
باید تالش کنیم درگیری های 
ارمنستان و آذربایجان متوقف شود

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: تشدید تنش 
های ارمنستان و آذربایجان نگران کننده است، باید 
تالش کنیم که درگیری ها متوقف شود و طرفین با 

گفتگو به مناقشات موجود پایان دهند.
»ویچس��الو والودین« رئیس دومای دولتی روس��یه 
طی تماس��ی تلفنی ب��ا محمدباقر قالیب��اف رئیس 

مجلس شورای اسالمی گفتگو و رایزنی کرد.
والودی��ن در ابتدای این تماس بر توس��عه همکاری 
پارلمانی ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: امیدواریم 
با فراهم شدن شرایط بهداشتی، شاهد تبادل هیات

های پارلمانی میان مجالس دو کشور باشیم.
وی در ادام��ه، همکاری  های متنوع ایران و روس��یه 
را بخ��ش مهمی از روابط فیمابین دانس��ت و افزود: 
پارلمان روس��یه آمادگی الزم برای کمک به تسهیل 
روابط در تمامی زمینه  ها را با جمهوری اسالمی ایران 
دارد. رئیس دومای دولتی روس��یه در پایان با اشاره 
به تشدید درگیری  های ارمنستان و آذربایجان بر سر 
موضوع قره  باغ، گفت: همچون ش��ما معتقد هستیم 
که باید این درگیری بصورت مسالمت آمیز و از طریق 

گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.
محمدباقر قالیباف نیز در این تماس تلفنی با اش��اره 
به گذشت چند ماه از فعالیت مجلس یازدهم، گفت: 
دوره پیشِ ��رو فرصت مغتنمی برای ایران و روس��یه 
اس��ت که روابط پارلمانی خود را توسعه ببخشند و 

همکاری  های فیمابین را شتاب دهند.
وی اف��زود: ت��داوم گفتگ��وی تهران  مس��کو، هم 
در ح��وزه  منطق��ه  ای و هم در حوزه ��ی بین  المللی 
تأثیرگذار خواه��د بود و ما از اس��تمرار گفتگوهای 

سازنده دو کشور استقبال می  کنیم.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به شرایط 
پیش  آمده  ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: همه

 گیری کرونا برخ��ی همکاری  های دو طرف را تحت 
 تأثیر قرار داده است اما در شرایط حاضر انتظار داریم 
ب��ا رعایت پروتکل  های بهداش��تی این همکاری  ها با 

سرعت بیشتری ادامه یابد.
قالیب��اف در پایان تش��دید تنش  های ارمنس��تان و 
آذربایج��ان را نگران  کننده خواند و گفت: باید تالش 
کنیم که درگیری   ها متوقف شود و طرفین با گفتگو 

به مناقشات موجود پایان دهند.
طرفی��ن در این تماس تلفنی بر اهمیت س��از و کار 
کمیسیون عالی مش��ترک پارلمانی دو کشور تأکید 

کردند.  خانه ملت

اخبار

رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم توجه دولت به معیشت 
مردم به وزیر صمت تذکر داد که با فعال کردن سامانه های 
ش��فافیت چرخ��ه تولید تا توزی��ع و مص��رف کاال، مانع از 
فعالی��ت قاچاقچیان و دالالن ش��ود تا مردم از واقعی بودن 

قیمت ها در بازار مطئمن شوند.
س��ید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با 
گرامیداش��ت هفته ناجا، به نیرو های انتظامی تأکید کرد با 
کس��انی که می خواهند امنیت جامعه را مختل کنند و در 

دل مردم هراس به وجود آورند، قاطعانه برخورد کنند.
رییس قوه قضاییه گفت: نیرو ه��ای انتظامی باید مقتدرانه 
در برابر اش��رار، س��ارقان و زورگیران ظاهر ش��وند و اجازه 
ندهند این افراد با کوچک ترین ش��رارتی در س��طح شهر یا 
حاش��یه شهرها، کوچه ها و محله ها را برای زن و بچه مردم 

ناامن کنند.
رییسی با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی و تأکید بر تداوم 
همکاری دادس��تان ها و قضات با این نیرو در تأمین امنیت 
جامعه، خاطر نش��ان ک��رد: ارفاقات قانونی ک��ه در برخی 
مجازات های قضایی در نظر گرفته شده، شامل افراد جسور، 

شرور و مجرمان سابقه دار نمی شود.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش بر لزوم توجه دولت به 
معیشت و زندگی مردم تأکید کرد و نظارت بر بازار و فرایند 
تولید تا توزیع کاال های اساس��ی و اقالم مورد نیاز مردم را 
ضروری دانست و گفت؛ هرچه این روند شفاف تر باشد، راه 
برای سوداگران و دالالن و مفسدان اقتصادی بسته خواهد 
شد. رییسی با اشاره به »نقش نظارت و شفافیت در کاهش 
قاچاق« به وزیر جدید صمت متذکر شد که کد رهگیری و 
سامانه های شفاف س��ازی چرخه تولید و تأمین تا توزیع و 
مصرف کاال ها را فعال کند تا مردم نسبت به خرید کاال های 

مورد نیازشان به قیمت واقعی اطمینان حاصل کنند.
ریی��س قوه قضاییه در ادامه با اش��اره به جنگ اقتصادی و 
رسانه ای دشمن که سال هاست علیه ملت ایران در جریان 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: آنچ��ه جلوی قلدری دش��من را 
می گیرد، نشان دادن اقتدار است و هر گونه ضعف و سستی 

و کم کاری در این راه، دشمن را گستاخ تر می کند.
رییس��ی با بیان ای��ن که هرگاه مس��ئوالن مقتدرانه مقابل 
دش��من ایس��تادند پیروزی حاصل شده است، به مسئوالن 
هشدار داد رهنمود های امام و رهبری را سرلوحه کار خود 
قرار دهند و از هر گونه اظهار عجز و سستی و ضعف در برابر 
دشمن پرهیز نمایند. رییس دستگاه قضا »امیدآفرینی« را 

راهبرد اساسی امروز نظام عنوان و تصریح کرد: مردم اظهار 
عجز و القای ناتوانی مس��ئوالن در حل مش��کالت کشور را 
نمی پذیرند و خواس��تار همت و کار و تالش آن ها برای گره 

گشایی از امور هستند.
وی در همین راستا متذکر شد: دشمن به دنبال القای یأس 
و ناکارآمدی اس��ت و در این ش��رایط هر مس��ئولی در قوه 
مجری��ه یا دس��تگاه قضا و هر صاحب منصب��ی که با اقدام 
و عم��ل خود در جامعه امید ایجاد کن��د، در جهت راهبرد 

اساسی نظام حرکت می کند.
ریی��س ق��وه قضایی��ه در بخش دیگ��ری از س��خنانش با 
تس��لیت ایام اربعین حسینی اظهار داش��ت: اربعین نمادی 

از عاشوراس��ت تا پیام عاشورا که مقاومت و ایستادگی بود، 
تحریف نشود. رییس قوه قضاییه اربعین را پیام آور پیروزی 
جریان مقاومت بر س��ازش و تسلیم دانس��ت و افزود: همه 
درس هایی که یک انس��ان برای تعال��ی و تکامل نیاز دارد، 
در تابلوی زیبای عاش��ورا و تابلوی نورانی اربعین به نمایش 
درآمده و گرامیداش��ت اربعین از نشانه های شناخت مؤمن 
است. رییسی از عاشورا به عنوان مشق ظهور و از اربعین به 
عنوان عنصری تمدن س��از یاد و اب��راز امیدواری کرد مردم 
ایران و دلدادگان حسینی در اقصی نقاط جهان، امسال نیز 
اربعین حس��ینی را با رعایت اصول بهداشتی گرامی دارند و 

به ابعاد قیام عاشورا و درس های آن بپردازند.
در این نشست، حجت االس��الم والمسلمین بهرامی رییس 
س��ازمان قضایی نیرو های مس��لح از انجام مراحل تخصصی 
بررسی ها در مورد س��قوط هواپیمای اوکراینی خبر داده و 
گفت: سازمان قضایی نیرو های مسلح برای بررسی دقیق تر 

پرونده، اقدام به شبیه سازی حادثه نیز کرده است.
وی افزود: آنچه در حال حاضر الزم است به صورت جدی از 
سوی دولت پیگیری و اجرا شود، موضوع پرداخت غرامت به 
خانواده های حادثه دیده است که با وجود پیگیری های این 

سازمان هنوز محقق نشده است.
ریی��س ق��وه قضاییه با تقدی��ر از اقدامات س��ازمان قضایی 
نیرو ه��ای مس��لح در پیگی��ری پرونده س��قوط هواپیمای 
اوکراینی، تبیین دقیق ابعاد و زوایای حقوقی مس��اله برای 
خانواده های جانباختگان در این سانحه هوایی را در اطمینان 
بخش��ی به آن ها نسبت به تالش دستگاه قضا برای پیگیری 
حقوقشان مؤثر دانست و نسبت به پیگیری موضوع پرداخت 
غرامت به خانواده های آسیب دیده در جلسه مسئوالن عالی 

قوا تأکید کرد.  مرکز رسانه قوه قضاییه

حضور سرزده قالیباف در ICU کرونا و خدا 
قوت به پرستارها

مشکالت کادر درمان را 
در جلسه سران قوا مطرح 

می کنم
رئیس مجلس گفت: بازدید امروز)دوشنبه( در کنار جلسه 
سران قوا و جلس��ه تخصصی چهارشنبه برای رسیدن به 
یک جمع بندی عملیاتی در خصوص مدیریت کرونا کمک 
می کند. با تشدید شیوع ویروس کرونا، محمد باقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اس��المی به منظور نظارت میدانی 
از روند رس��یدگی به مبتالیان و مشکالت کادر درمان به 

صورت سرزده از بیمارستان امام خمینی بازدید کرد.
وی ضمن نظارت میدانی از روند رس��یدگی به مبتالیان و 
مشکالت کادر درمان، به گفتگوی بی واسطه با جهادگران 
خط مقدم مبارزه با کرونا پرداخت. براس��اس این گزارش، 
رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسۀ بررسی مشکالت 
کادر درمان با حضور مس��ئوالن و کادر درمان بیمارستان 
ام��ام خمینی اظهار داش��ت: وظیفۀ اصلی مجلس نظارت 

است و نظارت میدانی یکی از وجوه اصلی آن است.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه عنوان کرد: روز 
س��ه شنبه، جلسه س��ران قوا را داریم و به عنوان نماینده 
قوه مقننه در آن جلس��ه با توج��ه به این نظارت میدانی، 

مشکالت را مطرح خواهم کرد. 
قالیباف ادامه داد: در هر چهار حوزه پیشگیری، تشخیص، 

درمان و بازتوانی باید تصمیم های جدی بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: چهارشنبه نیز جلسه ای تخصصی با 
مسئوالن بخش درمان کش��ور خواهیم داشت. ان شاءاهلل 
بازدید امروز)دوش��نبه( در کنار جلسه سران قوا و جلسه 
تخصصی چهارش��نبه برای رس��یدن به ی��ک جمع بندی 

عملیاتی در خصوص مدیریت کرونا کمک کند. 
وی ادامه داد: ایثارگری، خود به حل بسیاری از مشکالت 
کمک می کند. اینجا کادر درمان از جان خود گذش��ته اند 

و همین خیر و برکت دارد.
رییس مجلس بیان کرد: این دقیقا شبیه همان روحیه ای 
اس��ت که ما در سالهای دفاع مقدس دیدیم. وقتی ارتباط 
کادر درمان با بیم��اران را دیدم فضای ایثارگری را حس 
کردم. قالیباف تصریح کرد: من مس��ئول هستم ولی بین 
م��ردم رفته ام و می دان��م که مردم ق��دردان کادر درمان 
هس��تند و در بیمارستان هم همه از کادر درمان تعریف و 

تمجید می کردند.  خانه ملت

سردار محمد: 

توان فنی متخصصان کشور 
باالتر از پیمانکاران خارجی 

است
س��ازندگی  ق��رارگاه  فرمانده 
خاتم االنبی��اء گفت: س��رعت 
س��ازندگی  ق��رارگاه  عم��ل 
با  خاتم االنبی��اء )ص( س��پاه 
تحریم های  شدیدترین  وجود 
ظالمانه در یک ابرپروژه نفتی 
با ۳.۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
ماهان��ه، رک��ورد جدیدی در 
صنعت نفت کش��ورمان ثبت کرده، تا مش��خص شود، توان 
فن��ی و اراده متخصصان کش��ورمان، باالت��ر از پیمانکاران 
خارج��ی اس��ت و این حاصل تالش و همدل��ی همه ارکان 

طرح، اعم از کارفرما، مشاور و پیمانکار بوده است.
 NGL سردارسرتیپ دوم پاسدار سعید محمد، گفت: پروژه
کارون در راس��تای تحقق دس��تور رهب��ر معظم انقالب در 
جریان بازدید از پارس جنوبی در س��ال های گذش��ته وارد 
مرحله اجرایی ش��ده اس��ت و ایش��ان با اش��اره به فلر های 
روش��ن در این منطقه، از مس��ئوالن وزارت نفت خواس��ته 
بودند که این مش��عل ها هرچه زودتر خاموش ش��ود تا هم 
آلودگی زیس��ت محیطی ایجاد نشود و هم بتوان از این گاز 
که سوزانده می ش��ود، استفاده بهینه کرد. وی افزود: پروژه 
جمع آوری گاز های همراه نفت در غرب کارون موس��وم به 
 NGL کارون، ابرپروژه ای نفتی اس��ت که با عملیاتی شدن 
آن، گاز های اس��تخراج ش��ده از چاه های نفتی که تقریباً از 
زمان اولین مراحل استخراج نفت در مسجد سلیمان، اقدام 
مه��م و جدی برای بهره وری بهینه از آن ها انجام نش��ده و 
فقط سوزانده می شدند، تبدیل به گاز قابل استفاده در شبکه 
گازرسانی ش��هری و مواد اولیه صنایع پتروشیمی خواهند 

شد.
فرمان��ده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء )ص( ادامه داد: 
این اقدام عالوه بر جلوگیری از مش��کالت زیس��ت محیطی 
و دربرداش��تن ح��دود ۵۰۰ میلی��ون دالر درآمد س��االنه 
برای کش��ور، یک دس��تاورد بزرگ دیگر نیز به همراه دارد 
و آن، شکس��ته شدن رکورد ش��رکت معروف و بزرگ نفتی 
دنیا یعنی توتال اس��ت که با امتیاز های خاص در سال های 
گذش��ته در کشور فعالیت داشته اس��ت بدون آن که سود 
خاصی نصیب کش��ورمان کند. س��ردار محمد تأکید کرد: 
ش��رکت توتال در یکی از پروژه ه��ای قبلی خود در جنوب 
کش��ور، به رکورد ۳ درصد پیشرفت فیزیکی در ماه رسیده 
بود و تا س��ال ها، برخی از این موضوع، به عنوان یک اتفاق 
مهم و نشان دهنده کیفیت و سرعت عمل این شرکت بدعهد 
اروپای��ی یاد می کردند. محمد تصریح کرد: ایران در س��ال 

۲۰۱۹، در جایگاه چهارم کشور های جهان از نظر سوزاندن 
گاز مش��عل بوده و ۱۳ میلیارد مترمکع��ب گاز همراه نابود 
ش��ده و کاهش درآمد های کشور و آلودگی زیست محیطی 
را در پی داش��ته است. وی در ادامه گفت: این موضوع برای 
متخصصان قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( سپاه قابل 
قبول نبود که شدت س��وزاندن گاز در کشورمان، ۱۰ برابر 
برخی کش��ور های همس��ایه باش��د، چراکه به عنوان مثال، 
میزان گاز طبیعی تولیدی در پاالیشگاه فاز ۱ پارس جنوبی 
در س��ال ۲۰۱۵، حدود ۹ میلیارد مترمکعب بوده و چنین 
حجم قابل توجهی، هدر رفته اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه از 
اواس��ط سال گذشته، روند پیشرفت این پروژه سرعت قابل 
قبولی پیدا کرد، اظهار داش��ت: با رون��د فعلی و تا پیش از 
پایان سال جاری، فاز اول این ابرپروژه، عملیاتی خواهد شد 
که عالوه بر درآمد قابل توجه ارزی، موجبات اش��تغال زایی 
پایدار برای جوانان و متخصصان کشور در سال جهش تولید 

را فراهم می کند.
محمد تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۲۰۰ متخصص 
و نی��روی کار که عم��ده آن ها از جوانان بومی خوزس��تان 
محس��وب می شوند، در پروژه NGL کارون مشغول به کار 
هستند و با افتتاح رسمی آن، بخش قابل توجهی از ظرفیت 
بدون استفاده پتروشیمی های ماهشهر، به چرخه تولید باز 
می گردند. وی با اش��اره به اینک��ه ظرفیت خوراک کارخانه 
در ف��از اول ۲۵۰ میلیون ف��وت مکعب در روز و در فاز دوم 
ب��ه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز خواهد رس��ید افزود: 
خ��وراک این مجموعه صنعتی، گاز هایی هس��تند که ده ها 
سال اس��ت در طبیعت رها شده و به محیط زیست آسیب 
می رس��اندند، اما با بهره برداری از این پ��روژه، روزانه حدود 
۱۰۰ هزار بش��که س��یتوپالس یعنی مواد اولیه پتروشیمی 
تهیه می شود که در اختیار صنایع مربوط قرار خواهد گرفت.   
محمد افزود: در پ��روژه NGL کارون روزانه ۳۴۰ میلیون 
فوت مکعب گاز شیرین و ۴۱ تن گوگرد جامد تولید خواهد 
ش��د که عالوه بر افزایش تولید این محصوالت در کش��ور، 
امکان درآمد ارزی برای کشور را فراهم می کند. در کنار این 
اقدامات مهم، گام بلندی نیز برای بهبود کیفیت هوای این 
مناطق برداشته خواهد شد که سال هاست ساکنان آن، دود 

ناشی از سوزاندن گاز های فلر را استنشاق می کنند.
وی رکوردش��کنی قرارگاه س��ازندگی خات��م االنبیاء )ص( 
ب��ه عنوان یک پیمانکار ایران��ی در صنعت پیچیده و خاص 
نفت��ی را حاصل نگاه به توانمندی ه��ای داخلی و اطمینان 
ب��ه جوانان متخصص در اوج تالش دش��منان برای تحریم 
صنعتی و نفتی جمهوری اسالمی ایران دانست و افزود: اگر 
این ظرفیت در س��ال های آینده به درستی عملیاتی شود، 
عالوه بر اش��تغال قابل توجه، درآمدزایی ارزی بسیار زیادی 
را به هم��راه دارد و هیچ کش��وری نمی تواند محصوالت با 
ارزش ایران��ی را تحری��م یا از ب��ازار منطقه و جهان حذف 

کند.  سپاه نیوز

روحانی:

خدمات به عشایر و 
روستاییان را تا پایان دولت 

ادامه می دهیم
از  گف��ت:  رئیس جمه��ور 
اینک��ه قرار اس��ت ت��ا پایان 
این دولت ۱۵ هزار کیلومتر 
راه روس��تایی افتتاح  ش��ود، 

خوشحال هستیم.
حجت االسالم حسن روحانی 
جری��ان  در  رئیس جمه��ور 
افتتاح طرح های روستایی و 
عشایری کش��ور با تبریک روز روس��تا از تالش های انجام 
ش��ده در وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی ودستگاه های 
اجرایی برای روس��تاییان و عش��ایر تش��کر کرد و گفت: تا 
پای��ان کار دولت این خدمات را به عنوان یک وظیفه مهم 
اجتماع��ی ادامه می دهیم.  وی اف��زود: افتتاح هر روز ۱۱ 
کالس روستایی و ۲۹ کالس در سراسر کشور برای دولت 
تدبیر و امید بس��یار افتخار آمیز است. روحانی همچنین با 

تش��کر از اقدامات  وزارت نی��رو در حوزه آب و برق گفت: 
اینکه روس��تاییان کش��ور تا پایان دولت دوازدهم از برق 
بهره من��د خواهند ش��د و اکنون هم بی��ش از  ۹۹ درصد 
از برق برخوردارند برای کش��ور و نظام جمهوری اسالمی 
ایران افتخار آمیز اس��ت. روحانی تصریح کرد:  برق رسانی 
۱۵۰ روستا در 6 ماهه اول سال ۹۹ که اکنون به صورت 
رس��می به بهره برداری می رس��د برای دولت بسیار حائز 
اهمیت است. روحانی با اش��اره به طرح های افتتاح شده 
گف��ت: خداوند توفیق دهد که این طرح ها ادامه داش��ته 
باش��د. روس��تاییان و عش��ایر برای ما مهم هستند و این 
عزی��زان تولیدگران ما در کش��ور هس��تند، بخصوص در 
مس��ئله امنیت غذایی که برای ما بس��یار مهم اس��ت که 
در ش��رایط امروز جنگ اقتصادی در مس��ئله مواد غذایی 
و محصوالت کش��اورزی باید روی پای خود بایس��تیم و 
این بار اصلی بر دوش روس��تاییان عزیز ما هس��تند. وی 
اضافه کرد: روستاهای ما باید هم مراکز گردشگری باشند  
م باید پاس��دار فرهگ ایذران زمین واس��المی ما باشند. 
روس��نتاییان عزیز ما مرزباانان بس��یار خوب در سراس��ر 
کش��ور هستند. همه دولت ها پس از انقالب به روستاییان 
خدمت کردن��د و فکر می کنم کار دولت یازدهو دوازدهم 
این خدمات ادامه یافته است و من از همه تشکر می کنم 
ک��ه کار عظیم و بزرگی در این مدت انجام گرفته اس��ت.

 تسنیم
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گزارش

اجرای عدالت با ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان
نماینده م��ردم اردبیل در مجلس گفت: عدالت در م��ورد پرونده واگذاری 

شرکت کشت و صنعت مغان فقط با صدور رای ابطال اجرایی می شود.
صدی��ف بدری در باره آخرین وضعیت پرونده واگذاری ش��رکت کش��ت و 
صنعت مغان به بخش خصوصی اظهار داشت: هیأت داوری مقرر در قانون 
اج��رای اصل ۴۴ قانون اساس��ی چند روز آینده در مورد واگذاری ش��رکت 

کشت و صنعت مغان تشکیل جلسه می دهد تا رأی نهایی را صادر کند.
وی ب��ه تخلفات محرز ص��ورت گرفته در جریان واگذاری این ش��رکت گفت: روند 
واگ��ذاری آن با ش��ائبه های جدی همراه بوده و تخلفات متع��ددی از قانون صورت 
گرفت��ه و اص��وال واگذاری باطل اس��ت و معتقدم عدالت در م��ورد پرونده واگذاری 
ش��رکت کش��ت و صنعت مغان فقط با صدور رای ابطال اجرایی می ش��ود و انتظار 

عموم مردم نیز در همین راستا است.  فارس

دولت برنامه ای برای برون رفت از مشکالت ندارد
نماینده تهران در مجلس معتقد اس��ت که اداره کشور دچار بی برنامگی 

شده است و دولت برنامه ای برای برون رفت از مشکالت ندارد.
اقبال شاکری با انتقاد از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در چند وقت 
اخیر و تأثیر آن بر قیمت مس��کن گفت: متأس��فانه در چند وقت اخیر 

بازارها رها شده و از تسلط و کنترل دولت خارج شده است.
وی ب��ا بیان اینکه در چند روز گذش��ته با مس��ئوالن وزارت صنعت درباره 
گرانی های اخیر به ویژه در حوزه مصالح س��اختمانی جلساتی داشتیم که در آنها 
مشخص بود که مدیران وزارت صنعت در حالت انفعالی قرار دارند، تصریح کرد: 
برخی مدیران دولتی انتظار دارند که مجلس برنامه ارائه کند تا آنها اجرا کنند و 
از شرایط فعلی خارج شویم در صورتی که مجلس ناظر است و باید دولت برنامه 

ارائه کند.  تسنیم

ضرورت برخورد با متخلفان ارزی
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس گفت: س��ازمان تعزیرات و قوه 
قضائیه باید با متخلفان ارزی برخورد کنند و مردم باید کاالهای اساس��ی 
خود را با قیمت مصوب دولتی دریافت کنند. جعفر قادری ضمن انتقاد از 
نحوه تخصیص ارز دولتی برای تامین کاالهای اساسی، گفت: برای کاالهای 
اساس��ی یا نباید ارز دولتی تخصیص دهیم یا اگر اختصاص می دهیم، باید 
کل زنجیره توزیع کاال از باال به پایین کنترل ش��ود تا برای برخی افراد رانت 
ایجاد نشود. وی گفت: دلیلی ندارد که ما ارز دولتی را به وارد کننده ای اختصاص 
دهیم اما او، کاال را با قیمت آزاد وارد کند و باعث شود که این کاالها با قیمت های 
سرسام آور به دست مردم برسد. قادری درباره طرح تأمین کاالهای اساسی گفت: 
با تصویب این طرح، بسیاری از اقشار جامعه می توانند کاالهای اساسی خود را با 

قیمت مناسب و از فروشگاه های زنجیره ای خریداری کنند.  مهر

نونم نداره اشکنه ...
 

عبارت زیر از کیست؟
موفقیت پرس��پولیس در ش��رایطی بس��یار دشوار 
بدس��ت آمد  خصوصا با توجه به اجحاف آش��کار 
ب��ه تی��م پرس��پولیس و تصمی��م ش��بهه برانگیز 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در محرومیت ستاره این 
تیم در ساعات منتهی به بازی شیرینی دوچندانی 

داشت و قلب ایرانیان را شاد کرد.
الف( علی پروین – محبوب ترین فوتبالیست تاریخ 

ایران 
ب( امیرقلعه نویی – پرافتخارترین مربی کشور 

ج( علی دایی – آقای گل جهان 
د( ب��رادر واعظ��ی رییس دفتر ریی��س جمهور که 
برای دقایقی یقه بازار بورس را رها کرده و بیانیه از 

خودش در وکرده است.
ک��دام ی��ک از خبرهای زیر به عن��وان خبر جذاب 

هفته تلقی می شود؟
ال��ف( نامه ب��رادر احمدی ن��ژاد به خواه��ر آنجلیا 

جولی
ب( توصیه بهداشتی برادر جهانپور به مستر ترامپ

ج( راهکارهای خردمندانه برادر واعظی برای سقوط 
آزاد بورس به سیاهچال اقتصاد

د( ابراز هم��دری عمه رهبر کره ش��مالی با بانوی 
اول کاخ سفید

وزی��ر امور خارج��ه: تصور می کنید ک��ه علت این 
حجم از تخریبات گس��ترده علیه وزارت خارجه که 
نظیرش در تاریخ معاصر دیده نش��ده، چیست؟ جز 
این اس��ت که این جریان ترسیده از حضور محمد 

جواد ظریف در انتخابات ریاست جمهوری بعدی!
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( بعضی ها اعتماد به سقف عجیبی دارند.
ب( ببخش��ید ش��ب بود هیبت ش��ما را ندیدیم و 

نترسیدیم.
ج( یکی را توی ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا 

را می گرفت.
د( نونم نداره اشکنه جیغم درخت رو می شکنه!!

رئیس قوه قضاییه:

مردماظهارناتوانیمسئوالندرحلمشکالترانمیپذیرند


