
طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
به زودی در مجلس یازدهم تصویب و 

قانون می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی 
جزئیات اصللاح قانون عملیات بانکداری جمهوری 
اسامی و قانون عملیات بانکی بانک مرکزی گفت: 
ظرف چند ماه آینده چارچللوب مباحث مربوط به 
این طرح نهایی شده و در مجلس به تصویب خواهد 
رسید. محمدرضا پورابراهیمی درباره ایرادات نظام 
پولی و بانکی کشللور و بررسللی آخریللن وضعیت 
نظام بانکداری جمهوری اسللامی ایران در مجلس 
یازدهم اظهار داشللت: حدود سلله سللال و نیم در 
مجلس دهم کار کارشناسللی دربللاره نظام پولی و 
بانکی کشور انجام دادیم که برای این کار از نظرات 
دسللتگاه های مختلللف نظیر بانک مرکللزی وزارت 
اقتصاد، سللندیکاهای بانک های دولتی،  سندیکای 
بانک هللای خصوصللی و متولیان بخللش اقتصادی 
کشللور و مرکز پژوهش های مجلس اسللتفاده شده 
است، در نهایت هم در کمیسیون اقتصادی تصویب 

شده و به صحن علنی ارجاع شد. 
وی افزود: کلیات طرح بانکداری جمهوری اسامی 
در صحن علنی مجلس در دوره پیشین به تصویب 
رسللید و وقتی جهت بررسی بیشللتر، جزئیات آن 
به ایام پایانی سللال گذشته رسللیدیم و به موضوع 
بررسللی الیحه بودجلله و تعطیلی مجلللس در اثر 
شللیوع کرونللا برخوردیم و در نهایت بررسللی این 

موضوع در مجلس دهم ناتمام باقی ماند. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: 
در مجلللس یازدهم بللا همکاری نماینللدگان عضو 
کمیسللیون اقتصادی این موضوع مورد توافق قرار 
گرفت که اقداماتی که در دوره قبلی مجلس درباره 
الیحه نظام پولی و بانکی به جهت اصاح بانکداری 
جمهوری اسامی ایران انجام شده است ادامه یابد 

و کار تسریع پیدا کند تا در نهایت عملیاتی شود.
پورابراهیمی گفللت: طرح نظام بانکداری جمهوری 
اسامی مجددا در صحن علنی مجلس اعام وصول 
شد و به کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ارجاع 
شللد و همین موضوع در دسللتورکار قللرار گرفته 

است. 

اخبار

حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسام حاج 
شللیخ »عبدالرضا پورذهبی« را به عنللوان نماینده ولی 
فقیه در اسللتان کردسللتان و مدیر مرکز بزرگ اسامی 
غرب کشللور منصوب کردنللد. متن حکللم رهبر معظم 
انقاب اسللامی به این شرح است: جناب حجت االسام 

آقای حاج شیخ عبدالرضا پورذهبی دامت افاضاته
با عنایت به پایان یافتن مسللئولیت جناب حجت االسام 
آقای حاج سللیدمحمد حسینی شللاهرودی دام بقائه در 
اسللتان کردسللتان و با تشللکر فراوان از خدمات ایشان 
در دوران 10 سللاله، جنابعالی را بلله نمایندگی خود در 
آن اسللتان و مدیریت مرکز بزرگ اسللامی غرب کشور 
منصوب می کنم. حق بزرگ مردم شریف منطقه ی ُکردی 
در پشللتیبانی از نیروهای مجاهد و همکاری با آنان چه 

در جنگ تحمیلی و چه در مقابله با ضدانقاب، فراموش 
نشدنی اسللت و ایمان راسخ آنان به اسام و ارادت آنان 
به اهل بیت پیامبر اعظم علیه و علیهم السللام و وفاداری 
آنان به نظام جمهوری اسامی ویژگی های شناخته شده  
آن مردم عزیز اسللت. انتظار مللی رود جنابعالی به کمک 
آشللنایی با این خصوصیات برجسته به خدمات خویش 
در آن اسللتان اشتغال یابید. تکریم علمای دینی که حقاً 
آزمون بزرگوارانه و نجیبانه ای را در میدان های گوناگون 
گذرانیده اند و آغوش باز با همه طبقات مردم از سللّنی و 
شیعه و بویژه هم فکری با زبدگان و نخبگان و همدلی با 
جوانان، توصیه ی مؤکد اینجانب است. توفیقات جنابعالی 

را از خداوند متعال مسألت می کنم.
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رئیس جمهور گفت: عزاداری امسال مردم 
در ماه محرم بهانه ای به دسللت دشللمنان 
نللداد. حجت االسللام حسللن روحانی در 
جلسلله هیئت دولت اظهار کرد: امسللال 
عللزاداری مللردم در محللرم یک شللکوه 
خاصی داشللت و از جهاتی یللک عزاداری 
استثنایی بود، علیرغم اینکه مردم به دلیل 
مراقبللت و رعایت پروتکل های بهداشللتی 
محدودیت هایی داشتند اما عزاداری امسال 
از ابتکارات خوبی بهره مند شد.عزاداری ها 
در مجالللس انجام می گرفللت و به کمک 
فضای مجازی برای اقوام، دوستان و حتی 

خارج از کشور پخش می شد.
روحانی افزود: عللزاداری در خانه ها که در 
سللال های قبل کمرنگ شللده بود، امسال 
پررنگ شللد. طبق آمار وزارت بهداشللت 
و وزارت کشللور، در اغلللب مجالس ما در 
سراسر کشور یعنی در ۸0 درصد مجالس، 
پروتکل ها مراعات شد. غالب نذورات نیز به 
صورت مواد خشک به خانواده ها داده شد 
و عزاداری شکوهمند و استثنایی در تاریخ 

ایران ثبت شد.
وی افزود: از رهبر انقاب و مراجع تقلید و 
حوزه های علمیه تشکر می کنم که با بیانات 
و عمل شان راه و مسیر عزاداری با حکمت 
امسللال را ترویج کردند. از همه افرادی که 
بر امر عزاداری نظارت کردند، چه بانیان و 
چه ناظران بهداشتی هم قدردانی می کنم. 
همچنین از همه واعظان و مداحانی که با 
ابتکارات جدید به کوچه و خیابان ها رفتند 

نیز تشکر می کنم.
روحانی با اشللاره به آغاز سللال تحصیلی 
گفت: برای ما مهم بود که در تمام مراحل 
بگوییم فاصله جان و نان معنا ندارد و فاصله 
جان و کار، معیشللت و سامت، سامت و 
دیانت معنا ندارد و در ماه محرم دیدیم که 

فاصله ای بین این دو نبود.
وی افللزود: از 1۵ شللهریور می خواهیللم 
بگوییللم که فاصله ای بین جان و یادگیری 
و آموزش وجود ندارد و هم می شود درس 
خوانللد و هم می شللود مراتللب تحصیلی 
را اداملله داد و جوانان بلله آینده خود هم 
امیدوار باشللند. رئیس جمهللور ادامه داد: 
امسللال به طور طبیعی، آموزش به صورت 
مرکللب خواهد بود یعنی ترکیب شللده از 
آموزش حضوری و غیرحضوری. آنجایی که 
آموزش و پرورش می تواند کاس های خود 
را با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل 
دهد، معلمان سللرکاس می روند. اولویت 
اول ما آموزش حضوری اسللت البته همه 

دستورالعمل ها باید مراعات شود.
وی با بیان اینکه تصمیم ما بر این است که 
امسال هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل 
محللروم بماند، گفت: مللا در کنار آموزش 

حضللوری، در مرحللله دوم صداوسللیما را 
داریم یعنی شبکه های الزم در سیما و صدا 
با آمللوزش و پرورش همللکاری می کنند. 
عاوه بر تحصیل حضوری، فضای مجازی 

نیز در این زمینه فعال خواهد بود.
رئیس جمهور با اشللاره بلله اینکه مدارس 
خصوصی معموالً با یک شللرایط خاصی با 
دانش آموزان خود در تماس بودند، گفت: 
در مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش 
یک شللبکه ای را تهیه کرد به نام »شبکه 
شاد« که در اختیار دانش آموزان عزیز قرار 
گرفت. برای این شبکه، مردم متحمل یک 
پرداخت مالی می شللدند. حاال هر مقداری 
که آمللوزش و پللرورش الزم می دانسللت 
خانواده ها مجبور بودنللد که پول اینترنت 
را پرداخللت کنند تا بتواند از این شللبکه 
اسللتفاده کنند. روحانی تصریح کرد: امروز 
من هم به سللازمان برناملله و بودجه و هم 
به وزیر آموزش و پرورش و وزیر ارتباطات 
دستور داده ام که شبکه شاد برای مدارس 
دولتللی و بللرای دانش آمللوزان باید بدون 
هزینه باشللد و هیچ پرداختللی خانواده ها 
نباید در این زمینه انجام دهند و همانطور 
که وزارت ارتباطات ما مدارس را به شبکه 
ملی اطاعات متصل کرده و این کار بزرگ 
را بللدون هزینه انجام داده اسللت، این کار 
هم بایللد بدون هزینه انجللام بگیرد و اگر 
کمک مالی هم می خواهد، سازمان برنامه 
و بودجه تأمیللن می کند. رئیس جمهور با 
بیان اینکلله نکته بعدی تبیین شللرایطی 
اسللت که ما از جنبه اقتصادی و سیاسللی 
در آن قرار داریم، افزود: از لحاظ اقتصادی 
یک بعد همان کاری است که آمریکایی ها 
از اوایل سللال ۹۷ آغاز کردند و یک سللال 
و نیللم اسللت کلله آن را اداملله می دهند. 
روحانللی گفت: اقللدام آنها این بللود که با 
فشللار اقتصادی، دولت و مللردم را در برابر 
خواسللته های نامشروع و غلط خود تسلیم 
کنند. فهمیدند که نمی شللود و آشکار شد 
کلله این کار امکان پذیر نیسللت، البته بار 
سللنگینی به لحاظ اقتصللادی روی دوش 

مسئوالن اقتصادی کشور افتاد و همچنین 
بار سنگینی بر دوش مردم و معیشت آنها 
افتاد. اما مردم تحمل کردند، دولت و همه 
مقامات مسللئول اعم از قوای سلله گانه و 
سایر ارکان کشللور همه، این بار را تحمل 
کردند و نشللان دادند که واقعاً یک معجزه 

تاریخی اتفاق افتاد.
رئیس جمهور اظهار داشللت: یکی از مواد 
برجام و قطعنامه ۲۲۳1 این اسللت که در 
اواخر مهر ماه، ایران از تحریم تسلللیحاتی 
خارج می شللود، یعنی می توانللد از لحاظ 
تسلیحاتی هر چه خواست بخرد و هر چه 
خواسللت بفروشللد. این برای آمریکایی ها 
سنگین بود از این رو قطعنامه ای را پیشنهاد 
داده اند. روحانی افزود: خوشبختانه در وین 
اعضای ۴+1 با صراحت اعام کردند که ما 
در کنار برجام هسللتیم و آمریکا حق سوء 
اسللتفاده ندارد و اصًا از برجام خارج شده 
است؛ نه فقط از برجام خارج شده بلکه هر 
که به برجام عمل کللرده او را تنبیه کرده 
اسللت. یعنی نه فقط ۲۲۳1 را نقض کرده 
بلکه هللر که به این قطعناملله عمل کرده 
آمریکا آن را مجازات کرده اسللت. روحانی 
با بیان اینکه امروز هم در شللورای امنیت 
می بینیم که یللک اتفاق نظری وجود دارد 
و ایللن یک پیروزی بزرگ دیگر برای ایران 
خواهد بود، اظهار داشللت: به نظر من این 
هم در تاریخ، کم سللابقه بوده است که یک 
کشللوری از لحاظ سیاسللی و حقوقی در 
مجامع بین المللی با آمریکا درگیر شللود و 
چندین بار بتواند آمریکا را شکست دهد و 
انشاء اهلل در این مرحله هم آمریکا شکست 

خورده است.
روحانی بللا بیان اینکه آمریللکا دنبال این 
بود کلله ما را از لحاظ اقتصادی شکسللت 
دهللد و قصد داشللت کلله مللا را در برابر 
حرف های ناروای خود تسلللیم کند، گفت: 
امروز بحمداهلل می بینیم که از آغاز امسال 
علیرغم کرونا، مشللکات و علیرغم اینکه 
تقریباً دو مللاه روابط ما با خارج، ارتباطات 
اقتصللادی، حمل و نقل، صادرات و واردات 

کاال با مشللکات زیادی تللوأم بوده، بانک 
مرکللزی تا امروز 1۴.۵ میلیللارد دالر، هم 
برای کاالهای اساسی و هم برای کاالهای 
ضللروری پرداخت کللرده و معنای آن این 
اسللت که مللا در رونللد و روال خوبی قرار 
داریم. وی گفت: همه کشورها در طول این 
مدت کرونا از لحاظ اقتصادی دچار رشللد 
منفی بسللیار زیادی شده اند و اقتصادشان 
کوچک شده اما در جمهوری اسامی ایران 
علی رغم همه فشللارها و تحریم، در دوران 
کرونا اقتصاد ما فقط 1.۷ در سه ماهه اول 
امسال کوچک شده است. رئیس جمهور با 
بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه مکانیزه 
کردن کشللاورزی انجام شده است، گفت: 
در زمینه بذر و همچنین الگوی کشللت و 
حمایت از کشاورزان اقدامات خوبی انجام 

شده که باید ادامه دهیم.
روحانی افزود: همچنین در زمینه صنعت 
و معدن اقدامات بسللیار خوبی انجام شده، 
امیدواریم بتوانیم ایللن اقدامات را در کنار 
مللردم به خوبللی ادامه دهیللم و اگر قوای 
دیگر به ما کمک کنند، سرعت کار بیشتر 
می شللود. وی تصریح کرد: مللا طرح هایی 
داشللتیم و امیللدوار بودیللم در هفته های 
گذشللته با کمک قوای دیگر نهایی شود و 
به نفع کشللور بود که به تأخیر افتاد؛ البته 

ما راه های دیگری را پیدا می کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه از این هفته در 
جلسلله اقتصادی خود دنبللال راهکارهای 
دیگری هستیم، گفت: حتماً دولت، کشور 
و نظام ما در مقابل این فشللارها سللر خم 
نخواهد کرد و انشاءاهلل تاش می کنیم که 
در زمینه های اشللتغال و معیشللت مردم، 
شرایط مناسب تری را طی ماه های پیش رو 
داشته باشیم. وی اظهار داشت: امیدواریم 
همه به دولت کمللک کنند تا در کنار هم 
بتوانیم کشوری آباد و سرافراز داشته باشیم 
و همه دشللمنانمان را در سراسر منطقه و 
جهان ناامید کنیم. روحانی گفت: در پایان 
می خواهللم از وزارت بهداشللت و درمللان 
تشللکر کنم که در این شرایط کرونایی که 
هر روز تللاش می کنند، تاش جدیدی را 
شللروع کردند تا ما بتوانیم سیستم درمان 
را از راه دور انجللام دهیللم. درواقع بتوانیم 
»تله مدیسللین« را برقللرار کنیم که با این 
سیسللتم فضای مجللازی، مللردم بتوانند 
راحت تر مشللورت های طبی داشته باشند 
و حتی نسللخه ها و دستورالعمل های الزم 
را بگیرند و از این طریق یک تحول بزرگ 
در دولللت الکترونیللک و بخش سللامت 
الکترونیک را شاهد خواهیم بود. این روند 
در دو، سلله استان به عنوان نمونه در حال 
انجام اسللت و به همه اسللتان های کشور 

تعمیم خواهد یافت.  مهر

رونمایی از رادار سه 
بعدی »کاشف ۹۹« 
و سامانه بازی جنگ 

»عماد« 

رادار سه  بعدی »کاشللف ۹۹« و سامانه »عماد« با 
حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی 
شد. آیین رونمایی از دستاورد های دفاعی در حوزه 
پدافنللد هوایللی با حضللور امیر سللرتیپ »علیرضا 
صباحی فرد« فرمانده نیللروی پدافند هوایی ارتش 
برگللزار و طی آن از دو دسللتاورد مهم پدافندی با 
نام های رادار سه بعدی »کاشف ۹۹« و سامانه بازی 

جنگ »عماد« رونمایی شد.
کاشف ۹۹ راداری سه بعدی، آرایه فازی و متحرک 
اسللت که به  منظور کشللف ریزپرنده هللا در مرکز 
تحقیقات فناوری های نوین نیللروی پدافند هوایی 

ارتش طراحی و ساخته شده است.
این رادار با برد 1۲ کیلومتر قابلیت کشف همزمان 
۳00 هللدف را دارد. پللروژه کاشللف ۹۹ به  منظور 
افزایللش توانمندی کشللف پدافند هوایللی در برد 
کوتاه و پوشللش مناطق حساس با برد 1۲ کیلومتر 
رونمایی شللده که با اسللتفاده از قابلیت چندفازی 
می تواند برای کشللف ریزپرنده ها نیز استفاده شود. 
کشللف ریزپرنده هللا دارای پیچیدگی های خاص و 
جزء چالش های روز دنیا در حوزه پدافند اسللت که 
انحصار تولید این سللامانه ها صرفاً در اختیار معدود 
کشور های پیشرفته جهان است و ساخت این رادار 
در نیروی پدافند هوایللی ارتش، ایران را در ردیف 

کشور های دارای این فناوری قرار داده است.
این سللامانه دارای قابلیت تاکتیکی واکنش سریع، 
مداومللت عملیاتللی ۲۴ سللاعته و قابلیت کشللف 

ریزپرنده ها به صورت سه بعدی است.
پللروژه »عمللاد« از جمللله طرح هایللی اسللت که 
کارایللی باالیللی در ایجللاد فضای نبللرد واقعی در 
شللرایط مجازی، به منظور تمرین و افزایش قدرت 

فرماندهان و واکنش درست در زمان نبرد دارد.
با اجللرای این پللروژه، انحصار تولید سللامانه های 
بللازی جنگ در حوزه رزم پدافند هوایی شکسللته 
شللده و ایران نیز جزء معدود کشور های دارای این 

سناریونویسی دفاعی نوین است.
سامانه بازی جنگ پدافند هوایی از نوع مدل سازی 
پیشرفته بوده و هدف از تولید آن، ایجاد سناریو های 
مجللازی نبرد در حللوزه پدافند هوایی و مشللاهده 
نتایج ارزیابی آن هاسللت. این سللامانه از یک بخش 
فرماندهللی و ششللم بخش کاربری اعم از کشللف 
راداری، سللامانه های پدافند موشللکی، سامانه های 
توپخانه ای، پرنده های رهگیر، سللامانه های جنگال، 
سللامانه های شللنود دیده بانللی و اپتیللک مجازی 

برخوردار است.  روابط عمومی ارتش

نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان: 

شناخت کاملی از 
کردستان دارم 

نماینللده جدیللد ولللی فقیه در کردسللتان با بیللان اینکه 
آشللنایی و شناخت کاملی از اسللتان دارم، گفت: در مسیر 
تحقق فرمایش های حضرت آقا، تقویت و تمشللیت مسائل 
دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسللی حرکت خواهم کرد. 
حجت االسللام عبدالرضللا پورذهبی، نماینللده جدید ولی 
فقیه در اسللتان کردستان به تشللریح رویکرد و برنامه های 

خود پرداخت و اظهار داشت:  تحقق فرمایش های حضرت 
آقا در حکم اباغ  شللده که برگرفته از تقویت و تمشللیت 
مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده را اولویت 
کاری خود قرار داده و در همین مسیر حرکت خواهم کرد. 
نماینده جدید ولی فقیه در اسللتان کردستان تصریح کرد: 
توجلله به نخبگان، فرهیختگان، اقشللار مختلف و خصوصاً 
جوانان، عناصر ارزشللی، انقابی و متعهد به نظام که تعداد 
آنان نیز در اسللتان زیاد بللوده جزء برنامه های بنده خواهد 
بود. حجت االسللام پورذهبی با بیللان اینکه باید از نزدیک 
نظاره گر وضعیت اسللتان باشللم، گفت: مشللورت گیری از 
بزرگان و افراد شایسللته حتماً جزو دیگر رئوس کاری بنده 
در کردستان بوده و امیدوارم همه مردم در پیشبرد اهداف 

و انجام این مسئولیت، ما را دعای خیر کنند.  تسنیم
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گزارش

جلسه رسیدگی به پرونده ویلموتس هفته آینده برگزار می شود
رئیس کمیته فرهنگی کمیسللیون اصل نود مجلس گفت: دومین نشسللت 
رسللیدگی به پرونده قرارداد مربی سللابق تیم ملی فوتبال کشورمان شنبه 

هفته آینده در کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شود.
سللیدنظام الدین موسللوی افزود: دومین جلسه رسللیدگی به پرونده قرارداد 
ویلموتس  مربی سللابق تیم ملی فوتبال کشللورمان شنبه هفته )1۵ شهریور 
۹۹( آینده در کمیته فرهنگی کمیسللیون اصل نود برگزار می شود. وی افزود: در 
این جلسلله نمایندگان وزارت ورزش و جوانان وهمچنین اعضای سابق و فعلی هیأت 
مدیره فدراسیون فوتبال حضور خواهند داشت و توضیحات خود را ارائه خواهند کرد. 
موسللوی اظهار داشت: ضمن برگزاری جلسات و اسللتماع توضیحات بررسی اسناد و 
مدارک کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود گزارش خود درباره قرارداد ویلموتس را تا 

حدود دو هفته دیگر نهایی و به صحن کمیسیون اصل نو ارائه خواهد کرد.  فارس

آغاز تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات از امروز
سللخنگوی سللتاد انتخابات کشللور از آغاز تبلیغات نامزدهای مرحله دوم 
انتخابات از امروز خبر داد. سیداسللماعیل موسللوی گفت: بر اساس تقویم 
زمانی انتخابات مرحله دوم مجلس شللورای اسللامی، تبلیغات نامزدها از 
امروز پنجشنبه 1۳ شهریور ماه در یازده حوزه انتخابیه شروع و یک هفته 
ادامه می یابد، ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲0 شهریورماه تبلیغات به پایان 
می رسد. وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، تبلیغات نامزدها 
با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی انجام می شود؛ بدین منظور، در هر استان، روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی با حکم استاندار عضو ستاد انتخابات استان شده اند. عاوه بر 
آن و به منظور کنترل و نظارت دقیق بر برنامه های تبلیغی نامزدها، کمیسیون تبلیغات 
در اسللتان ها با حضور معاون سیاسی استاندار و رییس ستاد انتخابات استان، رییس 

هیات نظارت و مدیرکل صدا و سیمای استان تشکیل شده است.  وزارت کشور

واکنش ظریف به شایعه حضور نیافتن در جلسات دولت 
وزیر امور خارجه نسللبت به برخی اخبار منتشره در زمینه غیبت وی در 
نشست های هیئت دولت واکنش نشان داد. محمد جواد ظریف در پاسخ 
به خبرنگاران اظهار داشت: در شرایطی که رژیم ترامپ و صهیونیست ها 
تمامی تاش خود را برای فشار اقتصادی، سیاسی و امنیتی بر جمهوری 
اسللامی ایران بسللیج کرده اند، بنده و همکارانم در وزارت امور خارجه و 
نمایندگی های جمهوری اسامی ایران به صورت شبانه روزی تمام وقت خود 
را برای ناکام کردن این تاش ها اختصاص داده ایم.ظریف افزود: سلله پیروزی بی 
سللابقه دیپلماتیک در شللورای امنیت در همین چند هفته هدیه ناقابل دستگاه 
دیپلماسللی به ملت بزرگ ایران در ایام هفته دولت اسللت.وزیر امورخارجه گفت: 
در این راه سخت، اما پرافتخار اگرچه ابزار مناسب و متناسب نیاز است، اما برای 

تامین منافع ملی از هر کوششی فروگذار نخواهیم کرد.  میزان

روحانی در جلسه هیئت دولت:

عزاداری ها بهانه ای به دشمنان نداد

با حکم رهبر معظم انقالب؛

نماینده ولی فقیه در کردستان و مدیر مرکز اسالمی غرب کشور منصوب شد

سامانه »شاد« باید رایگان باشد

حکم اکبر طبری چهل س�ال 
بعد اعالم می شود

برادر زنگنه: دیگر وزیر نمی شوم.
با توجه به اینکه ایشان مرزهای سنی مسئولیت را 
جابجا کرده اسللت این اظهارنظر را در کدام راستا 

ارزیابی می کنید؟
الف( در راسللتای بعضی وقت ها که بهتر است آدم 

به فکر آن دنیا هم باشد.
ب( در راستای خسته شدم ولم کنید بابا

ج( در راسللتای ناز کش داری ناز کن نداری پاهاتو 
دراز کن

د( در راستای با دست پس می کشی با پا پیش می 
کشی و دل دیوونه رو به آتیش می کشی

عبارت زیر از کیسللت؟ اینکه با یک نفس راحت و 
لبخند به نمودار استان ها نگاه می کنیم و می بینیم 
که از پیک بیماری عبور می کنند، نشللانه این است 

که کارهای بزرگی انجام گرفته است.
الف( رییس جمهور خجسته هونولولو

ب( نخست وزیر بانمک جزایر فارو
ج( عمه زودباور رهبر کره شمالی

د( هیچکدام
رییس کل بانللک مرکزی: برای خانلله های خالی 

برنامه داریم.
کدام یللک از گزینه های زیللر از برنامه های آقای 

رییس کل به شمار می رود؟
الف( به گلدان های خانه خالی آب می دهند.

ب( کلیللد خانه خالی را در اختیار اقشللار مظلوم و 
محروم می گذارند.

ج( یک برنامه ای دارند که قابل انتشار نیست.
د( هر سلله گزینه فوق از مصادیللق ریختن آب در 
آسیاب اسللتکبارجهانی است و دوستان برای خانه 

های خالی برنامه های خداپسندانه دارند.
کللدام یک از پرونده های زیر "چهل سللال بعد در 

چنین روزی" به نتیجه می رسد؟
الف( ورود باشللگاه های پرسللپولیس و استقال به 

بورس
ب( اعام حکم بابک زنجانی و اکبرطبری و حسین 

هدایتی و رفقای خوب
ج( تاش آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه
د( پرونده ویلموتس و الباقی سرمربیان تیم ملی


