
ادامه از صفحه اول
او توصیه ک��رده بود مردم در غ��ذای روزانه خود از 
زنجبیل، آویش��ن، دارچین و برخی گیاهان دارویی 
دیگر اس��تفاده کنند. این پزشک توصیه کرده بود تا 
در رژیم غذایی بیماران بستری که هنوز زیر دستگاه 
ونتیالت��ور قرار نگرفته بودند، از زنجبیل، آویش��ن و 
دارچین اس��تفاده ش��ود و حتی لبنیات از دس��تور 
غذایی آنها حذف شود و در وعده صبحانه بجای پنیر 
حلوا ش��کری به بیماران داده شود.همه این اقدامات 
بر اس��اس گفته های آن پزش��ک نتیجه بخش بود. 
قطعاً اس��تفاده از نسخه ای که پزشک نام برده ارائه 
داده ب��ود، زیانی به بیم��اران و مردمی که در خطر 
ابتال هستند ندارد.روش درمان بر اساس طب سنتی، 
کم هزینه تر با کمترین عوارض اس��ت، اما متأسفانه 
تفکری در وزارت بهداش��ت دیده می شود که با این 

روشها مخالف است.
در همی��ن زمین��ه ی��ک پزش��ک و متخصص طب 
س��نتی گفته؛ ما درخواس��ت داریم حداقل در یکی 
از بخش های بیمارس��تانی کرونا بتوانیم از روشهای 
موفق رایج طب س��نتی ب��رای درمان بیماران مبتال 
به کرونا اس��تفاده کنی��م، اما این درخواس��ت تا به 
امروز با مخالفت وزارت بهداش��ت مواجه بوده است! 
وزارت بهداش��ت این فرصت را برای اطباء و حکمای 
طب س��نتی فراهم کند تا خود را بیازمایند و نشان 
دهند که آیا طب سنتی ظرفیت و قابلیت آن را دارد 
ت��ا بتوان��د در راه مقابله با کرونا خودی نش��ان دهد 
ی��ا نه؟ چه بس��ا همین طب س��نتی راه حل درمان 
و پیش��گیری بیماری ناش��ناخته ای باشد که ماهها 
است متخصصین و پزشکان حاذق دنیا در مقابل آن 
عاجزند. شاید طب سنتی نجات دهنده مردم ایران و 

دنیا از شر ویروس کرونا باشد.

اخبار

روحانی در واکنش ب��ه اهانت به پیامبر)ص( 
در فرانس��ه و حمایت رئیس جمهور این کشور 
از آن گفت: غرب، اروپا و فرانس��ه اگر راس��ت 
می گوین��د و واقعاً دنبال این هس��تند که در 
جامعه امروز بش��ری صلح و برادری و امنیت 
حاکم ش��ود، باید دس��ت از دخال��ت در امور 

داخلی مسلمانان بردارد.
حجت االس��الم حس��ن روحانی در جلسه روز 
چهارش��نبه 7 آب��ان هیئ��ت دول��ت در آغاز 
س��خنانش گفت: هفت��ه وح��دت را پیِش رو 
داری��م که از 12 الی 17 ربیع المولود اس��ت. 
اس��اس زندگی پیامبر گرامی اسالم)ص( تنها 
ب��رای هدایت جامعه مس��لمانان آن روز نبود 
و بلک��ه پیامبر اکرم)ص( معلم بش��ریت بود. 
پیامبر اس��الم، رحمتی برای هم��ه جهانیان 
بود و این در قرآن کریم اش��اره ش��ده است. 
این که در دنیای امروز می بینیم علم به امتیاز 
تبدیل شده و این که در دنیای امروز می بینیم 
عدال��ت و عدم تبعیض به عنوان ارزش اس��ت 
و این که بخش��ی از زندگی جامعه بش��ری بر 
مبنای پیمان اس��ت و این که در جوامع امروز 
افتخار می کنند به دنبال دموکراسی و مشورت 
با مردم هس��تند، این ها ارزش هایی است که 
پیامبر اسالم)ص( در آن روزگار برای بشریت 
آورد. وی تصری��ح ک��رد: در دنی��ای امروز در 
صورتی می توانیم کنار یکدیگر زندگی کنیم و 
صلح و ثبات در جامعه ما برقرار باشد که همه 
به هم احترام کنیم. بی احترامی به یک پیامبر 
هنر نیس��ت و بلکه ضد اخالق و تش��ویق به 
خشونت است و تحریک احساسات میلیون ها 
و میلیاردها نفر در سراسر جهان از مسلمانان 
و غیرمسلمانان هنر نیست. جای تعجب است 
که آن هایی که ادعای فرهنگ و دموکراس��ی 
دارند، به  نحوی ولو ناخواس��ته به خش��ونت و 
خونری��زی تش��ویق می کنند. کج��ای آزادی 
آمده است که آزادی به معنای تعطیلی درس 
اخالق اس��ت؟ اتفاق��اً آزادی زمان��ی می تواند 
برای جامعه مفید باش��د ک��ه همراه با احترام 

به ارزش ها باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: مگر می شود ارزش ها 

و اخ��الق را زی��ر پا بگذاریم و به ش��خصیتی 
که ب��ه گردن همه ح��ق دارد، توهین کنیم؟ 
پیامبر اسالم)ص( به گردن تک تک اروپایی ها 
و کسانی که در غرب و شرق زندگی می کنند، 
ح��ق دارد و ایش��ان معل��م بش��ریت اس��ت. 
کش��ورهایی که ادعای آزادی، حقوق و قانون 
دارند، مردم را به توهین به یکدیگر و بزرگان 
و کسانی که مردم با همه وجود به آنان عشق 
می ورزند، تش��ویق می کنند. غربی ها بفهمند 
پیامبر گرامی اس��الم)ص( مورد عشق سراسر 

مسلمانان و آزادی خواهان جهان است.
روحان��ی افزود: توهین به پیامبر اس��الم)ص( 
توهین به مس��لمانان، توهین ب��ه همه انبیا و 
ارزش های انسانی و زیرپا گذاشتن اخالق است. 
جای تعجب است که غرب، اروپا و فرانسه اگر 
راس��ت می گویند و واقعاً دنبال این هس��تند 
ک��ه در جامعه امروز بش��ری صلح و برادری و 
امنیت حاکم ش��ود، باید دس��ت از دخالت در 
امور داخلی مس��لمانان بردارد. مشکالتی که 
به وجود آمده به  خاطر ظلم و مداخله نابجای 
غرب در طول تاریخ به ویژه در قرن های 18 تا 
20 و امروز در امور مسلمانان است. در دوران 
استعمار جدید و شرایط امروز دنیا مسلمان ها 
را تحت س��تم قرار دادند و نمونه بارز این نیز 
امروز یمن است که مردم فقیر و گرفتار یمن 
زیر بمب های مخلتف غربی ها و هواپیماهایی 
که غربی ها در اختیار کش��ورهای متجاوز قرار 
داده اند، هستند. فحاشی، توهین، سخن ناروا 
گفتن و کاریکاتور زشت کشیدن جزو اخالق و 

دموکراسی و انسانیت نیست.
رئیس جمهور به جلسه اخیر ستاد ملی مقابله 
با کرونا در حضور مقام معظم رهبری پرداخت 
و با بی��ان اینکه "کار بس��یار عظیمی در این 
8 م��اه انجام گرفت��ه اس��ت و کار بزرگی نیز 
پیِش رو داریم"، یادآور ش��د: این کار بزرگ و 
سنگین بر دوش کادر درمان است که در این 
مدت  فداکاری کرده ب��ا توان، دانش و تجربه 
به میدان آمدند و باعث حفظ جان ده ها هزار 
نف��ر از جامعه ش��دند و از آنها سپاس��گزاری 
می کنیم. همچنین از تمامی دستگاه هایی که 

تا امروز برای عبور راحت تر و س��ریع تر از این 
دوران سخت کمک کردند تا جامعه به شرایط 
ع��ادی و معمولی خود ب��رای هرگونه فعالیت 
اجتماع��ی، سیاس��ی و اقتص��ادی برگ��ردد، 
قدردانی می کنیم. مقام معظم رهبری دستور 
دادند که یک قرارگاه تش��کیل ش��ود که این 
ق��رارگاه همه مصوب��ات را به دقت دنبال کند. 
نقص��ی که وجود داش��ت این بود که س��تاد 
مصوبات زی��ادی را می گذران��د و آن را ابالغ 
می کرد ولی برخ��ی از این مصوبات به صورت 
دقیق اجرا نمی ش��د و برخ��ی از این مصوبات 
هم خیلی کم اجرا می ش��د و یا اجرا نمی شد. 
یک ق��رارگاه به عنوان نگاهب��ان و ناظر دقیق 
که موظف باشد برای اینکه همه این مصوبات 
به دقت اجرا و عملیاتی شود و کار ستاد برای 
س��المت جامعه مثمرثمر باشد و حرف ستاد 
ملی کرونا یک زبان واحد داشته باشد تشکیل 
ش��د. وی عنوان کرد: گاهی سخنان مختلف 
در استان های مختلف و افراد به  مناسبت های 
مختلف در مصاحبه های خود بیان می ش��ود 
که مردم دچار یک س��ردرگمی می شوند که 
کدام حرف درس��ت اس��ت. طب��ق نظر رهبر 
معظ��م انق��الب، م��ا س��خنگویی را منصوب 
کردی��م که مردم حرف م��ورد اعتماد را فقط 

از سخنگو بشوند. 
روحان��ی گف��ت: ما ام��روز در ش��رایط عادی 
نیس��تیم و حتی اگر در ش��رایط عادی بودیم 
هم به وحدت و انس��جام نیاز داش��تیم؛ حتی 
اگر تحریم و کرونا هم نبود و اگر هیچ مشکلی 
نس��بت به مردم ما وجود نداشت، باز هم برای 
توسعه، پیشرفت و کمال جامعه نیاز به برادری، 

الفت و اخوت داشتیم.
وی تصریح کرد: هیچ کس نیست که بگوید من 
معصوم هستم و کار و برنامه من قابل نقد نیست، 
یکی از برنامه های ما این است که صدای همه 
را بشنویم و با نخبگان، دانشگاهیان و اهل نظر 
مش��ورت کنیم، البته نقد الزم است ولی مهم 
اس��ت که نقد برای چه باش��د، نقد نباید برای 
این باش��د که امید مردم از بین برود و روحیه 
مردم مشّوش شود. این چگونه نقدی است که 

خوبی ه��ا و نقاط قوت را اص��اًل نمی بیند؟ نقد 
آن جایی اس��ت ک��ه نقاط ضع��ف و قوت کنار 
هم دیده ش��ود و راهکار پیش��نهاد شود. تمام 
مسئوالن می توانند مورد نقد مردم قرار بگیرند 
و نقد همان نصیحت و خیرخواهی دلس��وزانه 
اس��ت. روی سخن ایش��ان با همه ماست. نقد 
آری؛ دلس��وزی کار خوبی اس��ت ام��ا توهین، 
اهانت، س��وءظن، حرف ناروا و ایجاد شکاف و 
اختالف چیزی نیس��ت که نظ��ام و جمهوری 
اس��المی بربتابند، همان گونه که رهبر معظم 

انقالب فرمودند این کاِر آمریکایی هاست.
رئیس جمه��ور گف��ت: از مق��ام معظم رهبری 
به خاطر تفق��د از دولت و رئیس جمهور در این 
شرایط تشکر می کنیم و بار مسئولیت ما توسط 
مقام معظم رهبری سنگین تر شد؛ وقتی ایشان 
از دول��ت و قوه مجریه حمایت می کنند، بار ما 
سنگین تر می شود. اگر مشکلی وجود دارد، آن 
را حل و اگر گره ای هس��ت، آن را باز کنیم. از 
دو قوه دیگر، نیروهای مسلح، نخبگان و کسانی 
که می توانند نقش ارزش��مندی داشته باشند 

می خواهم که یکدیگر را یاری کنیم.
وی اظهار داشت: دولت به دنبال رفع مشکالت 
مردم است. روحانی در ادامه گفت: برخی افراد 
م��ردم را با گفتار خود متزل��زل نکنند، قرار ما 

این اس��ت که کاالهای اساس��ی ما یک بخش 
بزرگ آن هم سال گذشته و هم در سال 99 با 
ارز 4200تومانی وارد شده است، که همچنان 
هست و ادامه دارد. یک نفر یک حرفی را می زند 
ب��ه  دنبال آن موجی در جامعه به  راه می افتد و 
گرانی هایی ایجاد می شود برخی افراد کاالهای 
خود را پنهان و احتکار می کنند. درباره تأمین 
ارز مورد نیاز کاالهای اساسی تا پایان سال 99 
حدود 8 میلیارد دالر برای کاالهای اساسی در 
نظر گرفته شده و بیش از 6.2 میلیارد دالر ارز 
کاالی اساس��ی تأمین و وارد ش��ده و در حال 
ورود اس��ت و مابقی ه��م در هفته های آینده 
تأمین و تمام می ش��ود. هرگونه حرف زدن از 
اینکه کاالی اساس��ی با 4200 تومان نیس��ت 
به معنای این است که عده ای که کاالها را وارد 
کردند به  دنبال س��ود بادآورده هستند، در این 
مقطع سخن گفتن در مسائل اقتصادی باید به 

مسئوالن واگذار شود.
روحان��ی ب��ه تحریم ها اش��اره ک��رد و گفت: 
آمریکایی ها نمی توانند این مسیر را ادامه دهند 
و این نفس های آخر  اس��ت؛ تحریم های افراد 
و اش��خاص نفس های آخر اس��ت و خودشان 
هم می گوین��د که »چیزی نمانده اس��ت که 

بخواهیم تحریم کنیم.«

رئی��س کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس با اش��اره 
ب��ه تصویب کلیات ط��رح تامین کاالی اساس��ی گفت: 
س��یصد هزار میلی��ارد ریال منابع اج��رای این قانون از 
محل اموال، حق االمتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق 
مالکان��ه تامین می ش��ود که بای��د 100 در صد آن در 

اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گیرد.
حمیدرضا حاجی با اشاره به تصویب کلیات طرح تامین 
کاالهای اساس��ی برای 60 میلیون ایرانی اظهار داشت: 
براس��اس ماده واحده این طرح یارانه کاالهای اساس��ی 
برای اقش��ار م��ردم و دهک های مورد نظر به ش��رحی 
خاص و در نظر گرفته شده تأمین و پرداخت می شود. 
وی درب��اره جزئیات منابع مالی اجرای این طرح افزود:  
در درج��ه اول دول��ت مکلف اس��ت به منظ��ور تامین 
بخش��ی از نیازهای معیش��تی خانوارهای کشور به ویژه 
خانوارهای کم برخوردار در ش��ش ماه دوم سال 1۳99 
بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار 
خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت 
خانوار) افراد مش��مول ردیف )۳1( ج��دول تبصره 14 
قانون بودجه س��ال 1۳99، کل کشور به تعداد )حداقل 
شصت میلیون نفر(  از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه 
نقدی سرپرس��ت خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست 
هزار ریال برای هر یک از افراد س��ه دهک اول از جمله 
افراد تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی، سازمان 

بهزیس��تی، رزمندگان معس��ر و افراد با درآمد کمتر از 
حداق��ل حقوق و دس��تمزد و مبلغ شش��صد هزار ریال 

برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند.
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
تصریح ک��رد: این اعتبار برای تامین کاالهای اساس��ی 
و ضروری در نظر گرفته ش��ده و وزارتخانه های صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند، ضمن تامین 
امکان تخفیف در خرید، این کاالها را برای مش��موالن 

این قانون فراهم کنند.
وی در خص��وص منابع این طرح گفت: منابع مورد نیاز 
ب��رای اجرای این قانون به میزان س��یصد هزار میلیارد  
ریال از محل اموال، حق االمتیاز واگذاری س��هام دولت 
و حقوق مالکانه ناش��ی از  آن در چارچوب قانون توسط 
وزارت امور اقتصادی و دارای تامین می شود، همچنین، 
منابع حاصله بص��ورت 100 در صد تخصیص یافته در 
اختیار س��ازمان هدفمندی یارانه ها برای انجام تکالیف 
ای��ن قانون قرار می گیرد.  حاجی بابایی اظهار داش��ت: 
در ص��ورت عدم تکاف��وی منابع حاصل��ه، دولت مکلف 
اس��ت از منابع اعتبار موج��ود و افزایش تنخواه گردان 
خزانه، کس��ری منابع را جبران نموده و یا منابع حاصل 
از فروش و واگ��ذاری مذکور جایگزین نماید، همچنین  
دولت می تواند بجای فروش و واگذاری اموال و س��هام 
موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتبار 

موجود و با جابجایی س��ایر اعتبارات مش��روط به عدم 
آسیب به هزینه های ضروری و حقوق مردم و با افزایش 

تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.
 وی تاکید کرد: براس��اس این قانون مجلس اس��تنکاف 
از اجرای احکام این قانون از س��وی مس��ئولین دولتی 
دس��تگاههای مربوط��ه مس��توجب مج��ازات من��درج 
در م��اده)۵76( قان��ون مج��ازات اس��المی )تعزیرات و 
مجازاتهای بازدارنده( مص��وب 2/۳/1۳7۵ با اصالحات 

و الحاقات بعدی است.
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
اظهار داش��ت: آیین نام��ه اجرایی این قانون مش��تمل 
ب��ر مبلغ یارانه، س��رانه، مش��مولین، مصادیق کاالهای 
اساسی به پیش��نهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ب��ا همکاری وزارتخان��ه های امور اقتص��ادی و دارایی، 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی و س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور و بانک مرک��زی حداکثر ظرف 
2 هفت��ه پس از تصویب این قانون تهیه می ش��ود و به 

تصویب هیات وزیران می رسد.
کلی��ات طرح اصالح قانون بودجه 1۳99 کل کش��ور و 
ال��زام دولت به پرداخت یارانه تامین کاالهای اساس��ی 
در دستور کار جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس 
قرار داش��ت و نهایتا وکالی ملت با آن موافقت کردند.

 فارس

جهانگیری: برای کاهش قیمت ها دعا کنید!

الاقل نمک به زخم نپاشید
در حال��ی که فش��ار اقتص��ادی به م��ردم از گرانی 
کااله��ا و اجن��اس ضروری باعث کوچک تر ش��دن 
س��فره معیشت آنها شده است،  مسئولین بجای آن 
که سعی کنند مش��کل را حل کنند،  دعا را راهکار 
جلوگی��ری از افزایش قیمت ها معرفی می کنند! چنین اظهاراتی 
از سوی مسئولین ارش��د کشور نه تنها گرهی از مشکالت مردم 
باز نمی کند بلکه نمک بر زخم آنها اس��ت. چگونه سخن گفتن و 
چه س��خنی را گفتن آن هم در شرایط کنونی باید از سوی همه 

مسئولین رعایت شود.
اما متأس��فانه می بینیم که برخی از مس��ئولین سخنانی را بیان 

می کنند که هیچ توجیهی برای آن قابل ارائه نیست.
در همین زمینه، اس��حاق جهانگی��ری معاون اول رئیس جمهور 
روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این سوال 
که گفته می ش��ود قیمت ها کاهش پیدا می کند؟ اظهار داش��ت: 
دعا کنید! روز گذش��ته جس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت از اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالهای 
اساس��ی به کشور سخن گفت اما در کنار آن به برخی از آنهایی 
که با ارز 4200 تومانی که به ارز جهانگیری معرف اس��ت، اشاره 
کرد که کاال را با این ارز وارد می کنند اما با قیمت ازاد وارد بازار 
می کنن��د. چنین اقداماتی از س��وی برخی که ارز 4200 تومانی 
گرفت��ه و آن را ب��ا ارز آزاد وارد بازار می کنن��د باعث گرانی های 
بیشتر در اجناس و کاالهای اساسی کشور است. آقای جهانگیری 
بجای آن که در باره این اقدامات خالف قانون پاسخگو باشد،  دعا 
را توصیه کرده اس��ت! ناتوانی دولت در نظارت و مقابله با گرانی 
مشهود اس��ت و حتی با دعا نیز شاهد کاهش قیمت ها نخواهیم 
بود، چرا که دولت عزم خود را بر افزایش قیمت ها و در واقع آزاد 
س��ازی قیمت همه کاالها گذاشته است. افکار عمومی در پاسخ 
به اظهارات جهانگیری می گویند اپس مس��ئولیت افرادی مانند 
اس��حاق جهانگیری و دیگر مسئولین در اداره کشور چیست که 

توصیه به دعا می کنند؟ 

مسلمانان و مردم آزاده  جهان پاسخ 
حرکت احمقانه  مکرون را بدهند

حجت االس��الم علی ش��یرازی نماینده ولی فقیه در 
نیروی قدس سپاه در پی اهانت به پیامبر اعظم)ص( 
در پیامی تاکید کرد: اقدام کینه توزانه  مکرون از سوی 
هر انساِن عاقلی محکوم است و باید مسلمانان و مردم 
آزاده  جهان پاس��خ این حرکت احمقانه  وی را بدهند 
تا درس عبرتی برای کژاندیش��ان متکبر شود.  اهانت 
به نبی مکرم اسالم )ص( از سوی هر شخص حقیقی 
و حقوقی و از س��وی هر تشکیالت و حزب و گروهی، 
اهانت به تمامی مسلمانان جهان و ارزش های اسالمی 
و انسانی است. نابخردان خودخواه به نام دفاع از آزادی 
و کرام��ت انس��انی، دقیقاً برخالف اوصاف انس��انیت 

حرکت کرده و هویت خود را به زیر سئوال می برند.

سرمقاله
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گزارش

پیشرفت های »آجا« نتیجه خودباوری و مدیریت جهادی است
فرمانده کل ارتش پیش��رفت های امروز ارت��ش را نتیجه و میوه خودباوری 
و مدیریت جهادی دانس��ت و گفت: موفقیت های به دست آمده ثمره روی 

پای خود ایستادن است و ثابت می کند در داخل کشور همه چیز داریم.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم در حاشیه آیین رونمایی و تحویل تجهیزات 
جدید نزاجا گفت: آنچه ش��اهد بودیم آماده س��ازی و احیای 200 دستگاه 
خودرو سنگین و نیمه سنگین در تهران بود که در واقع از بین قطعات فرسوده 
و با یک مدیریت جهادی تبدیل به این خودروها شده ا که یک تحرک بسیار باالیی 
را در نی��روی زمین��ی ایجاد می کن��د. فرمانده کل ارتش تاکید کرد: امروز رش��د و 
توسعه در همه زمینه های ارتش وجود دارد و یک نیروی زمینی کاماًل متحول شده 
را می ت��وان دید که دارای مدیریت و فرماندهی قوی و با روحیه سرش��ار از امید به 

پیش می رود.  مهر

همه باید اجناس فرانسوی را تحریم کنند
عضو فقهای ش��ورای نگهب��ان گفت: امروز همه باید اجناس فرانس��وی 
را تحری��م کنند؛ این حرکت که در برخی کش��ورها آغاز ش��ده، حرکت 

نمادینی است که اسالم ستیزان را به تفکر وادار می کند.
آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار در جلسه درس خارج خود با محکوم 
کردن اهانت رییس جمهور فرانس��ه به ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص(، 
این ماجرای دردناک را عامل جریحه دار شدن قلوب مسلمانان جهان دانست 
و گف��ت: مرحوم آیت اهلل حاج ش��یخ عبدالکریم حائ��ری در جایی فرموده بودند 
»مغرب زمین اگرچه در تکنولوژی پیش��رفت کرده، اما از نظر مباحث انس��انی و 
اخالقی انحطاط ش��دید پیدا کرده اس��ت و گویا اینها از درک بسیاری از مسائل 
معرفتی عاجزند و کأنه قلوب و عقولشان در یک هاله ای از محجوریت قرار گرفته 

است«.  تسنیم

لیست خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه س��امانه جامع امالک و اسکان مورد 

بهره برداری قرار گرفته، تاکید کرد:
 در دو مرحله لیس��ت خانه های خالی را از طریق سیس��تم به سازمان 

امور مالیاتی ارسال کردیم.
محمد اسالمی در حاش��یه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به س��والی پیرامون ساماندهی بازار مسکن و طرح ملی مسکن، اظهار 
داش��ت: ح��دود  11 هزار و 600 واحدی که افتتاح ش��د از همین نوع اس��ت و 
امیدواریم برای باقی مانده واحدها هم مردم پرداخت های خودش��ان را به موقع 
انجام دهند تا سازنده بتواند پروژه را تکمیل کند و در زمان بندی  تعیین شده، 

خانه ها را به 400 هزار نفری که متعهد هستیم تحویل دهیم.  فارس

شوخی شوخی با کرونا هم 
شوخی؟  

وزی��ر اقتصاد: بنده به عنوان یک مقام مس��ئول به 
سهامداران بورس نه می گویم بفروشید، نه می گویم 

بخرید.
ب��ا توجه به اینک��ه در بازار س��رمایه فقط خرید و 
فروش صورت می گیرد وزیر اقتصاد باید چه توصیه 

ای برای سهامداران داشته باشد؟
الف( قبل از خواب مسواک بزنند.
ب( در معابر عمومی زباله نریزند.

ج( با حیوانات مهربان باشند.
د( یک گوشه بنش��ینند و شاهد آب شدن سرمایه 
هایی باشند که با یک عمر بدبختی جمع کرده اند.

دبی��ر انجمن صنای��ع فرآورده های لبن��ی : با ادامه 
ش��رایط کنون��ی دیگر ق��ادر به تولی��د محصوالت 
ضروری سبد خانوار نیستیم و بنگاه های ما با خطر 

تعطیلی روبروست.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( لبنیات صد درصد گران می شود.
ب( از ف��ردا باید دنبال یک قالب کره تمام بقالی ها 

و لبنیاتی های شهر را زیرپا بگذاریم.
ج( مردم باید کمک کنند تا بنگاه ها س��رپا بمانند 
چون رسیدگی به این امور کوچک و پیش پا افتاده 

در شان دولت نیست.
د( دلمان به یک لیوان ش��یر صبحگاهی خوش بود 

که آن هم ورپرید.
عبارت زیر از کیست؟

به دکتر گفتم پسرم چطور است؟ گفت مبتال به کرونا 
شده اس��ت. پانزده دقیقه دیگر پرسیدم االن حالش 

چطور است؟ دکتر گفت کامال خوب شده است.
الف( عزیز نسین – طنزپرداز ترکیه -

ب( حسن ریوندی – طنزپرداز ایرانی -
ج( چارلی چاپلین – طنزپرداز انگلیسی -

د( دوناد ترامپ – طنزپرداز آمریکایی -

روحانی:  

توهین به پیامبر اسالم)ص(، توهین به همه انبیا 
و ارزش های انسانی است

جزئیات مصوبه مجلس 

 دولت ملزم به 
پرداخت یارانه 

کاالی اساسی شد


