
شمخانی در دیدار رئیس شورای مصالحه 
افغانستان :

آمریکابه دنبال ناامنی است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تنها راه مصون 
ماندن از دام های خطرناک آمریکا، مقاومت و حفظ 

وحدت و انسجام است.
عب��داهلل عب��داهلل رئی��س ش��ورای مصالح��ه ملی 
افغانس��تان که به تهران سفر کرده است، با دریابان 
علی ش��مخانی نماینده مق��ام معظم رهبری و دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مس��ائل 

دوجانبه و منطقه ای با او گفتگو کرد.
در این دیدار دریابان شمخانی با تبیین سیاست های 
مخرب آمریکا در منطقه غرب آسیا که نتیجه ای جز 
جن��گ، ویرانی و عقب ماندگی برای مردم منطقه به 
دنبال نداش��ته، تاکید کرد: اس��اس سیاست آمریکا 
ایجاد هرج و مرج و ناامنی است و فرقی نمی کند که 

محل پیگیری آن افغانستان باشد یا عراق.
وی با اشاره به نقش آمریکا در راه اندازی جریان های 
تروریستی که نمونه بارز آن تأسیس جریان مخوف 
و تروریس��تی داعش اس��ت، گفت: تنها راه مصون 
ماندن از این گونه دام های خطرناک آمریکا، مقاومت 
و حفظ وحدت و انس��جام است، راهی که شهیدان 
بزرگی همچون حاج قاس��م س��لیمانی و احمد شاه 

مسعود با جانفشانی به ما نشان دادند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفتگوی بین 
االفغانی، حف��ظ جمهوریت و حقوق اقوام و مذاهب 
و تبعی��ت از قانون اساس��ی را از مؤلفه های اصلی و 
بس��یار تأثیرگذار در برقراری ثب��ات و امنیت پایدار 
در افغانس��تان برشمرد و خاطرنش��ان کرد: آمریکا 
همواره برای حفظ حضور و استمرار ناامنی در صدد 
تضعیف مؤلفه های اصلی ثبات بخش در افغانستان 
بوده است. وی هر گونه اقدام خارج از چارچوب های 
ارزش��ی و ملی را خیانت به سال ها مجاهدت و ایثار 
ملت افغانستان دانس��ت و تصریح کرد: نباید منافع 
بلند مدت مردم زجر کش��یده افغانس��تان را فدای 
برخ��ی منافع زودگذر کرد. ش��مخانی با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران در طول ۴۰ سال گذشته با 
حمایت همه جانبه و پذیرش بیش از ۳ میلیون نفر 
از مهاجرین افغانستانی در عمل حسن همجواری و 
حق همسایگی را ادا کرده است، گفت: انتظار داریم 
مسئوالن این کش��ور نیز با وحدت و همدلی اجازه 
رخنه و پیاده شدن نقشه های شوم بیگانگان را برای 

ایجاد اختالف میان دو کشور ندهند.
در ادامه این دیدار عبداهلل عبداهلل نیز در س��خنانی 
با قدردان��ی از حمایت ها و مواضع اصولی جمهوری 
اسالمی ایران در قبال افغانستان، گسترش روابط با 
کشور دوست و برادر ایران را از اصول و اولویت های 
سیاس��ت خارجی کشورش بر شمرد. رئیس شورای 
عالی مصالحه ملی افغانستان ن تصریح کرد: استقرار 
صلح و امنیت پایدار در این کش��ور نقش مؤثری در 

حفظ امنیت و ثبات در منطقه دارد.

خبر

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه همه مشکالت در داخل 
کشور و به دس��ت مردم قابل حل است، گفت: راهکار حل 
مش��کالت اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته اس��ت و دنبال 

کردن راهکارهای سیاسی رفتن خطاست.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه با تقدیر از زحمات و تالش های کادر درمانی کشور 
در صیانت از س��المت مردم در براب��ر ویروس کرونا، اظهار 
داشت: توصیه های س��تاد ملی مقابله با کرونا نباید در حد 
توصیه باقی بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری شود. 
رئیس قوه قضائیه با اش��اره به موفقیت برخی کش��ورها در 
مه��ار ویروس کرون��ا، تأکید کرد: باید ب��ا اتخاذ تصمیمات 
کارشناس��ی ش��ده در س��تاد کرون��ا و اجرای آنه��ا با نگاه 
حاکمیت��ی آفات ای��ن بال را کاهش داد و ه��ر جا که نظام 
اراده کرد کاری را با جدیت انجام دهد، مردم هم به خوبی 

همراهی کرده اند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش با تأکید بر لزوم پرهیز 
مسئوالن و فعاالن سیاسی از حاشیه سازی ها، اظهار داشت: 
هر گونه حاشیه سازی از سوی دست اندرکاران و سیاسیون 
ک��ه ما را از پرداختن به مس��ائل اصلی کش��ور بازمی دارد، 

امری مذموم و ناصواب است. 
رئیس��ی از »توجه به معیش��ت« و»مقابله ب��ا کرونا و آفات 
آن« به عنوان مس��ائل اصلی کشور یاد کرد و گفت: دغدغه 
مس��ئوالن باید رفع مش��کالت معیش��تی مردم به ویژه در 
ش��رایطی باش��د که ویروس منحوس کرونا کس��ب و کار 

بسیاری از افراد را مختل کرده است.
رئی��س قوه قضائیه، قاچاق دارو و مش��کل تأمین دارو را از 

دیگر معضالت امروز کش��ور دانس��ت و اظهار داشت: امروز 
مردم ب��رای تهیه دارو با مش��کل مواجه هس��تند و وجود 

داروهای تقلبی در بازار هم نگران کننده است.
رئیس��ی بر همین اس��اس تأکی��د کرد که مس��ئوالن باید 
موض��وع تأمی��ن داروی مورد نی��از مردم را با حساس��یت 
پیگی��ری کنند و اجازه ندهند س��وداگران و قاچاقچیان در 

این عرصه جوالن دهند.
ویدر بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحریم ۱۰ 

ساله تسلیحاتی کشورمان گفت: در خصوص برداشته شدن 
موانع معامله تس��لیحاتی نباید صرفاً به شکس��ت سیاسی 
آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم های ظالمانه آمریکا و 

غربی ها علیه ملت ایران برداشته شوند.
رئیس��ی در بخش دیگری از سخنانش به ابالغ سند امنیت 
قضائی اش��اره کرد و ب��ا تقدیر از معاون��ت حقوقی و دیگر 
بخش های مرتبط در دس��تگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه 
شش��م توس��عه برای همه دس��تگاه ها از جمله قوه قضائیه 

تکالیفی در نظر گرفته ش��ده که یکی از آنها تدوین س��ند 
امنی��ت قضائی ب��ود. اما باید بدانیم که اجرای هر س��ندی 
مهم تر از ابالغ آن س��ند اس��ت و همه همکاران قضائی در 

سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.
رئیس قوه قضائیه، »حق الناس« را مهم ترین موضوع س��ند 
امنیت قضائ��ی عنوان کرد و گفت: »حق الناس« و »حقوق 
مردم« قبل از آنکه دس��تاویز مدعیان حقوق بش��ر باش��د، 
آموزه نبی مکرم اسالم است که در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
رئی��س دس��تگاه قضا گریزی نی��ز به موض��وع بازگرداندن 
مدیرعامل فراری یکی از بانک های کش��ور زد و با تقدیر از 
نیروهای امنیت��ی و پلیس بین الملل و دیگر عواملی که در 
بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، تأکید کرد: 
افرادی که تصور می کنند می توانند مرتکب جرم شوند و با 
خروج از کش��ور از چنگال عدالت بگریزند سخت در اشتباه 

هستند.
رئیس��ی خاطر نشان کرد: دس��تگاه قضائی اجازه نمی دهد 
کس��انی که به نحوی به بیت المال دست اندازی می کنند، 
آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به 
یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این 
اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه بر همین اس��اس به کشورهای غربی نیز 
هش��دار داد که اجازه ندهند کشورش��ان پناهگاه غارتگران 
بیت المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور نکنند پول هایی 
که مفس��دان اقتصادی از مردم سرقت می کنند، برای آنها 

منفعتی به دنبال می آورد.  مرکز رسانه قوه قضائیه

قالیباف در جلسه مدیریت بازار و نرخ ارز 
با حضور ۵ عضو اقتصادی دولت:

ارز ترجیحی به نام مصرف 
کننده به کام دالل است

ضرورت اتخاذ سیاستگذاری مناسب پولی، مالی و تجاری 
به منظور مدیریت نرخ ارز و تامین ارز کاالهای اساس��ی 
تا پایان س��ال موضوع نشست مشترک ۵ عضو اقتصادی 
کابینه با رئیس و روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس 
بود.  در این جلسه رئیس مجلس تاکید کرد:باید زنجیره 
واردات و تولید تا رس��یدن کاالی ارزان قیمت به دس��ت 

مصرف کننده رهگیری شود.
یکشنبه شب 27 مهرماه دکتر محمدباقر قالیباف میزبان 
رئی��س کل بانک مرکزی، وزیر اقتص��اد، وزیر نفت، وزیر 
صمت و وزیر جهاد کشاورزی در تاالر آینه مجلس شورای 
اسالمی بود. رئیس مجلس شورای اسالمی در این جلسه 
بر ضرورت رسیدگی به مش��کالت معیشتی مردم تاکید 
کرد و گفت: متاس��فانه اکنون قیمت اقالم اساسی سفره 
خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از انتظار رش��د داشته 
و این وظیفه ما مس��ئوالن اس��ت که نگذاریم، فشارهای 
اقتصادی به بدنه جامعه به ِویژه اقش��ار کم درآمد منتقل 
ش��ود. قالیباف تصریح کرد: باید با یک مدیریت صحیح و 
شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کاالهای 
اولویت دار اقدام و درباره ثبت سفارش کاالهای لوکس و 

یا حتی غیر ضروری تجدیدنظر کرد.
وی اف��زود: ما در همین وضعیت فعلی می توانیم با اتخاذ 
سیاستگذاری شایس��ته در حوزه مالی، پولی و تجاری از 
این گردنه عبور کنیم. به شرط آنکه همه دست به دست 
هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم 

تالش کنیم.
وی ب��ر ضرروت ه��م افزایی و هماهنگی دس��تگاه های 
مس��ئول در حوزه سیاس��ت پولی، مالی و تجاری تاکید 
کرد و گف��ت: در وضعیت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کاال 
را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بروکراسی اداری را از پای 

کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم.
قالیباف با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کاالهای 
اساسی با ارز ترجیحی تصریح کرد: همانطور که در سال 

97 ، ب��ا خاصه خرجی ارز ۴2۰۰ تومانی کش��ور را دچار 
چال��ش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام 
مص��رف کننده و به کام دالل، منابع این کش��ور را هدر 
می دهی��م. وی تاکید کرد: باید زنجی��ره واردات و تولید 
کاالهای اساس��ی به درس��تی رهگیری ش��ود و هرگونه 
حمایت از سمت مصرف کننده صورت گیرد. تولید بیش 
از آنکه به سوبسید نیاز داشته باشد، نیاز دارد که دستگاه 

های اجرایی پایشان را از گلوی تولید بردارند.
در این جلس��ه اعضای دولت گزارشی از آخرین وضعیت 
واردات نهاده ه��ای کااله��ای اساس��ی و همچنین نحوه 
تأمین ارز ترجیحی و نیمایی برای این کاالها ارائه کردند 
و نسبت به تامین کاالهای اساسی تا پایان سال تضمین 
دادند. رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس نیز در تشریح 
این جلس��ه، تش��کیل س��ندیکای صادرکننده خوشنام، 
ام��کان تهات��ر واردات در مقابل ص��ادرات، تهاتر نفت در 
مقابل واردات کاال و اس��تفاده از ظرفیت های دیپلماسی 
مجلس و دولت را ازجمله موضوعات مهم مطرح شده در 

جلسه مشترک مجلس و دولت عنوان کرد.
محمدرضا پورابراهیمی به تصمیمات اتخاذ ش��ده در این 
نشست اش��اره کرد و افزود: نخست »تشکیل سندیکای 
صادرکنن��ده خوش��نام« ب��رای کاه��ش محدودیت ها و 
لغو محدودیت های ناش��ی از پیمان س��پاری ارزی است 
که اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی کش��ور به ش��دت 
چالش ایجاد کرده اس��ت. وی دومین تصمیم اتخاذ شده 
در این جلس��ه را موضوع امکان تهات��ر واردات در مقابل 
صادرات عن��وان کرد و توضیح داد: این مهم قرار اس��ت 
با مس��ئولیت وزارت صمت انجام شود البته بانک مرکزی 
وظیفه نظارتی خود را درخصوص نرخ ارز و نحوه تس��ویه 
انجام خواهد داد. به گفته پورابراهیمی آنچه اکنون برای 
واردات کاال محدودی��ت ایجاد کرده اس��ت تکالیف بانک 
مرک��زی بر ارائه ارز مذکور در س��امانه نیما اس��ت و این 
عمل صادرات را متوقف کرده است. لذا توافق شد که این 
امکان از طریق ثبت سفارش فراهم شود، درواقع کاالهای 
مورد نیاز کشور با اولویت به ویژه کاالهای اساسی تامین 
شود البته ارز کاالهای اساسی جداگانه است و برای نظام 
ارزی کشور مجددا تصمیم گیری خواهد شد. وی سومین 
تصمیم اتخاذ ش��ده در این جلسه را امکان تهاتر نفت در 
مقابل واردات کاال عنوان کرد و افزود: این موضوع با حضور 
وزیر نفت مورد بررس��ی قرار گرفت و ان ش��اءاهلل تا چند 
روز آینده عملیاتی خواهد شد، همچنین امکان استفاده از 
ظرفیت فروش نفت و تس��هیل عرضه نفت و فرآورده های 
نفتی – که در ماه های اخیر تقریبا متوقف ش��ده بود- نیز 
در دستور کار قرار گرفته است. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس همچنین اضافه کرد: استفاده از ظرفیت دیپلماسی 
اقتصادی مجلس و دولت برای پیگیری و بازگرداندن منابع 
قابل توجهی از ارز ایران که در کشورهای دیگر وجود دارد 
از دیگر محورهای مهم مورد بررس��ی نشست مشترک به 

شمار می آید. خانه ملت

روحانی در دیدار رئیس شورای عالی 
مصالحه افغانستان:

راه آهن خواف – هرات 
روزهای آینده افتتاح می شود

رئی��س جمهور با حمایت از تالش های انجام ش��ده برای 
برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانستان از سوی شورای 
عالی مصالحه در این کش��ور، گفت: صلح، ثبات و امنیت 
پایدار در افغانس��تان به عنوان یک کشور همسایه و برادر 

برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه دارد.
حجت االس��الم والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی روز 
دوش��نبه در دیدار »عبداهلل عبداهلل« رئیس شورای عالی 
مصالحه ملی افغانس��تان، با بیان اینک��ه در طول دوره ای 
که افغانس��تان در برابر تجاوزات بیگانه قرار داشت، ملت 
و دول��ت ایران در کنار دولت و مردم این کش��ور بوده اند، 
گفت: امیدواریم صلح و امنیت پایدار در این کشور برقرار 

باشد و مردم افغانستان در آرامش زندگی کنند.
رئیس جمه��ور با ابراز امیدواری ب��ه موفقیت تالش های 
ش��ورای عالی مصالحه ب��رای برقراری صل��ح و ثبات در 
افغانستان، اظهارداشت: مهم این است که مردم این کشور 
بعد از س��الها جنگ و درگیری ب��ه یک صلح واقعی برای 
حفظ دستاوردهای خود دست یابند و راه حل این مشکل 
نیز گفت وگوهای سیاس��ی و مذاکره بین االفغانی اس��ت. 
روحانی با بیان اینکه دخالت و حضور آمریکا به عنوان یک 

کش��ور متجاوز در افغانس��تان با خواست و نظر مردم این 
کشور همسو نبوده اس��ت، تصریح کرد: دولت آمریکا که 
در سیاست های خود در منطقه و جهان شکست خورده 
و موفقیتی نداشته است، بدنبال بهره برداری انتخاباتی از 

مذاکرات صلح در افغانستان است.
وی در ادامه با اش��اره به روابط خوب ایران و افغانس��تان 
به عنوان دو کش��ور دوست و همسایه، بر توسعه و تعمیق 
روابط تهران – کابل تأکید کرد و اظهار داشت: توافق بلند 
مدت بین دو کش��ور می تواند به توس��عه و تعمیق روابط 
در هم��ه زمینه ه��ا بینجامد. روحانی با اش��اره به افتتاح 
راه آهن خ��واف – هرات طی روزهای آین��ده، اتصال راه 
آهن ه��ای ایران و افغانس��تان  را موجب تقویت همکاری 
های اقتصادی و تجاری دو کش��ور دانست و افزود: ایران 
آمادگ��ی دارد که با اتصال خط لول��ه گاز و فراورده های 
نفتی به افغانس��تان امکان استفاده مردم این کشور از این 
انرژی ها را فراهم کند. رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: 
همانطور که همیشه در کنار مردم افغانستان بوده ایم، در 
آین��ده هم حمایت خود را از این کش��ور و همه جهات و 
اقوام و گروه های صلح طلب ادامه خواهیم داد و امیدواریم 
شاهد برقراری امنیت پایدار در این کشور باشیم. »عبداهلل 
عبداهلل« رئیس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز 
در ای��ن دیدار، از حمایت ها و مواضع جمهوری اس��المی 
ایران در خصوص تحوالت و تالش ها برای برقراری صلح و 
امنیت پایدار در این کشور قدردانی کرد و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران دوست و همسایه خوب افغانستان است.  

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سرلشکر باقری: 

همه امکانات نیروهای مسلح در 
اختیار ستاد ملی کرونا قرار می گیرد

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح نس��بت به در اختیار 
گذاش��تن بیمارس��تان ها و مراک��ز درمان��ی و امکان��ات 
نیروهای مس��لح در سراسر کشور به س��تاد ملی مقابله 
با کرونا تأکید کرد. جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام 
رض��ا)ع( به طور همزمان به ص��ورت ویدیو کنفرانس در 
ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه ، نیروی انتظامی 
و وزارت دف��اع برگزار ش��د. در این جلس��ه که با حضور 
تمام��ی فرماندهان و مس��ئوالن قرارگاه ه��ای نیروهای 
مس��لح به صورت ویدیو کنفرانس برگزار ش��د، رؤسای 
کمیته های تخصصی و قرارگاههای تابعه در ارتش، سپاه، 
نیروی انتظامی و وزارت دفاع گزارشی از روند فعالیت ها 
و مش��ارکت فراگیر نیروهای مس��لح در کمک به درمان 
بیماران کرونا ارائه کردند. در این جلسه سرلشکر باقری 
ضمن تش��کر و قدردانی از خدمات و فعالیت های انجام 

ش��ده نیروها و س��ازمان های نیروهای مس��لح در لبیک 
به فرم��ان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر مش��ارکت 
و همکاری حداکثری و اس��تفاده از تمامی ظرفیت های 
نیروهای مس��لح در کنترل، نظارت، پیش��گیری، درمان 
و کمک ب��ه بیماران کرونای��ی، بر در اختیار گذاش��تن 
بیمارستان ها و مراکز درمانی  و امکانات نیروهای مسلح 
در سراسر کشور به ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد. 
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح همچنین اتخاذ تدابیر 
و سیاس��ت های پیش��گیرانه مؤثر و تداوم آن تا حصول 
نتیج��ه مطمئن و تقلیل می��زان فراگیری این بیماری و 
لزوم اس��تمرار آگاه س��ازی و آموزش همگانی مردم در 
نح��وه مراقب��ت و مقابله با بیماری کرون��ا را مورد تاکید 
ق��رار داد.  در این جلس��ه، علیرضا رئیس��ی معاون وزیر 
بهداشت و درمان و قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با قدردانی از فرماندهان نیروهای مسلح و 
کادر درمانی سازمان های تابعه در همکاری با ستاد ملی 
کرون��ا، آخرین وضعیت فراگیری این بیماری در س��طح 
کشور و اقدامات و فعالیت های پیشگیرانه و روند درمان 
مبتالیان و میزان اثربخش��ی تدابیر و سیاست های اتخاذ 

شده را تشریح کردند.  ستاد کل نیروهای مسلح
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گزارش

بسیاری از کشور ها به تسلیحات پیشرفته ایرانی نیاز دارند
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در صفحه اینس��تاگرامی خود طی 
یادداش��تی در خصوص رفع تحریم های تس��لیحاتی، از دولت خواس��ت با 
صادرات تسلیحات پیشرفته ایران، به درآمد های ارزی جدیدی دست یابد. 
محس��ن رضایی نوش��ت: هر چند تحریم های تس��لیحاتی ایران یک اقدام 
ظالمانه بوده و االن هم با آزاد ش��دن و رفع تحریم های تس��لیحاتی، آمریکا 
و اروپ��ا به آن پایبند نخواهند ش��د، اّم��ا دولت با برنامه ریزی درس��ت باید از 
ش��کاف های بین المللی و همچنین نیاز بسیاری از کش��ور های جهان به تسلیحات 
پیش��رفته ایرانی اس��تفاده کن��د و به درآمد ه��ای ارزی جدیدی دس��ت یابد. همه 
محدودیت های انتقاِل اقالم تس��لیحاتی به و از جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت های ورود یا عبور از قلمرو 

دولت های عضو ملل متحد به صورت خودکار پایان یافت.  میزان

دولت برای حل مشکالت اقتصادی کشور با خأل قانون مواجه نیست
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی خواستار استفاده حداکثری 
ق��وه مجریه از ظرفیتهای داخلی برای رفع چالش های اقتصادی کش��ور 
شد. علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل گفت: دولت برای گشایش های 
اقتصادی و تأمین معاش مردم مشکل خأل قانون ندارد. وی سیاستهای 
اجرایی ناهمس��و با اقتصاد مقاومت��ی را دلیل عمده ناکارآمدی اقتصادی 
در کش��ور دانس��ت و افزود: ظرفیتهای داخلی اقتصادی در کش��ور از سوی 

دستگاههای مسئول نادیده انگاشته می شود.
 دبیر هیئت رئیس��ه مجل��س موکول کردن گش��ایش های اقتصادی به تحوالت 
جهان��ی را بزرگترین خطای راهبردی عن��وان و تصریح کرد: راهبردهای اجرایی 
کشور باید مبتنی بر مصالح پایدار در دهه پنجم انقالب ترسیم و عملیاتی شود. 

 تسنیم

تاخیر در تحویل آرد به نانوایی ها به خاطر ناکارآمدی در توزیع است
نماین��ده مردم تبریز در مجلس گفت: تاخیر در تحویل آرد به نانوایی ها 
نتیجه ناکارآم��دی در مدیریت توزیع آرد و متعاقب آن نفوذ دالالن در 

این حوزه است که باید برطرف شود.
محمد حس��ین فرهنگی با اش��اره به تأخیر در تحویل آرد به نانوایی ها 
گفت: این سوء مدیریت در توزیع آرد زمینه را برای نفوذ دالالن در این 

حوزه فراهم می کند و باعث افزایش مشکالت می شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار داشت: ما هیچ مشکلی در 
ذخایر گندم نداریم و مش��کلی که وجود دارد در حوزه توزیع آرد اس��ت که باید 

برطرف شود.
فرهنگی خاطرنشان کرد: باید هر چه سریع تر مشکل سوء مدیریت در توزیع آرد 

رفع شده و توزیع آرد به روال همیشگی خود بازگردد.  فارس

اختالس و خیلی 
چیزهای دیگر

جراید: وزارت بهداش��ت شماره حساب متمرکز برای 
واریز جریمه های ماسک نزدن را به دولت اعالم کرد.

با توجه به این خبر پیش بینی می شود ...
الف  - شماره حسابی برای کسانی که مصرف الکل 

آنها پایین است هم به زودی اعالم می شود.
ب – دعوا سر لحاف مالنصرالدین بود که دزدیدند 

و تمام شد.
ج – ب��ا پول جرایم ماس��ک می خرند و دوالپهنا به 

خودشان می فروشند.
نقطه چین های زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

فرمانده نیروی اس��مش را نب��ر: در بحث برخورد با 
کسانی که ماس��ک نمی زنند رویکرد ما بیشتر ... و 

... است.
الف – فشار از باال / چانه زنی از پایین
ب  - فشار از پایین / چانه زنی از باال

ج – فش��ار از ب��اال / پایی��ن و چانه زن��ی از چپ و 
راست

د - ایجابی / ارشادی
عبارت زیر از کیست؟

من از کودکی کار کردم و ساخته ام و می سازم.
الف - توماس ادیسون مخترع المپ و برق و خیلی 

چیزهای دیگر
ب – الکس��اندر گراهام بل – مخترع تلفن و خیلی 

چیزهای دیگر
ج – م��اری ک��وری – کاش��ف اورانی��وم و خیلی 

چیزهای دیگر
د- برادر امامی متهم ردیف اول اختالس چند هزار 

میلیارد تومانی و خیلی چیزهای دیگر

رییس قوه قضائیه: 

مشکالت معیشتی راه حل سیاسی ندارد 
انتقاد از داروی قاچاق در کشور


