خود 
را مهیا کردند و افراد را فرستادند، کاسه گدایی 
در دس��ت گرفتند، به کشورهای مختلف تلفن 
زدن��د، تا روز رای گیری م��داوم در حال اعمال 
فشار به کشورها بودند. من از ۱۱ کشوری که به 
آمریکا رأی ندادند و از دو کشور دوستی که در 
برابر آمریکا با قاطعیت رأی منفی دادند تش��کر 
می کنم. آمریکا ]در این قضیه[ تنها ماند. کی در 
تاریخ چنین چیزی بوده؟ ملت ما این عظمت را 
باید مشاهده کند و این عظمت از آن ملت است، 

زیرا دولت نماینده و خادم مردم است.
ریی��س جمهور تاکید کرد: عقل چیز ش��ریفی 
اس��ت. در ۲۲۳۱ همه ج��ا می گوید طرف های 
برجام یا یکی از طرف های برجام؛ آمریکا که به 
صراح��ت اعالم کرده من از برجام خارج ش��دم 
و نیس��تم و به برجام توهی��ن کرده و گفته این 
بدترین پیمان بوده که دولت قبلی آمریکا بسته 
اس��ت. آدمی که رفته بیرون دیگر حضور ندارد. 
قطعنامه می گوید آنهایی که طرف برجام هستند 
و حضور دارند در جایی می توانند از یک س��از و 
کاری استفاده کنند و روند ساز و کار را هم گفته 
اس��ت. ]اینکه آمریکا می تواند از این ساز و کار 
استفاده کند[ اصاًل معنی و مفهوم ندارد و از آن 

حرف های غلط است.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور 
اظهار داش��ت: دغدغ��ه دولت ثب��ات و آرامش 
اقتصادی است. ما می خواهیم اقتصاد کشورمان 

دارای آرامش و ثبات باش��د و مردم نس��بت به 
هفته آینده، ماه و سال آینده دلشان قرص باشد 
و نگرانی نداش��ته باش��ند. از طرفی ما در سال 
جهش تولید هستیم پس می خواهیم روی تولید 

تاکید کنیم. 
وی  ادام��ه داد: در این ش��رایط س��خت ما در 
تولید برق روزی را شاهد نبودیم که کشور دچار 
خاموشی باشد و یا آب و گاز دچار قطعی شود. 
اینکه ش��ما می بینید از بندر تا انبار و از انبار تا 
فروشگاه همه چیز در مس��یر خودش در حال 
حرکت است نشان می دهد همه در حال تالش 
هستند اما یک واقعیتی همه ملت ما باید بدانند، 
ی��ک روزی بود ک��ه ما در س��ال ۱۰۰ میلیارد 
دالر پول نقد وارد خزانه مان می ش��د و در یک 
سال هایی باالی ۱۰۰ میلیارد دالر. در سال 9۰، 
۱۰۲ میلیارد دالر پول وارد خزانه شد. اما امروز 
این ۱۰۰ میلیارد نیست. این افتخار دولت است 
که بگوید تجارت و کش��ور را منهای نفت اداره 
می کن��د.  روحانی فروش نف��ت را یکی دیگر از 
راه های تأمین بودجه کشور دانست و ادامه داد: 
برای فروش نفت طرحی را ارائه کردیم. در این 
روزها نیز در خصوص آن بسیار بحث شد. دولت 
ط��رح را کاماًل آماده کرده و آن را صد درصد به 
نفع کش��ور و مردم می دان��د. این روش بهترین 
راه تأمین مالی و بهتر از فروش اوراق است. این 
راه خیلی خوبی اس��ت و تو دهنی به آمریکایی 
هاس��ت ک��ه می خواهند مانع ف��روش نفت ما 
ش��وند. اگر دو قوه دیگر با ای��ن طرح موافقت 

کردند که آن را عملیاتی می کنیم.  مهر

رییس قوه قضاییه: 

مجرمان و سارقان حرفه ای 
هرگز نباید احساس امنیت 

کنند

رییس قوه قضاییه با اش��اره به برخی جرائم مش��هود در 
خیابان ه��ای پایتخ��ت و تاکید بر این ک��ه هیچ  نقطه از 
ش��هر نباید مأمن و جوالنگاه مجرمان و خالفکاران شود، 
تصریح کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمی دهد 
افرادی با ایجاد النه های فساد در منازل و معابر، به امنیت 
و آس��ایش مردم آس��یب بزنند و برخورد با چنین افرادی 

عبرت آموز خواهد بود.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین 
دادسرای عمومی و انقالب تهران، دادستان ها و دادیاران 
را »س��رداران لش��گر قضایی عدالت طل��ب و تحولخواه« 
معرف��ی کرد که ارتب��اط راهبردی مس��تمری با موضوع 
امنیت و فرایند دادرس��ی و اجرای احکام و دوران پس از 

اجرای احکام قضایی دارند.
رئیس قوه قضاییه، نقش دادستان ها در شوراهای امنیتی و 
نظارتی و تعقیب و مجازات مجرمان و بازآفرینی اجتماعی 
و رص��د فعالیت ه��ای محکومان پس از تحم��ل کیفر را 
مهم دانس��ت و گفت: دادس��تان ها در تمام مراحل یک 
اق��دام قضایی حضور دارند و در هیچ یک از مقاطع غایب 

نیستند.
رئیسی تصریح کرد: همانطور که کوه زمین را از اضطراب 
حفظ می کند، دادس��تان ها و آرای قضات در حفاظت از 
جامعه در برابر اضطراب ها نقش اساسی دارند و همه آحاد 
یک جامعه در سایه حضور و تالش دادستان ها در تأمین 

امنیت اجتماعی احساس آرامش می کنند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان ها متذکر 
ش��د که با اس��تفاده از همه ظرفیت های قضایی انگیزه ها 
و اب��زار ج��رم را از بین ببرند و نگذارند کس��ی در امنیت 

اجتماعی اخالل ایجاد کند و اگر فرد یا افرادی نیز مرتکب 
جرم شدند، با آنها قاطعانه برخود نمایند.

رئی��س ق��وه قضائیه ب��ا تأکید بر ل��زوم مدیری��ت بازار و 
همچنین برخورد قاطع، متناسب و بازدارنده با متجاسران 
به قانون متذکر شد: برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان 
و س��ارقان حرفه ای هرگز نباید احس��اس امنیت کنند و 
نباید به سوءاستفاده گران و اخاللگران نظام تولید و توزیع 

و نظام ارزی و پولی میدان داده شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل 
دس��تگاه ها، از دادستانی خواس��ت که ایجاد اردوگاه  های 
نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز 

جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.
رئیس��ی در ادامه، جامعه سالم را جامعه مبتنی بر اخالق، 
معنویت، عدال��ت و عقالنیت توصیف کرد و گفت: باید با 
اجرای طرح های پیشگیرانه، به سوی شکل گیری جامعه 
س��الم حرکت کنیم و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام 

مسئولیت ها و وظایف خود در این مسیر سر باز بزند.
رئیس دس��تگاه قض��ا با بیان این که حض��ور قوه قضاییه 
در ش��وراهای مختلف کشور تش��ریفاتی و برای پر کردن 
صورتجلسات نیست، افزود: قوه قضاییه در شوراها جایگاه 
نظارت��ی دارد و اگر نمایندگان قوه در این ش��وراها نقش 
خود را در پیش��گیری از وقوع جرم و کاهش زمینه های 
فس��اد به درس��تی انجام دهند، اخالل در امور به حداقل 

می رسد.
رئیس��ی همچنین از تدبیر دادس��تان ها در رسیدگی به 
مسائل مربوط به ش��رکت ها و کارخانجات تقدیر کرد که 
ضم��ن برخورد ب��ا تخلفات و عوامل فس��اد، اجازه ندادند 
خواس��ت دش��منان  و بدخواهان  در خاموش یا کم فروغ 

شدن چراغ تولید در کشور تحقق  یابد.
رئیسی بر لزوم حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران 
دس��تگاه قض��ا نیز تاکید ک��رد و گفت: قاض��ی متعهد و 
نفوذناپذیر که مقابل جریان قدرت و ثروت می ایستد و با 
عزت زندگی می کند، به دستگاه قضایی عظمت و اعتبار 
می دهد و برای ما محترم و ارزشمند است و به او افتخار 

می کنیم.
پیش از س��خنرانی رئیس قوه قضاییه، دکتر علی القاصی 
مهر، دادس��تان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای 
عموم��ی و انقالب تهران در یک س��ال گذش��ته، برخورد 
با جرایم و مفاس��د اقتصادی را از مه��م ترین برنامه های 
دس��تگاه قضا در دوره تحول��ی عنوان کرد و با اش��اره به 
تش��کیل هزار و ۱۶9 فقره پرونده در ح��وزه جرایم ارزی 
از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر 
خبر داد که ۵۰ نفر از متهمین این پرونده ها، پرسنل بانک 

ها و ادارات دولتی بودند.  مرکز رسانه قوه قضاییه

گزیده ای از جلسه روز گذشته مجلس

خانه ملت تکلیف پرونده 
ویلموتس را روشن می کند

مش��وق  تصوی��ب 
مالیاتی برای افزایش 
سرمایه شرکت ها از 
طریق عرضه سهام، 
حاجی  توضیح��ات 
درب��اره  میرزای��ی 
آموزش غیرحضوری 
دانش آموزان، تاکید 
ب��ر پیگیری پرون��ده ویلموتس در مجل��س از مهمترین 
اخبار جلس��ه روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی بود. 
جلسه علنی مجلس به ریاست قالیباف برگزار شد و ادامه 
رس��یدگی به گزارش کمیس��یون اقتصادی در خصوص 
الیحه دو فوریتی افزایش س��رمایه ش��رکت های پذیرفته 
ش��ده در بورس اوراق بهادار یا فراب��ورس ایران از طریق 
ثبت س��هام با س��لب حق تقدم و انتخاب ناظران پارلمان 
در ش��وراهای عالی در دس��تورکار نمایندگان قرار گرفت. 
محمد باقر قالیباف با اش��اره به آغاز ع��زاداری ماه محرم 
تاکید کرد: ما با پیروی از منطق عاش��ورا انقالب کردیم و 
با تأسی به سیدالشهدا در برابر بزرگترین دشمن بشریت 
ایس��تاده ایم و از آب و خاک خود دفاع کرده ایم. پیروی از 
این خط همیش��ه ادامه خواهد داشت چون ما ملت امام 
حس��ین)ع( هس��تیم. رئیس مجلس در ادامه به برگزاری 
مراسم عزاداری محرم اشاره کرد و گفت؛ مؤ منان تا امروز 
نش��ان دادند که در رعایت پروتکل های بهداشتی پیشتاز 
هستند و مطمئناً در اقامه عزای حضرت اباعبداهلل)ع( نیز 
با رعایت همه پروتکل ها، حماسه ای دیگر را در زنده نگاه 
داشتن منطق مقاومت و عزاداری بر مصیبت های خاندان 
کرامت برپا خواهند کرد. در جلس��ه علنی روز گذش��ته، 
نماین��دگان در انتخابات هایی جداگانه ناظران پارلمان در  
هیدت نظ��ارت بر مطبوعات،  ش��ورای فرهنگ عمومی، 
شورای معادن، کمیته هماهنگی اشتغال استان ها، شورای 
عالی نظ��ارت بر م��دارس و مراکز آموزش��ی غیردولتی، 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و هیأت حل اختالف 
و رسیدگی به شکایات استان ها را تعیین کردند. همچنین 
بنا ب��ه تصمیم هیات رییس��ه مجلس و ب��ا حکم رییس 
مجلس شورای اسالمی، پس از درگذشت عیسی جعفری 
نماینده فقید شهرس��تان های بهار و کبودراهنگ مجمع 
نمایندگان اس��تان همدان احمد حسین فالحی نماینده 
همدان را به عنوان نماینده معین بهار و احد آزادی خواه 

نماینده مالی��ر را به عنوان نماین��ده معین کبودرآهنگ 
انتخ��اب کردند. در جریان بررس��ی »الیح��ه دوفوریتی 
افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران 
یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم« 
م��اده ۲ این الیحه را به تصویب رس��ید که براس��اس آن 
برای افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس 
از طریق عرضه سهام، مشوق مالیاتی تعیین شد. همچنین 
ماده ای از الیحه افزایش س��رمایه ش��رکت های بورسی به 
دلیل مشارکت کم نمایندگان در رأی دادن به کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس ارجاع ش��د و انتق��اد رئیس مجلس را 
برانگیخت. رئیس مجلس هم در جریان بررسی این طرح 
تأکید کرد که الیحه افزایش س��رمایه شرکت های بورسی 
می تواند تأثیر موثری در هدایت نقدینگی به سمت رونق 

تولید و کمک بزرگی برای فعاالن اقتصادی باشد.
نمایندگان در ادامه بررس��ی های مربوطه تصویب کردند 
که سهام ش��ناور آزاد شرکت های بورس��ی به ۲۵ درصد 
افزایش پیدا کند. همچنین با تصویب مجلس در مصوبه ای 
دیگر نحوه تعیین معافیت مالیاتی ش��رکت های بورسی را 
مشخص شد. احمد حسین فالحی با اشاره به توضیحات 
حاجی میرزایی درباره آموزش غیرحضوری دانش آموزان 
در جلس��ه کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات گفت: طبق 
توضیح��ات وزی��ر آموزش و پ��رورش یک س��وم مناطق 
کشور به امکانات الزم آموزش غیرحضوری و سامانه شاد 
دسترسی ندارند که برای این دسته از دانش آموزان توزیع 

بسته های آموزشی هفتگی در نظر گرفته شده است.
در ادامه جلس��ه علنی محسن دهنوی عضو هیات رییسه 
مجل��س طرح اص��الح قانون چگونگ��ی اداره مناطق آزاد 

تجاری صنعتی اعالم وصول کرد.
در جلسه روز گذشته مجلس، علیرضا سلیمی در تذکری 
خواس��تار ورود مجلس ب��ه موضوع ق��رارداد ویلموتس، 
سرمربی س��ابق تیم ملی فوتبال و احمد راستینه هم در 
اخطار قانون اساسی خواستار ورود جدی کمیسیون های 
اصل 9۰ و فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی به موضوع 

قرارداد ویلموتس شدند.
همچنین در حاشیه جلسه علنی، رییس فراکسیون ورزش 
مجلس تاکید کرد که وزارت ورزش و فدراس��یون فوتبال 

در خصوص قرارداد ویلموتس پاسخگو باشند.
در همی��ن رابطه رییس کمیته تربیت بدنی کمیس��یون 
فرهنگی مجلس نیز تاکید کرد که مجلس تا روشن شدن 
مقصران در تنظیم قرارداد ویلموتس این پرونده را دنبال 
کرده و به وظیفه قانونی خود در برابر مردم عمل می کند. 
در حاشیه جلس��ه امروز همچنین گروهی از آموزشیاران 
نهضت س��واد آموزی در اعتراض به وضعیت اس��تخدامی 
خود مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و خواستار 

تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.  ایسنا
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گزارش

عادی سازی روابط، کمکی به بقای رژیم صهیونیستی نمی کند
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: عادی و علنی کردن روابط برخی کش��ورهای 
مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی، هرگز کمکی به بقای این رژیم جعلی 
نخواهد کرد. آیت اهلل احمد جنتی در جلس��ه شورای نگهبان اظهارداشت: 
اقدام دولت مرتجع امارات در عادی کردن روابط خود با رژیم صهیونیستی، 
بس��یار ننگین و خباثت آلود است. وی تاکید کرد: اگرچه برخی کشورهای 
خلی��ج فارس همچون عربس��تان و امارات سالهاس��ت روابط پنهان��ی با رژیم 
کودک کش صهیونیس��تی دارند، اما مردم جهان اس��الم خیانت حکام خود فروخته 
خود را فراموش نمی کنند. جنتی در ادامه به کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره 
و با تاکید بر اینکه آمریکا همواره باید به خاطر این کودتا شرمنده ملت ایران باشد، 
خاطرنش��ان کرد: در همین ایام بود که انگلیس و آمریکا دولت مصدق را س��رنگون 

کردند؛ این اتفاق نتیجه اعتماد به استکبار بود.  شورای نگهبان

طرح سؤال از وزیر ورزش درباره قرارداد ویلموتس 
ریی��س کمیته تربی��ت بدنی مجلس گفت: طرح س��ؤال از وزیر ورزش و 
جوانان به دلیل قرارداد س��رمربی سابق تیم ملی فوتبال به هیئت رئیسه 
مجلس ارسال شد. احمد راستینه در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای 
اس��المی در جمع خبرنگاران درباره حواشی ایجاد شده پیرامون قرارداد 
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: مجلس شورای اسالمی نسبت 
به قرارداد »ویلموتس« بس��یار حساس و جدی است چرا که نزدیک به ۱۶۵ 
میلیارد تومان در قالب قرارداد با این مربی به کشور تحمیل شده است. وی گفت: 
اگر برای ما مس��جل ش��ود که ش��خص وزیر ورزش و جوانان در نظارت بر قرارداد 
»ویلموتس« کوتاهی کرده است، طرح استیضاح سلطانی فر را هم پیگیری خواهیم 
کرد. وی افزود: تمام مسببان این قرارداد ننگین باید در دستگاه قضا محاکمه شوند 

و سازمان بازرسی باید به این مسئله ورود جدی داشته باشد. میزان

طرح نمایندگان برای جرم انگاری درباره بازنگرداندن ارز صادرات
نماین��ده مردم تبریز در مجلس گفت:  نمایندگان طرح جرم انگاری برای 

بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور را در مجلس کلید زدند.
احمد علیرضا بیگی گفت: بر اساس این طرح بازنگرداندن ارز حاصل از 

صادرات به کشور جرم تلقی شده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار داشت: همچنین 
طرح دیگری در مجلس توس��ط نمایندگان تهیه ش��ده ک��ه این طرح تراز 

تجاری )صادرات و واردات( در مناطق آزاد را دنبال می کند.
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد:

 این طرح به دنبال مثبت ش��دن تراز تجاری و فزونی گرفتن صادرات و واردات 
در مناطق آزاد تجاری کش��ور اس��ت و این طرح نیز هم اکنون در صحن مجلس 

در حال جمع آوری امضا است. فارس

 
مشکل روحی و روانی از شما 

بعید است
عبارت زیر از کیست؟

م��ا می توانیم خانه ۴۰ متر را به گونه ای اجرا کنیم 
که به عن��وان یک واحد ۸۰ متری مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.
الف( یک مرتاض هندی

ب( یک جادوگر آفریقایی
ج( یک طنزپرداز انگلیسی

د( یک شهردار ایرانی
رییس سازمان صدا و سیما: باالی ۸۰ درصد مردم 

به سازمان صداوسیما توجه دارند.
اظهارنظر فوق ی��ادآور کدام یک از گزینه های زیر 

است؟
ال��ف( خ��ود گوی��ی و خود خن��دی، عج��ب مرد 

هنرمندی
ب( سوسک از دیوار باال می رفت مادرش می گفت 

قربان دست و پای بلورینت بشوم.
ج( آقا آقا از خانه در می آید.

د( حاال یک چیزی گفتیم شما گیر ندهید.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

عض��و کمیس��یون ش��وراهای مجل��س: برخ��ی از 
نمایندگان س��ابق مشکالت ... داشتند و از این پس 
باید نامزد های انتخابات مجلس به پزش��کی قانونی 
مراجع کنند و یک برگه صحت سالمت کسب کنند 
و ب��ه نهاد ه��ای نظارتی ارائه دهند ک��ه از این نظر 

سالمت هستند.
الف( گوارشی

ب( اخالقی
ج( خانوادگی

د( روحی و روانی

روحانی در جلسه هیئت دولت:

جباران کاخ سفید و تحریم ها رفتنی هستند


