
ادامه از صفحه اول 
باتوجه به این مسیر مولفه به خوبی می توان دریافت 
که برنده مناقش��ه اخیر میان ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان صهیونیستها و آمریکا و آنانی خواهند بود 
که به دنبال آتش افروزی میان کش��ورها و گسترش 
آن ب��ا دامنه قومی و دینی هس��تند. بر این اس��اس 
هوش��یاری و عدم رفت��ار هیجان زده و احساس��ی 
ل��ه یا علیه یک��ی از طرف های مناقش��ه قطعا بازی 
کردن ناخواس��ته در پازل دش��منان خواهد بود لذا 
به جای رویکرد احساس��ی و کش��اندن این مناقشه 
به س��اختارهای قوم��ی و دینی بای��د در چارچوب 
دیپلماسی همیش��گی کش��ور یعنی میانجی گری 
و ت��اش برای صلح می��ان ارمنس��تان و جمهوری 
آذربایجان به برقراری آرامش در منطقه کمک کرد و 

مانع از اجرای سناریوی بحران منطقه ای شد.

سرمقاله

رئیس جمهور گفت: جریمه ش��دید برای کسی که فهمیده 
بیم��ار اس��ت و دس��تورالعمل ها را رعای��ت نمی کند وضع 

می شود.
حسن روحانی رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با ویروس 
کرونا،  ضمن تش��کر از کادر درمان و دستگاه های مرتبط با 
بیم��اری کرونا گفت: کادر درمان تاش بس��یاری کرده اند 
و از مردم می خواهم از کادر درمان با اس��تفاده از ماس��ک 

تشکر عملی کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر از ماس��ک اس��تفاده، فاصله 
اجتماعی را رعایت و پروتکل ها را مراعات کنند، این تشکر 
عملی اس��ت. همه می دانند چه بار س��ختی بر دوش کادر 
درمان است.  روحانی بیان داشت: کرونا یک بیماری عادی 
نیس��ت، سلطان و گدا نمی شناس��د. دانشمند و حتی کادر 
درمان را مبتا می کند و نیاز به یک عزم جدی داریم. باید 
مراقب��ت و نظارت را باال ببریم و برای تخلفات جریمه قرار 
دهیم.  رئیس جمهور با اشاره به افتتاح های پنج شنبه هفته 
گذشته که عمدتا در زمینه تولید واکسن و مواد اولیه دارو 
بود، خاطرنش��ان کرد: آماری وجود داش��ت که واکسنی را 
۳۰ سال دنبال آن بودیم، در سه سال اخیر با روش جدید 
و تکیه بر دانش��مندان خود به آن دس��ت یافته ایم. از همه 
شرکت های دانش بنیان و کسانی که برای ساخت تجهیزات 
درمانی و واکسن تاش می کنند، تشکر ویژه می کنم که در 

بسیاری از موارد ما را بی نیاز از واردات کرده اند.  
روحان��ی در م��ورد وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور و نق��ش 
تولیدکنندگان در ش��رایط کرونایی گفت: امروز گفته شد، 
وضعیت اقتصادی آلمان منفی ۵.۲ اس��ت که اقتصادش��ان 
کوچک ش��ده و رشد اقتصادی شان منفی است. آلمان یک 
کشور پیش��رفته است که تحریم نیس��ت. حتما اقتصاد ما 
وضعیت بهتری از این رقم داش��ته و رشد ما مثبت شده یا 
اگر منفی ش��د، وضعیت اقتصادی ما بهتر از وضعیت آلمان 
باش��د. امیدواریم در پایان سال رشد اقتصادی کشور بدون 

نفت و یا با نفت مثبت شود.
وی تاکی��د ک��رد: رویک��رد کانال های ماه��واره ای خارجی 
هراس افکنی و ایجاد ناامیدی و نگرانی در میان مردم است 

تا بی اعتماد ش��وند و مدام می گویند که این ش��یوه درمان 
صحیح نیست و این آمارها دروغ است، اما ما باید وحدت و 

همدلی بیشتر را در کشور رواج دهیم. 
رئیس جمهور اظهار داش��ت: قبا هم گفتیم که فردی که 
احس��اس می کند بیمار ش��ده و روشن می ش��ود که بیمار 
اس��ت بیماری را مخفی نکند پس از اگر کسی مخفی کرد 
تخل��ف کرده اس��ت. لذا اگر کمیته انتظام��ی و امنیتی که 
می خواهد مجازات ب��رای تخلف بیاورد این باالترین تخلف 
است. جریمه شدید برای کس��ی که فهمیده بیمار است و 

دستورالعمل ها را رعایت نمی کند وضع می شود. 
وی گفت: در جلس��ه نسبت به تهران بزرگ تصویب کردیم 
که همه کادر اداری ما در کشور و چه دولتی و غیر دولتی و 
کسانی که کسب و کار در اختیار دارند، مراقبت نکردند به 

شدت با آن ها برخورد می شود و از قبل هم مشخص کردیم 
که چه برخوردهایی انجام می ش��ود و به دس��تگاه ها اباغ 
شده است که ش��دت مجازات از تذکر تا انفصال یکسال از 
خدمت اس��ت. برای کسب و کار هم پلمپ است. در تهران 

شدت مجازات بیشتر است.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: اصناف��ی هم که به مردم 
خدمات می دهند خودش��ان باید رعایت کنند و اگر رعایت 
نشود تذکر و در نهایت پلمپ را در نظر داریم که در تهران 
ش��دیدتر انجام خواهد ش��د. همچنین فردی که در بانک، 
اداره یا مغازه می آید و اصول بهداشتی را رعایت نکند نباید 
خدمت��ی دریاف��ت کند، اگر خدمتی داده ش��د آن صاحب 

مغازه آن صاحب بانک یا اداره جریمه خواهد شد.
روحانی گفت: کسی که ماسک نزده باید مشخص شود چه 

کس��ی است و باید به وی، تخلف اعام شود اما با خود فرد 
نباید برخورد شود، ممکن است در شناسایی از او سواالتی 
پرسیده شود، فقط باید مشخص شود که او کیست که این 

تخلف را انجام داده و به وی اخطار داده و اعام شود.
رئی��س جمهور بیان داش��ت: خدمت دادن به کس��انی که 
اصول بهداش��تی را رعایت نمی کنند، دارای مجازات است. 
کسی که خدمات می خواهد باید اصول بهداشتی را رعایت 
ک��رده و اگر فردی رعایت نکرده باش��د، خدمات  دهنده را 
مجازات خواهیم کرد چرا که طرف مقابلش اصول بهداشتی 

را رعایت نکرده است.
روحانی تصریح کرد: مورد دیگر که قرار ش��د وزارت کشور 
و وزارت بهداش��ت کمیته های امنیت اجتماعی و بهداشتی 
ستاد با هم نهایی کنند این است که نسبت به فردی که از 
خانه خارج می ش��ود ممکن است کارمند اداری هم نباشد 
و یا صاحب کس��ب و کار هم نباشد باید مراعات کند و اگر 
مراعات نکرد و ماسک نزد تاکید داریم که باید جریمه شود. 
وی با تاکید بر اینکه ش��رایط استان ها شبیه به هم نیست، 
اظهار داش��ت: گزارشی از اس��تان ها داده شد و معلوم شد 
که نمی توان کل ایران را در این موضوع یکدس��ت ببینیم؛ 
برخی اس��تان ها تنها یک پیک داش��تند؛ برخی شهرها دو 
پی��ک داش��تند؛ برخی هم هس��تند که داخل پیک س��وم 
ش��ده اند؛ شرایط استان ها عین هم نیستند اگر می خواهیم 
از این بیماری خطرناک فاصله بگیریم باید اصول بهداشتی 

را دقیقاً مراعات کنیم.
رئیس جمهور در مورد اربعین نیز گفت: هیچ رفت و آمدی 
ب��رای راهپیمای��ی در عراق وج��ود ندارد. متاس��فانه طبق 
گزارش فرمانده نیروی انتظامی در این جلسه یک تعدادی 
از افراد توس��ط بلدچی) قاچاقچی( ها اغفال شدند و برخی 
را به  آنطرف مرز برده و برای برخی مش��کات جانی ایجاد 

کرده  و آن ها را رها کرده اند.
روحانی تاکید کرد: مرزها بس��ته است. هیچکس به سمت 
مرز حرکت نکند؛ این حرکت قانونی نیس��ت. ما امسال در 
داخل کشور هم راهپیمایی نمادین اربعین مانند سال های 

گذشته که برگزار می شد، نخواهیم داشت.  فارس

سردار وحیدی: 
قدرت دفاعی و امنیتی ایران 

در اختیار کشور هایی است که 
توسط تروریسم تهدید می شوند

س��ردار احمد وحیدی با اش��اره 
به امنیت حاکم بر کش��ور، گفت: 
محاسبات غلط دشمن این است 
که می توانند امنیت کشور ما را به 
هم بزنند؛ س��عی کنند عده ای را 
تحریک و در داخل ایجاد مشکل 
کنند و یا ب��ا مانورهای مختلفی 
که به ش��کل عملی��ات روانی و ... انج��ام می دهند، احیاناً 
اراده مل��ت ای��ران را در دفاع از خودش��ان بیازمایند. وی 

افزود: آنچه که مهم و روش��ن است اینکه همه تاش های 
آنان در این ۴۲ س��ال عم��ر انقاب؛ چه تاش هایی که از 
بیرون کردند و چه تاش هایی که از داخل کرده اند، ناکام 
مانده است. رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و 
تحقیق��ات راهبردی گفت: امروز بحمداهلل قدرت دفاعی و 
امنیتی جمهوری اس��امی ایران نه فقط در خدمت دفاع 
و امنی��ت از خودش اس��ت بلکه حت��ی در خدمت دفاع و 
امنیت از کش��ورهایی که توسط تروریس��م و کشورهایی 
مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدید می شوند، به کار 
گیری می شود و جمهوری اسامی خیلی قوی در صحنه 
این دفاع همه جانبه اس��ت. فرمانده پیشین نیروی قدس 
س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی پیش از این گفته بود: 
دف��اع مقدس و مقاومت یک جریان متصل به هم اس��ت، 
همان طور که دفاع مقدس به پیروزی رسید، مقاومت هم 
در میدان های جنگ برابر رژیم صهیونیس��تی به پیروزی 
رسیده است، ان شاءاهلل در دفاع نهایی برابر این رژیم جعلی 

ضربه آخر را به صهیونیست ها خواهد زد. میزان

نماین��ده م��ردم اه��واز در مجلس ش��ورای اس��امی از 
درخواست برای تحقیق و تفحص از سازمان بازنشستگی 

خبر داد.
مجتبی یوس��فی با اشاره به مش��کات شرکت مخابرات 
ایران، گفت: ش��رکت مخابرات ای��ران در آبان ماه ۸۸ به 
بخش خصوصی واگذار شد و کارکنان آن از زیرمجموعه 
دولت خارج ش��دند و متأس��فانه از آن زم��ان تاکنون از 
بازنشس��تگان مخابرات کش��ور آنطور که باید و ش��اید 

حمایت نمی شود.
وی با بیان اینکه بازنشستگان این شرکت پس از گذشت 
۱۱ سال هنوز به حق قانونی خود نرسیده اند، افزود: طی 
چند ماه گذش��ته به همراه نمایندگانی از بازنشس��تگان 
مخابرات، با مس��ئوالن صندوق بازنشس��تگی کش��وری، 
س��ازمان برنام��ه و بودجه و همچنین س��ازمان اداری و 
اس��تخدامی کش��ور درباره مس��ئله حقوق بازنشستگان 

جلساتی را برگزار کردیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس ش��ورای اسامی با تأکید 
ب��ر ضرورت رفع مش��کات بازنشس��تگان، تصریح کرد: 
ش��رکت مخابرات ایران پس از واگذاری دچار مشکاتی 
ش��ده مبنی بر اینک��ه آئین نامه پرداخ��ت حق و حقوق 

بازنشستگان این شرکت به درستی رعایت نمی شود.
یوس��فی با اش��اره به اینکه این موضوع ب��ا پیگیری های 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حال بررسی 
اس��ت، گفت: جدول��ی از طرف رئیس س��ازمان اداری و 
استخدامی کشور در این زمینه تدوین و از طرف صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری برای تطبیق گروه های شغلی و 

متعاقباً همسان س��ازی برای ذی نفعان صندوق کشوری 
که مطابق اصل ۴۴ قانون اساس��ی واگذار ش��ده، تدوین 

شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی ادامه داد: 
همچنین بر اس��اس مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات 
کش��وری، ذی نفعان صندوق کش��وری شرکت مخابرات 
ایران پس از خصوصی س��ازی، از ش��مول دس��تگاه های 

اجرایی خارج شده است.
وی با انتقاد از اینکه جدول تدوینی از س��وی س��ازمان 
صن��دوق  از  اباغ��ی  و  کش��ور  اس��تخدامی  و  اداری 
بازنشس��تگی کشور عمًا درست نیست، گفت: متأسفانه 
تمامی ذی نفعان و مش��ترکان صندوق کش��وری پس از 

خصوصی سازی بسیار متضرر شدند.
س��خنگوی فراکس��یون نیروهای انقاب اسامی تصریح 
کرد: جدول موصوف، موجب تضییع حقوق ۱۷ سازمان 
و ارگان از جمله بازنشس��تگان کشوری شرکت مخابرات 

ایران پس از خصوصی سازی شده است.
یوسفی بیان کرد: با پیگیری های انجام شده در یک ماه 
گذش��ته از معاون اداری و اس��تخدامی و معاونت برنامه 
و بودجه و س��ازمان بازنشس��تگی، هفته آینده بخشی از 
مطالبات و حقوق بازنشستگان مخابرات کشور پرداخت 

خواهد شد.
وی تأکید کرد: به منظور حمایت از حقوق بازنشستگان 
مخاب��رات، ما درخواس��ت تحقیق و تفحص از س��ازمان 
بازنشس��تگی را تهیه کرده ایم تا هر چه س��ریع تر شاهد 

کاهش مشکات بازنشستگان باشیم.  مهر

بی توجهی دولت به ظرفیت قوه مقننه 
برای ساماندهی اقتصاد

هیچ الیحه ای به مجلس 
ارسال نشده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی گفت: 
ناهماهنگی بین تصمیم  گیرندگان در دولت و بخش��ی از 
کوته  نگری ها در مورد آینده میان  مدت و بلند مدت کشور 
بخشی از عوامل اصلی وضعیت اقتصادی پیش آمده برای 
کشور است. عباس مقتدایی با اشاره به وضعیت اقتصادی 
کشور در شرایط فعلی گفت: ناهماهنگی های میان تصمیم 
گیرندگان در دولت و بخش��ی از کوته نگری هایی که عما 
س��بب شده اس��ت تا آینده میان مدت و بلندمدت کشور 
مورد لحاظ قرار نگیرید، در کنار عادت کردن دولت به این 
که بازار خودش مس��یر خودش را پیدا کند و اینکه عما 
از حیطه اختیارات مصرح قانونی بهره نگیرد، عوامل اصلی 

وضعیت موجود اقتصادی کشور است.
وی اف��زود: مضاف��ا اینکه به��ره نگرفت��ن از دو قوه دیگر 
یعن��ی قوه مقننه و قوه قضائیه عما نوعی رخوت و از هم 

گسیختگی مقطعی را در این حوزه ایجاد کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی اظهار 
داش��ت: به نظر می رس��د دولت باید در باالترین سطح از 

ظرفیت مجلس شورای اسامی که عاقمند به ساماندهی 
امور کش��ور اس��ت اس��تفاده کند، این در حالی است که 
تاکنون دولت هیچ الیحه ای به مجلس ارائه نکرده اس��ت. 
مقتدای��ی اضافه کرد: این عدم ارائه الیحه می تواند معانی 
مختلف داشته باشد از جمله معانی آن این است که دولت 
مدعی است خودش به تنهایی می تواند کارها را حل کند، 
در حالی که واقعیت امر نش��ان می دهد که دولت از توان 
الزم ب��رای انجام دقیق کارها به تنهایی برخوردار نیس��ت 
و باید بپذیرد که در تعامل مس��تمر و س��ازنده با سایر قوا 
می تواند مش��کات کش��ور را حل کند. وی اف��زود: توان 
اقتصادی جمهوری اس��امی ایران توانمندی بسیار باالیی 
است. جمهوری اسامی ایران هفدهم یا هجدهمین کشور 
از نظر اقتصاد و توانمندی اقتصادی در سطح جهانی است. 
آمارهای بین المللی نشان می دهد که این اقتصاد از توان 
بس��یار باالیی برخوردار اس��ت، اما در عین حال اشکاالت 

قابل توجهی نیز در کشور وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی اظهار 
داش��ت: اگر دولت می توانس��ت هماهنگ��ی حداکثری در 
تصمیم گیرندگان اقتصادی کش��ور ایجاد کند، اگر دولت 
بنای بر انجام اقدامات کلیدی و اساسی نظیر حفظ ارزش 
پول ملی را با جدیت بیشتری دنبال می کرد، عما بخش 
قابل توجهی از مش��کات کشور به س��رعت حل می شد. 
مقتدایی در پایان گفت: امروز مش��کل کشور ما آن است 
که رئیس جمهور اختیارات دارد اما از اختیاراتش آن گونه 

که اثربخش باشد استفاده نمی کند. فارس
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گزارش

طرح ساماندهی خودرو به زودی در مجلس بررسی می شود
مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
گفت: طرح س��اماندهی بازار و صنعت خودرو به زودی در این کمیس��یون 

نهایی و به صحن علنی مجلس ارجاع می شود.
روح اهلل ایزدخ��واه مس��ئول کارگروه خودرو در کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، 
اظهار داش��ت: طرح س��اماندهی بازار و صنعت خودرو تاکنون طی جلس��اتی با 
دس��تگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت، مدیران شرکت های خودروسازی کشور، 
قطعه سازان، شورای رقابت، اندیشکده های فعال در زمینه خودرو و مرکز پژوهش های 
مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وی تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار و 
صنعت خودرو قطعاً دالل بازی در این بازار را به حداقل می رساند و شرایط را به سمت 

بازاری دوسویه به نفع مردم و خودروسازان و قطعه سازان تغییر می دهد.  مهر

طرح جدید کمیسیون آموزش مجلس برای حذف مافیای کنکور
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تدوین طرحی برای 

حذف کنکور در این کمیسیون خبر داد.
حجت االس��ام احمد حسین فاحی افزود: این طرح در کمیته آموزش 
و عالی کمیسیون و زیر نظر آقایان نادری دهمرده و متفکر آزاد در حال 
بررسی شدن است. وی با بیان اینکه مشابه این طرح در مجلس گذشته 
نیز مطرح ش��ده است، ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده که امتحانات 
سه س��ال آخر دبیرستان ها به صورت نهایی برگزار ش��ود و معدل آن در کنکور 
مؤثر باش��د. نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه طرح تدوین ش��ده مزایایی 
دارد ک��ه می تواند به بحث آموزش و پرورش کم��ک کند، عنوان کرد: این طرح 
هزین��ه ه��ا در کنکور را پایین می آورد و اگر مافی��ای نیز در بحث کنکور وجود 

داشته باشد را از بین می برد.  تسنیم

بازار به حال خود رها شده است
محمد حسین فرهنگی گفت: بازار به حال خود رها شده و هیچ نظارتی 
از سوی دستگاه های دولتی بر آن نیست در حالی که وزارت صمت باید 

بازرسان خود را برای نظارت مستمر بر بازار به کار گیرد.
نماین��ده مردم تبریز در مجلس افزود:یکی از مواردی که بر قیمت ها بر 
بازار تأثیر دارد بازار ارز است. این را می توان یکی از علل تاطم در بازار 
دانس��ت و دولت موضوع قیمت ارز را به ح��ال خود رها کرده و کاری با آن 
ندارد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: ما در مجلس ابزارهایی مثل 
س��ؤال از رئیس جمهور و اس��تیضاح را داریم که قانوناً می توانیم از آن اس��تفاده 
کنیم، اما عما این کار به خاطر مصالحی که وجود دارد و شرایطی که ما گرفتار 
آن هس��تیم، استفاده نمی ش��ود. وی گفت: اما متأسفانه اس��تفاده نکردن از این 

ابزارها باعث شده که دولت هیچ پاسخگویی نداشته باشد.  فارس

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

مجازات رعایت نکردن پروتکل ها در تهران شدیدتر است

من ماشین شاسی بلند 
می خواااااام

از صبح تا همین حاال که صات ظهر اس��ت بست 
نشس��ته ایم در اتاق مدیرمسئول روزنامه سیاست 
روز و هی داد می زنیم ما ماش��ین شاسی بلند می 
خواهی��م اما اصا ب��ه روی مبارکش��ان نمی آورد. 
انگار نه انگار که ماش��ین شاس��ی بلند از ملزومات 
هر ننجون��ی در هر جای دنیا به حس��اب می آید. 
اصا ما خودمان یک ننجون را در کره ش��مالی می 
شناسیم که ماش��ین شاسی بلند نداشت و از غصه 

دق کرد و مرد.
خاصه تا شاس��ی بلند را خری��داری نکند از اینجا 
نم��ی روم و از فردا جای س��تون طن��ز می توانید 
س��خنان بانمک نمایندگان مجل��س یازدهم را در 

همینجا بخوانید.
نماینده قزوین: در دوره قبل نماینده ها شاسی بلند 
گرفتن��د ومن هم برای رفتن به مناطق روس��تایی 

شاسی بلند می خواهم.
ننج��ون: من هم وقتی ب��ه درددل مردم بدبخت و 
گرفتار گوش می دهم کمرم رگ به رگ می شود. 
از این ماش��ین شاس��ی بلندهایی م��ی خواهم که 

ماساژور صندلی هم داشته باشد.
نماین��ده قزوین: دولت به جای اینک��ه نمایندگان 
را در مقاب��ل هجمه افکار عمومی ق��رار دهد، باید 
دفترکار ، ماش��ین و نیروی انس��انی بیش��تری در 

اختیار نمایندگان بگذارد.
ننجون:صبحانه و ناهار و ش��ام منو باز و اس��تخر و 
س��ونا و جکوزی اختصاصی را یادتان رفت. المصب 
ای��ن هجمه افکار عمومی هم معضل ما مس��ئوالن 

خدوم شده و دست از سر ما برنمی دارد.
نماینده قزوین: واگذاری امکانات به شکل هزینه ای 

به نمایندگان غلط است.
ننجون: مفتکی باشد خوب است.

نماینده قزوی��ن: نماینده می بایس��ت هزینه های 
نیروی انسانی، دفتر و رفت و آمد را از جیب بپردازد 

و کار مردم را هم انجام دهد.
ننجون: شما را به خدا اشک مردم را درنیاورید. آخر 

چقدر گناه دارید شما؟!
نماین��ده قزوی��ن: م��ا از جی��ب خودمان ماش��ین 
می خریم و در طول ۴ س��ال این ماش��ین اسقاط 
می شود؛ آیا این درست است که این هزینه از جیب 

من نماینده باید پرداخت شود.
ننجون: شما نگران نباش��ید. ماشین در ایران مثل 
قالی کرمان اس��ت که هر چقدر بیش��تر پا بخورد 

گران تر می شود.
نماینده قزوین: اینکه نماینده باید هم پول ماشین 
را بدهد و هم س��وار ماش��ین خود شود تا به مردم 
خدمت کند و هم باید توضیح دهد که چرا ماشین 

خریده؛ جای سوال دارد.
ننجون: اش��تباه کردند که پرسیدند.شما به شاسی 

بلند خودتان ببخشید.
نماینده قزوین: در اینجا باید مردم مدافع نمایندگان 
باش��ند و بگویند این نماینده سرش کاه رفته چرا 
باید هم پول بدهد و هم فحش بخورد و هم ماشین 

اش بعد از ۴ سال مستهلک شود.
ننجون: البته مردم هم گاهی زبانشان دراز می شود 
که چرا هم باید رای بدهند و هم چهار سال یکی آنها 
را "جیگر" فرض کند و آخرش هم مستهلک شوند.

تحقیق و تفحص از سازمان بازنشستگی کلید خورد


