
روحانی خطاب به نمکی: 
هر مساله مهمی دارید در جلسات 

روسای کمیته های روزهای پنج شنبه 
مطرح کنید

حسن روحانی در پاس��خ به گزارش وزیر بهداشت 
خاطرنشان کرد: هر مساله مهمی دارید در جلسات 
روسای کمیته های روزهای پنج شنبه مطرح کنید. 
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور درپی 
ارس��ال گزارش وزیر بهداشت و درمان درخصوص 
وضعیت اخیر شیوع بیماری کرونا و مسائل مرتبط 
با آن و راههای مؤثر مقابله با موج رو به رش��د این 
بیماری، تصریح کرد: در ش��رایط بس��یار س��ختی 
هستیم. راه سنگالخ، مسیر دشوار و به سمت قله و 
بار بس سنگین است ؛ جز صبر و بردباری و ایثار و 

فداکاری و تدبیر چاره ای نیست.
در پی نوش��ت روحانی در پاس��خ به نامه و گزارش 

وزیر بهداشت آمده است:
»در ش��رایط بسیار سختی هس��تیم. راه سنگالخ، 
مسیر به سمت قله دشوار  و بار بس سنگین است ؛ 
ج��ز صبر و بردباری و ایثار و فداکاری و تدبیر چاره 
ای نیس��ت. دوس��تان دولت از دکتر نوبخت، دکتر 
همت��ی تا  دکت��ر رحمانی فضلی در حد توانش��ان 
اقدام های مفید و موثری انجام داده اند. همان طور 
که خطر ویروس را نباید دست کم بگیریم، تحریم 
بی س��ابقه ضد بشری دش��من را هم نباید کوچک 
بشمریم. هر مساله مهمی دارید در جلسات روسای 
کمیته های روزهای پنج ش��نبه مط��رح کنید، ان 
ش��اءاهلل از مشکالت عبور خواهیم کرد. دست همه 

فداکاران و مدافعان سالمت را می بوسم«.
رئیس جمهور همچنین به سازمان برنامه و بودجه 
کشور دستور داد پرداخت مطالبات پرستاران را در 
اولوی��ت قرار دهد. به دنبال ارائه گزارش از وضعیت 
پرداخت مطالبات کادر درمان کشور بویژه پرستاران 
به رئیس جمهور، حجت االسالم حسن روحانی به 
محم��د باقر نوبخت مع��اون رئیس جمهور و رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه دس��تور داد: »مطالبات 

پرستاران با اولویت پرداخت شود«.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

خبر
قالیباف در تشریح نشست غیرعلنی با حضور 

وزیر صمت خبرداد
کاهش نرخ ارز ادامه خواهد یافت

مجل��س  رئی��س 
با  اس��المی  شورای 
اش��اره به جلس��ات 
مجل��س ب��ا وزرای 
اقتص��ادی کابینه و 
غیرعلنی  نشس��ت 
ب��ا  گذش��ته  روز 
وزی��ر صمت، گفت: 
جدیدی  تصمیمات 
در ح��وزه قیمت گذاری، تأمین و توزیع کاال صورت 
گرف��ت و اطمینان داریم کاه��ش نرخ ارز و تثبیت 

بورس ادامه خواهد یافت.
دکت��ر محمدباق��ر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی در صح��ن علن��ی روز)چهارش��نبه، 30 
مهرماه( مجلس شورای اسالمی در تشریح نشست 
غیرعلنی که از س��اعت 8 و 15 برگزار ش��د، گفت: 
در این نشس��ت درباره مس��ائل اقتصادی با اولویت 
وزارت صم��ت، در حوزه قیمت ه��ا، تأمین و توزیع 
کاال و روش ه��ای آن و مس��ائل مربوط به فوالد و 
ش��رکت های ف��والدی با هماهنگ��ی وزارت صنایع 

بحث و بررسی صورت گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه 
در ای��ن نشس��ت تصمیمات خوبی گرفته ش��د که 
توضیحات آن در فرصت مناس��ب ارائه می ش��ود، 
عن��وان ک��رد: تأمی��ن کاال و تهاتر در ای��ن حوزه، 
همچنی��ن اصالح روند ص��ادرات و واردات و تأمین 
ارز از اولوی��ت های��ی بود که تصمی��م گیری های 

جدیدی برای آنها صورت گرفت.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: در س��ه روز گذش��ته نیز ب��ا وزرای اقتصادی 
جلس��اتی داش��تیم که ب��ا تصمیماتی ک��ه در این 
جلسات گرفته ش��د، مطمئن هستیم شاهد تداوم 
کاه��ش نرخ ارز و تثبیت بورس خواهیم بود که در 
فرصت مناسب توضیحات آن را نیز به اطالع مردم 

می رسانیم.  خانه ملت

محسن رضایی:
از ظرفیت جلسات مشترک سران قوا 
برای حل مشکالت استفاده نمی شود

دب���ی���ر م��ج��م��ع 
مصلحت  تشخیص 
به  اش��اره  با  نظام 
کامل  اخ��ت��ی��ارات 
هماهنگی  ش��ورای 
سران سه قوه گفت: 
جلسات  ظرفیت  از 
قوا  سران  مشترک 
مشکالت  حل  برای 
فرصت  این  از  متاسفانه  و  شود  استفاده  اقتصادی 

استفاده نمی شود.
محس��ن رضایی در یادداش��تی در صفحه شخصی 
خود در اینس��تاگرام نوش��ت: رهبر معظم انقالب، 
برای اداره کش��ور در ش��رایط کنونی به سران سه 
قوه اجازه دادند که در جلس��ات مشترک؛ با اختیار 
کامل، برای عبور از ش��رایط جاری کش��ور تصمیم 
بگیرند. متأس��فانه از این فرصت استفاده نمی شود. 
بنابراین پیش��نهاد می کنم؛ اوالً حداقل هفت نفر از 
اقتصاددانان که س��ابقه فعالیت تجربی دارند در آن 
دبیرخانه مستقر شوند و چون سران سه قوه، مدعی 
تخصص الزم در امور اقتصادی نیس��تند یا اگر هم 
از آن تخصص بهره مند باشند، اختالف نظر اجتناب 
ناپذیر اس��ت؛ از آرای این اقتصاددان ها اس��تفاده و 

جلسات بیشتری برگزار کنند.
ثانیاً؛ اگر سران قوا، جلسات مشترک شان را جدی 
بگیرند و دبیرخانه ش��ان را تقویت کنند و از دیدگاه 
اقتصاددانان استفاده کنند خیلی زود بر اداره کشور 
مسلط می شوند و از افسارگسیختگی هزینه کاالها 
و ارز و مس��کن جلوگیری به عم��ل می آید و بازار 

سرمایه و بورس نجات پیدا می کند.
تاکن��ون چند جلس��ه در صحن مجمع تش��خیص 
مصلح��ت و جلس��اتی در کمیس��یون اقتصادی و 
مش��ترک مجمع برگزار و اوضاع اقتصادی کش��ور، 
معیشت مردم، تورم افسارگسیخته، نرخ ارز و وضع 

بورس به طور مفصل و دقیق بررسی شده است.
از کارشناسان دولت، مجلس و دیگر بخش ها برای 
ش��رکت در این جلسات دعوت کردیم که با حضور 
آنان بحث های خوبی شد، اما چون فعاًل قصد نداریم 
که موضوعات مطرح در مجمع به بحث های چالشی 
تبدیل شود، دیدگاه های خودمان را از طرق رسمی 

به دولت و مجلس منعکس کرده و می کنیم.

رزمایش مش��ترک تخصصی پدافند 
هوایی مدافعان آس��مان والیت 99 
ب��ا اعالم رم��ز یا رس��ول اهلل)ص( با 
گس��ترش و اس��تقرار س��امانه های 
بوم��ی موش��کی، راداری، اطالعات 
شناسایی، جنگ الکترونیک، سامانه 
ه��ای ارتباطی و ش��بکه دیده بانی 
بصری از روز گذشته آغاز و با به کار 
گیری تجهیزات و تس��لیحات بومی 

ادامه دارد.
امیر س��رتیپ دوم عب��اس فرج پور 
مش��ترک  رزمای��ش  س��خنگوی 
تخصصی مدافعان آسمان والیت 99 
با اع��الم آغاز این رزمایش گفت: در 

نخستین مرحله از رزمایش، گسترش 
و استقرار سامانه های پدافندی اعم از سامانه های موشکی، 
راداری و پدافن��دی با تاکید بر قابلیت جابجایی و واکنش 
س��ریع نیروهای عملیاتی و همچنین رعایت اصول پدافند 
غیرعامل برای فریب دش��من انجام ش��د و در مرحله بعد 
برقراری ارتباط امن و چند الیه میان سامانه های پدافندی 
با شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور برای اتخاذ تصمیم 

متناسب با تهدید صورت گرفته است.
وی هماهنگ��ی، هدایت و کنترل عملی��ات پدافند هوایی 
نیروهای مس��لح برای تقویت دفاع هوایی منسجم و موثر 
در برابر هرگون��ه تهدید هوایی در قالب ش��بکه یکپارچه 
پدافند هوایی و تحت هدایت و طرح ریزی عملیاتی قرارگاه 
پدافند هوایی کش��ور را از اهداف اصلی رزمایش مشترک 
تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت 99 عنوان 
کرد و گفت: در این رزمایش مشترک افسران ارتش و سپاه 
دوش��ادوش یکدیگر در مراکز فرماندهی عملیات مشترک 
منطقه ای )SOC( صحنه واقعی نبرد و مقابله با تهدیدات 
هوایی را تحت هدایت و کنت��رل عملیاتی قرارگاه پدافند 
هوایی کش��ور و نظارت مستقیم ارزیابان و ناظران قرارگاه 

مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( تمرین خواهند کرد.
سرتیپ دوم فرج پور با اشاره به انجام پروازهای اطالعاتی 
و شناسایی توسط پرنده های باسرنشین و بدون سرنشین 
ارتش و سپاه در منطقه عمومی رزمایش، گفت: انجام اقدام 
تاکتیکی و دفاعی توس��ط س��امانه های کشف و درگیری 
زمین پایه علیه هواگردهای مهاجم و تمرین کلیه مراحل 
دفاع هوایی ش��امل کشف، شناس��ایی، رهگیری، درگیری 
و اصابت الکترونیکی )ش��لیک س��رد( تحت هدایت شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی کش��ور از دیگر اقدامات انجام شده 

در این مرحله از رزمایش بود.
س��خنگوی رزمای��ش مش��ترک تخصصی پدافن��د هوایی 
مدافعان آسمان والیت 99 ادامه داد: استقرار سامانه های 
فرماندهی و کنترل تاکتیکی فکور و عاش��ورا، سامانه های 

راداری بومی مراقب، فتح-2، بش��یر، سامانه های تاکتیکی 
اطالعات و شناسایی، سامانه های الکترواپتیکی، سامانه های 
جنگ الکترونیک و شبکه دیده بانی بصری نیروی پدافند 
هوای��ی ارتش از دیگر اقدامات انجام ش��ده در این بخش 
از رزمایش اس��ت. وی استفاده از نس��ل جدید تسلیحات 
و تجهی��زات تمام��اً بوم��ی در رزمایش مش��ترک پدافند 
هوایی مدافعان آس��مان والیت 99 و عبور از س��امانه های 
قدیمی تر را یکی از ویژگی های بارز آن برش��مرد و تأکید 
کرد: در این رزمایش کلیه س��امانه های کشف، شناسایی، 
رهگیری و درگیری که توس��ط یگان های ارتش و سپاه به 
کار گرفته می ش��ود، کامال بومی و تولید ش��ده به دس��ت 
متخصصان و جوانان متعهد کش��ورمان در نیروهای مسلح 
و صنایع دفاعی اس��ت. امیر فرج پ��ور در عین حال تاکید 
ک��رد: س��امانه های پدافندی و تجهی��زات جدیدی نیز در 
این رزمایش مورد تس��ت و ارزیابی عملیاتی قرار خواهند 
گرف��ت که به دلیل رعایت مالحظ��ات حفاظتی در آینده 
معرفی و قابلیت هایی که برای ایجاد بازدارندگی و افزایش 
قدرت دفاعی کش��ور به همراه خواهند داش��ت برای ملت 
ش��ریف ایران تشریح خواهد ش��د. وی شعار این رزمایش 
را »آسمان امن در سایه اقتدار پدافند هوایی« عنوان کرد 
و گف��ت: جلوگی��ری از هرگونه تعدی، تع��رض و یا تجاوز 
ب��ه مرزهای هوایی کش��ور و تأمین امنیت آس��مان ایران 
اس��المی برای کلیه هواگردهایی ک��ه در فضای جمهوری 
اس��المی ایران پرواز می کنند یکی از اقدامات مهم پدافند 
هوایی کش��ور است که این مهم دائما و به طور 24 ساعته 
توسط قرارگاه پدافند هوایی کش��ور برای عبور پروازهای 
مس��افری از کریدورهای امن و کمک ب��ه آنها در صورت 

وجود هرگونه مشکل در حال انجام است.
*انهدام اهداف متخاصم به  وسیله سامانه های بومی »سوم 

خرداد« و »15 خرداد«
در رزمای��ش مش��ترک تخصصی پدافند هوای��ی مدافعان 
آس��مان والیت 99 اه��داف ارتفاع متوس��ط و ارتفاع بلند 

مهاجم با ش��لیک سامانه های بومی 
س��وم خرداد نیروی هوافضای سپاه 
و 15 خرداد نی��روی پدافند هوایی 

ارتش سرنگون شدند.
س��امانه های بوم��ی س��وم خ��رداد 
نیروی هوافضای سپاه و 15 خرداد 
نیروی پدافن��د هوایی ارتش که به 
دانش��مندان  و  دس��ت متخصصان 
ج��وان کش��ورمان تولید ش��ده اند، 
در ش��رایط رزم واقعی علیه اهداف 
متخاصم اق��دام تاکتیکی انجام داد 
و با موفقیت اهداف واگذاری توسط 
شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور 
را سرنگون کرد. سخنگوی رزمایش 
مش��ترک تخصص��ی پدافن��د هوایی 
مدافعان آسمان والیت 99 با اشاره به نقش نیروی هوایی 
ارتش در این رزمایش، اظهار داش��ت: تهاجم هواپیماهای 
ش��کاری نیروی هوایی ارتش در قال��ب نیروی حمله ور به 
منطق��ه رزمایش و انجام اق��دام تاکتیکی و دفاعی هواپایه 
توسط هواپیماهای شکاری رهگیر نهاجا از جمله طرح هایی 

است که در این رزمایش تمرین شده است.
 عملیات مقابله با تهاجم الکترونیک دشمن 

در ادامه رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آس��مان والیت 99، عملیات مقابله با تهاجم الکترونیک بر 

روی سامانه های پدافندی با موفقیت تمرین شد.
یگان های ش��رکت کننده از نیروی پدافن��د هوایی ارتش، 
نیروی هوافضای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی 
هوای��ی ارتش، تاکتیک های مختل��ف جنگ الکترونیک را 
تمرین کردند. در ای��ن مرحله از رزمایش، با ایجاد اخالل 
الکترونیک��ی ب��ر روی رادارهای پدافند هوایی به وس��یله 
پهپاده��ای اخاللگر، پایداری و قابلیت بقا و تداوم عملیات 
رادارها بعنوان یکی از اجزای اصلی پدافند هوایی در محیط 

آلوده به جنگ الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
کش��ف و شناسایی اهداف و پایش منطقه رزمایش توسط 
س��امانه های کش��ف و رادارهای پدافند هوایی کش��ور در 
محی��ط جنگ الکترونی��ک در این مرحل��ه از رزمایش با 

موفقیت انجام شد.
همچنی��ن عملیات اخالل الکترونیک ب��ر روی پهپادهای 
مهاج��م نیروی حمله ور و به دس��ت گرفت��ن کنترل این 
پهپاده��ا به منظور جلوگیری از نفوذ به منطقه رزمایش از 
دیگر تمرینات صورت گرفت در این مرحله از رزمایش بود 

که با موفقیت انجام شد.
اج��رای عملیات رهگی��ری هواپیماهای حمله ور توس��ط 
پهپاده��ای رهگیر ک��رار و جلوگی��ری از تهاجم و نزدیک 
ش��دن آنها به منطقه رزمایش ه��م در این مرحله تمرین 

شد.  روابط عمومی ارتش

رئیس جمهور گفت: برداشته  شدن تحریم تسلیحاتی از این 
باب��ت برای مردم ایران مهم ب��ود که بیانگر پیروزی منطق 

قانون و حق و حقیقت بر زور و قلدری است.
روحان��ی رئیس جمهور در جریان نشس��ت هفتگی هیئت 
دولت اظهار داش��ت: آمریکایی ها سالها تالش کردند ملت 
ای��ران را از حقوق خود مح��روم کنند. ملت ایران باید آزاد 
باش��د و اگر خواست و س��الحی نیاز داش��ت بخرد و نیاز 
داشت سالحی بفروشد، بنابراین احقاق حقوق مردم بسیار 
مهم بود و در روز یکش��نبه مش��خص ش��د که توطئه های 

آمریکایی ها ناموفق بوده است.
وی گفت: دولت فعلی آمریکا به دنبال این بود که برجام را 
به هم بزند نه اینکه به تنهایی خارج بشود. تمام تالش  آنها 
این بود که کاری کند که همه دسته  جمعی از برجام خارج 
شوند، به دنبال این بود که آژانس و شورای حکام با توطئه 
رژیم صهیونیس��تی، قطعنامه ای علیه ایران صادر کند ولی 
هر کاری کرد دید که ناموفق اس��ت و در نهایت ناچار شد 

که ترامپ از برجام به  تنهایی خارج شود.
روحان��ی خاطرنش��ان ک��رد: همه امی��د آنها ای��ن بود که 
بالفاصله ما از برجام خارج ش��ویم تا تحریم های ش��ورای 
امنی��ت تماماً علیه ایران بازگردد ولی تدبیر حاکمیت مهم 
ب��ود و ما سیاس��ت پیچیده ای را اتخ��اذ کردیم و به  نوعی 
از تعه��دات برجامی فاصله گرفتیم ول��ی قدم به قدم و به 
 گونه ای که دوست و دشمن از کار ایران نتواند ایراد بگیرد 
و هم��ه گفتند ک��ه کار ایران بر اس��اس قوانین بین المللی 

بوده است. 

وی افزود: در برهه ای بود که همین دوستان ما یعنی چین 
و روس��یه ناچار شدند کنار دشمنان ما قرار بگیرند ولی در 
ای��ن روزها می بینیم که کنار ما هس��تند و نظام جمهوری 
اس��المی این زمینه را برای آنها فراهم کرد تا آنها در برابر 

آمریکا ایستادگی کنند.
رئیس جمهور گفت: کسی که امروز در صف مقدم مبارزه با 
کروناست، وزارت بهداشت است،همه نیازمندی های وزارت 
بهداش��ت و خریدهایی که الزم ب��وده انجام بدهد را انجام 
دادیم و وقتی وزیر بهداشت به من نامه نوشت که به 150 
میلیون دالر برای خرید 30 میلیون کیت آزمایش��گاه نیاز 
داری��م، من همان لحظه دس��تور اختص��اص آن را دادم تا 
بتوانیم کیت ها را بخریم و با زمان کوتاهی مش��خش شود 
که ی��ک فرد به کرونا مبتالس��ت یا نه. س��ازمان برنامه و 
بودجه و بانک مرکزی برای رفع نیازمندی های دیگری که 
بوده، کمک کردند تا علیرغم مشکالت دیگری که داشته و 
داریم، این نیازها رفع شود. ضمنا اکثر نیازمندی های ما در 
این زمینه توس��ط شرکت های دانش بنیان ساخته می شود 
و روزان��ه 22 میلیون ماس در کش��ور تولی��د و در اختیار 
مردم قرار داده می ش��ود. رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: 
به مناس��بت هفته نیروی انتظام��ی از این نیرو و نیروهای 
مسلح تشکر می کنم که همه پای کار بودند. نیروی انتظامی 
وظایف زیادی برای امنیت کش��ور، مرزه��ا، مبارزه با مواد 
مخدر و جرائم سایبری برعهده دارد و ضابط قضایی است، 
چیزی که از نیروی انتظامی برای مبارزه با کرونا خواستیم، 
در کنار ما بودند و تالش کردند. جرائمی هم که در زمینه 

کرونا مقرر ش��ده برای این اس��ت که مردم بیشتر به خطر 
این بیماری توج��ه کنند و مقصود ما جریمه کردن و پول 
گرفتن از کسی نیست؛ بلکه می خواهیم بگوییم این مسئله 

مهم است و باید یکدیگر را کمک کنیم. 
روحانی گفت: این ایام، روز صادرات بود و صادرات غیرنفتی 
امروز برای ما مهم اس��ت. دش��منان ت��الش کردند جلوی 
صادرات نفتی، میعانات و فرآورده های آن را بگیرند اما تنوع 
صادرات ما مانع ش��د تا موفق ش��وند. بدانید که دشمن در 
توطئه 4 ساله ای که طراحی کرد و 3 سال است آن را اجرا 
می کند، حتما شکس��ت خورده و نمی تواند ادامه دهد. وی 
با اشاره به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا تصریح کرد: 
اینکه چه کسی و چه حزبی پیروز شود، برای ما مهم نیست 
و هرک��س که روی کار بیاید، ناچار اس��ت که در برابر ملت 
ایران تس��لیم بشود. آن ها می خواس��تند ملت ایران به زانو 
در بیاید و نظام ما در برابر آن ها تسلیم شود و نه ما تسلیم 
شدیم و نه تسلیم خواهیم شد. آن ها بی تردید و دیر یا زود 
تس��لیم خواهند ش��د. ما کارهایی که باید انجام بدهیم را 
انجام می دهیم و یکی از بازوهای ما صادرات غیرنقتی است. 
اینکه می بینیم 240 میلیون دالر ارز در سامانه نیما  عرضه 
می شود یعنی صادرات ما به حرکت افتاده و صادرکنندکان 
احساس می کنند که نیاز کشور چگونه است. وی بیان کرد: 
من شش ماه دوم امس��ال را بهتر از شش ماه اول می بینم و 
البته مشکالت، کرونا و فشار دشمن را داریم ولی شش ماهه 
دوم امس��ال بهتر از ش��ش ماه اول خواهد ب��ود و آمارها در 

مهرماه نشان داد که شرایط ما بهتر است.

ادامه از صفحه اول
ب��ه  تش��دید شهرک س��ازی و حم��الت نظام��ی 
فلس��طینی ها را در پی داش��ته اس��ت ک��ه نتیجه 
سیاست های غلط غرب در منطقه است. با توجه به 
آنچه ذکر ش��د به صراحت می توان گفت که برجام 
می توانست ضامن امنیت منطقه باشد به شرط آنکه 
کش��ورهای غربی به تعهدات برجام��ی خود عمل 
می کردند، لذا مدعیان تالش برای امنیت خاورمیانه 
به جای جبهه گیری علیه ایران باید به بازخواست و 
مجازات کشورهای غربی بپردازند که با عدم اجرای 
تعهدات برجامیشان به تشدید بی اعتمادی و ناامنی 

در منطقه دامن زده اند.
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گزارش

گزارش هزینه کرد یک میلیارد یورو برای مقابله با کرونا اعالم می شود
مع��اون اول رئیس جمهور در رابطه با سرنوش��ت گ��زارش هزینه کرد یک 
میلی��ارد یورو برای مقابله ب��ا کرونا، گفت: گزارش ای��ن موضوع می آید و 

نتیجه آن اعالم خواهد شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت وزیران 
در جمع خبرنگاران در رابطه با اینکه سرنوشت دستور شما به آقایان همتی 
و نوبخ��ت درباره گزارش هزینه کرد یک میلی��ارد یورو برای مقابله با کرونا چه 

شد؟، اظهار داشت: گزارش این موضوع می آید و نتیجه آن اعالم خواهد شد.
20 مهرم��اه معاون اول رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه کشور خواست تا محل هزینه  کرد یک میلیارد یورو از منابع صندوق 

توسعه ملی برای مقابله با کرونا را شفاف کنند.  مهر

همه سامانه های آموزشی دانشگاه آزاد از امروز رایگان است
وزیر ارتباطات گفت: از امروز همه س��امانه های آموزش��ی دانشگاه آزاد به 
صورت رایگان در ش��بکه ملی اطالعات در دس��ترس است. محمد جواد 
آذری جهرم��ی در حاش��یه هیات دول��ت و در جمع خبرن��گاران درباره 
آخرین وضعیت اینترنت رایگان برای آموزش مجازی گفت: دانشجویانی 
به نمایندگی از یک میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد، جلسه ای با ما داشتند 
و بحث این بود که سامانه های دانشگاه آزاد رایگان نشده و دانشجویان دارای 
مشکل هستند. حرف  این دانشجویان درست بود اما باید توجه داشت که دانشگاه 
آزاد که از دانشجویان، شهریه اخذ کرده و بابت تشکیل کالس هزینه می گیرد، باید 
این بسترها را فراهم کند. وی ادامه داد: اما در هر حال با رییس جمهوری صحبت 
کردم و ایشان گفت تمام سامانه های آموزشی دانشگاه آزاد نیز به صورت رایگان از 

طریق شبکه ملی اطالعات در دسترس باشد.  فارس

دولت با طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافق نیست
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در پاسخ به سوالی درباره اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: تعداد قاب��ل توجهی الیحه از طرف دولت به مجلس دهم تقدیم 
ش��ده و پ��س از آغاز به کار مجل��س فعلی درخواس��ت کردیم که لوایح 
دولت در دستورکار مجلس یازدهم قرار گیرد و یکی از آنان الیحه جامع 
انتخابات اس��ت. وی افزود: در جایی که چنین الیح��ه ای وجود دارد، تهیه 
طرح توس��ط نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده گرفتن کارهای کارشناس��ی 
قبلی اس��ت؛ وقتی این موضوع در دولت مطرح و بررس��ی ش��د ب��ه این نتیجه 
رس��یدیم که دولت با چنین طرحی موافق��ت ندارد، چرا که باوجود الیحه جامع 
انتخاب��ات در ش��رایط فعلی اصالح ط��رح تازه ای در این زمینه به صالح کش��ور 

نیست.  تسنیم

محکم و استوار به باد فنا
 می رویم

خبر خ��وش رییس جمهور معم��وال در چه روزی 
اعالم می شود؟

الف( شنبه
ب( یک شنبه

ج( شنبه هفته بعد
د( هیچ شنبه

مردم هم اس��ترس گرانی دارند و هم امکان تغذیه 
مناس��ب ندارند و حاال هم آلودگی هوا تشدید شده 

و در کنارش هم کرونا هست.
عبارت فوق از کیست؟

الف( رییس جمهور موریتانی
ب( وزیر رفاه بورکینافاسو

ج( رهبر کنگو
د( رییس شورای شهر تهران

رییس کل بانک مرک��زی: مردم عزیز نیز اطمینان 
داش��ته باش��ند که بانک مرکزی محکم و استوار، 
سیاست های پولی و ارزی ثبات بخش خود را پیش 

خواهد برد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( بدبخت شدیم و رفت
ب( به خاک سیاه نشستیم و رفت.

ج( خاک بر سر ما شد و رفت
د(نمردی��م و معن��ای "محک��م و اس��توار" را ه��م 

فهمیدیم
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آسمان امن ایران

روحانی:  

رفع تحریم  تسلیحاتی بیانگر پیروزی منطق حق بر قلدری بود


