
رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته است 
برای گروه های هدف و اقش��ار آسیب پذیر که 
بر اثر تعطیلی کس��ب وکار آنان دچار آس��یب 

خواهد شد، اقدامات حمایتی در نظر بگیرد.
یکص��د و هش��تاد و دومی��ن جلس��ه س��تاد 
هماهنگی اقتصادی به  ریاست حسن روحانی 
رئیس جمهور برگزار ش��د و در ادامه مباحث 
جلسه گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گزارش��ی از روند آماده س��ازی و نهایی شدن 

الیحه بودجه سال 1400 ارائه کرد.

رئیس جمهور با تأکید بر اولویت تدوین الیحه 
بودجه بر اس��اس واقعیت های اقتصادی و در 
عین حال تداوم برنامه های توس��عه کش��ور، 
رش��د و رون��ق تولی��د و ایجاد گش��ایش در 
معیش��ت مردم و اقش��ار کم برخ��وردار گفت: 
مقاوم��ت ملت ای��ران در بیش از دو س��ال و 
نی��م جنگ اقتصادی بی س��ابقه با دش��منان 
قسم خورده به ثمر نشسته است و زمینه های 
بهبود در ش��رایط اقتصادی مردم فراهم شده 
اس��ت و با وجود لطمات و صدمات سختی که 

به اقتصاد کش��ور وارد شد، دولت با حمایت و 
هم��کاری مردم اجازه نداد تحریم کنندگان به 

اهداف شوم خود برسند.
روحانی ادامه داد: از این نظر با عنایت به اهداف 
الیحه بودجه سال آینده و با برنامه ریزی هایی 
که انجام ش��ده اس��ت، با امیدواری می توانیم 
اعالم کنی��م وضعیت اقتصادی کش��ور رو به 

بهبودی و رونق قرار خواهد گرفت.
وی پس از گزارش کارگ��روه اقتصادی کرونا 
در خص��وص وضعیت اقتصادی و مش��کالتی 
که بر اث��ر تعطیلی ها برای برخی از مش��اغل 
اعم��ال  جدی��د  دور  در  کس��ب وکارها  و 
محدودیت های ش��دید ایجاد خواهد ش��د، با 
اش��اره به ضرورت اعمال این محدودیت ها با 
هدف حفظ جان و س��المت م��ردم ابراز کرد: 
بی تردید در مس��یر اج��رای این محدودیت ها 
افراد کم برخوردار با مش��کالتی روبرو خواهند 
ش��د از ای��ن رو با وج��ود همه مش��کالت و 
مضایقی که همه مردم شریف از آنها آگاهند، 
دولت تصمیم گرفته اس��ت ب��رای گروه های 
هدف و اقش��ار آس��یب پذیر که بر اثر تعطیلی 
کس��ب وکار آنان دچار آس��یب خواهند شد، 

اقدامات حمایتی را در نظر بگیرد.
رئیس جمه��ور به س��ازمان برنام��ه و بودجه 
مأموریت داد ب��ا هماهنگی ب��ا وزارت تعاون 
و بانک مرکزی در خص��وص تأمین اعتبارات 

م��ورد نیاز این خانوارها اق��دام کند. در پایان 
این جلس��ه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در گفتگویی با اشاره به اینکه 
الیحه بودجه س��ال 1400 ب��ا توجه به حکم 
قانونی مبنی بر تحوی��ل آن تا 15 آذر ماه به 
مجلس، آماده شده است، گفت: 21 تبصره ای 
که بای��د همراه با جداول بودجه تهیه ش��ود، 
در اختیار وزرا قرار گرفت تا نظرات خودشان 
را حداکثر تا پایان هفته به س��ازمان برنامه و 
بودج��ه اعالم کنند. رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه اضافه کرد: مواردی که الزم است برای 
آنها تأمین نظر ش��ود یا جلس��ات مشترکی با 
دستگاه ها برگزار شود نیز تا پایان هفته انجام 
خواهد ش��د تا هفته آینده تبصره های الحاقی 
به ماده واحده نیز در دولت مورد بررسی قرار 
گیرد و به گونه ای برنامه ریزی ش��ده است که 
بتوانی��م قب��ل از 15 آذر الیحه بودجه س��ال 

1400 را به مجلس تقدیم کنیم.
نوبخ��ت اظه��ار داش��ت: ای��ن الیح��ه هم از 
سیاس��ت های کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی 
و ه��م از برنامه اصالح س��اختار بودجه ریزی 
تبعیت می کند. سازمان برنامه و بودجه حسب 
نظر مقام معظم رهبری، برنامه اصالح ساختار 
را در س��ال 1397 آماده و تقدیم شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ک��رد، اما از آنجا که این 
برنامه در ش��ورا تصویب نش��د، نهایتاً مجلس 

ش��ورای اس��المی باید این برنامه را بررسی و 
تصویب کند.

وی ب��ا بیان اینک��ه از نظر س��ازمان برنامه و 
بودج��ه، برنامه اصالح س��اختار بودجه آماده 
اس��ت و مجلس می تواند نس��بت به تصویب 
آن اق��دام کند، تصریح کرد: هیچ عذری برای 
سازمان برنامه و بودجه و مجلس در خصوص 
اعمال برنامه اصالح ساختار بودجه در بررسی 
الیح��ه بودجه وجود ندارد، چرا که این برنامه 
اکنون آم��اده و در اختیار مجلس قرار گرفته 

است و فقط نیاز به تصویب دارد.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بیان این 
ک��ه مجل��س در نظر داش��ت که تع��دادی از 
م��وارد مرتبط با برنامه اصالح س��اختار را در 
همین الیحه هم بگنجانیم، خاطرنش��ان کرد: 
نماین��دگان آن را به  صورت یک طرح قانونی 
به مجلس تقدیم کردند که امروز قرار اس��ت 
بررسی آن آغاز شود. سازمان برنامه و بودجه 
بر اس��اس مواردی که می دانس��ت مورد نظر 
نماین��دگان مجلس اس��ت، اصالحات الزم را 
در الیح��ه انج��ام داد و امی��دوارم آنچه برای 
بودجه س��ال 1400 در نظر گرفتیم با اعمال 
نظ��ر نمایندگان مجلس منّقح و کامل ش��ود 
ت��ا بتوانی��م از اول س��ال 1400 آن را به نحو 
شایس��ته اجرا کنیم.  پایگاه اطالع رسانی 

ریاست جمهوری

فرمانده س��پاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ از راه اندازی 
ی��ک کلینیک عارضه یابی و رف��ع موانع تولید صنایع در 
مجموعه بس��یج کارخانجات این سپاه خبر داد و گفت: 
برخی بس��یجیان ما محص��والت دانش بنیان��ی را تولید 
کردند که توان صادرات دارد و این کار آغاز شده است.

س��ردار محمدرضا یزدی در نشس��ت خبری به مناسبت 
هفته بس��یج طی سخنانی، اظهار داشت: خدمت رسانی 
ب��ه عم��وم مردم به ویژه قش��ر محروم جامع��ه از جمله 
اهداف ما در هفته بس��یج اس��ت. این کمک ها ش��امل 
کسانی می شود که هم در حوزه معیشت و هم در حوزه 
بهداش��تی دچار مشکل هستند. همچنین افرادی که در 
اثر کرونا یکی از افراد خانواده را از دس��ت داده اند تحت 

پوشش این کمک ها هستند. 
س��ردار یزدی با بیان اینکه برنامه هایی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی هم در دس��ت اجرا داری��م، گفت: برپایی 110 
میز اقش��ار بسیج در مس��اجد یکی از محورها است. این 
میزهای خدمت به ارائه خدمات مش��اوره ای و درمانی و 
همچنین مشاوره های حقوقی می پردازد. همچنین 40 
میز خدمت توس��ط بس��یج ادارات اجرایی می شود. ارائه 
خدمات رایگان از س��وی اصناف بسیجی به عموم مردم 

هم در دستور کار قرار دارد. 
فرمانده سپاه تهران تصریح کرد: در هفته بسیج همچنین 
جش��نواره مالک اش��تر برای قدردان��ی از رده های برتر 
مقاومت بسیج برگزار می شود. همچنین پویش سلیمانی 

ها توسط پایگاه های بسیج اجرا می شود.
وی با اشاره به اقدامات اطالعاتی سپاه تهران، 
تصریح کرد: کشف انبارهای احتکار الستیک 
و کش��ف هشتاد هزار الستیک احتکار شده 
و همچنین 202 دس��تگاه تویوتا هایلوکس، 
کش��ف احتکار 1۶00 عدد عینک محافظ 

چشمی، حدود 2 میلیون ماسک 
و مق��دار قابل توجهی الکل 

 ۸۶ کش��ف  بهداش��تی، 
ضد  م��واد  لیتر  ه��زار 
عفونی کننده از جمله 
اقدام��ات امنیت��ی و 
س��پاه  اطالعات��ی 
ای��ام  در  ته��ران 
بیم��اری  ش��یوع 

کرونا است.
ی��زدی  س��ردار 
عن��وان ک��رد: در 

حوزه س��ازندگی و محر ومیت زدای��ی توزیع 40 میلیون 
ماسک توس��ط پایگاه های بس��یج و توزیع یک میلیون 
بس��ته معیش��تی را داش��ته ایم. توزیع 100 خبر بس��ته 
نوش��ت افزار و تحت پوش��ش حمایتی قرار گرفتن 500 

نفر نیز از دیگر اقدامات ما بوده است. 
فرمانده س��پاه تصریح کرد: 700 صندوق قرض الحسنه 
اش��تغال زایی با کمک مردم و خیری��ن ایجاد کرده ایم. 
به س��ه هزار نفر نیز آموزش های فنی و حرفه ای دادیم 
که 300 نفر از آنها هم از وام های اش��تغالزایی بهره مند 
شدند. در شرایط کرونا تامین جهیزیه را تعطیل نکردیم 
و برای افراد نیازمند 1700 بسته جهیزیه شامل 15 قلم 
کاالی اساسی تحویل داده ایم و تاپایان سال 1000 بسته 

دیگر نیز توزیع خواهد شد. 
وی در ب��اره فعالیت های اجتماعی س��پاه تهران اظهار 
داش��ت: در مرکز ش��هید زیادیان 1500 معتاد را درمان 
کردی��م اخیرا ه��م مرکزی ب��رای درمان بان��وان معتاد 
متجاه��ر را افتت��اح کردیم. این مرک��ز آمادگی پذیرش 

150 نفر را دارد. 
س��ردار یزدی با بی��ان اینکه ما ام��روز 44 پایگاه علمی 
در ته��ران داریم، گفت: هر ک��دام از آنها توانایی اجرای 
پروژه ه��ای علمی را دارند که در برخی از این پایگاه های 
علمی ما نوآوری هایی صورت گرفته که به ثبت رس��یده 
است. همچنین هشت مرکز رشد و فناوری علمی ایجاد 

کرده ایم که هفتاد واحد فناوری در آنها مستقر است.
وی ب��ا بیان اینکه برخی بس��یجیان ما محصوالت 
دانش بنیانی را تولی��د کردند که توان صادرات 
دارد و این کار آغاز شده است، گفت: همچنین 
به دنبال ایجاد یک پارک علم و فناوری هستیم 
که کارهای آن انجام ش��ده است و امیدواریم تا 

پایان سال این پارک نیز راه اندازی شود.
فرمانده سپاه تهران تصریح کرد: تعداد زیادی 
از بیمارس��تان ها در تهران 9 ماه است 
که درگیر مقابله با کرونا هس��تند. از 
هفته گذشته با کمک بسیج ادارات 
10 خدم��ت مختلف به پزش��کان 
و پرس��تاران ارائه م��ی دهند. با 

هی  ا بانک ها تسهیالت همر
قرض الحسنه 
اخیت��ار  در 
عزیزان  ای��ن 

قرار دادیم.
 فارس

تصوی��ب کلیات طرح اصالح 
ساختار بودجه، تمدید اجرای 
قان��ون آزمایش��ی مالیات بر 
ارزش افزوده، انتقاد قالیباف 
از مخالف��ت دول��ت با طرح 
اصالح ساختار بودجه، اصالح 
طرح اختص��اص یارانه 120 
از مهمترین  ه��زار تومان��ی 
اخبار جلس��ه روز گذش��ته 

مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علن��ی مجل��س به 
قالیباف  محمدباقر  ریاس��ت 
برگزار شد و بررسی گزارش 

کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات در مورد طرح 
یک فوریتی تامین کاالهای اساس��ی)اعاده شده از شورای 
نگهبان(، بررس��ی گزارش کمیس��یون برنامه و بودجه و 
محاس��بات در مورد ط��رح احکام کل��ی بودجه 1400 و 
بررسی گزارش کمیس��یون اقتصادی در مورد الیحه یک 
فوریت��ی تمدید قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده - مصوب 
13۸7- با اصالحات بعدی آن در دس��تورکار نمایندگان 
قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان با کلیات طرح احکام 

کلی بودجه 1400 موافقت کردند.
رئیس مجلس شورای اس��المی در جریان بررسی کلیات 
این طرح گفت: اصالح ساختار بودجه موضوعی است که 
حض��رت آقا هم آن را از ما خواس��ته بودند، ما در اصالح 
ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار و هزینه کرد 
مؤثر برویم و نداش��تن وابس��تگی به نفت و جلوگیری از 

کسری بودجه را دنبال کنیم.
محمدباقر قالیباف همچنین از دولت به خاطر مخالفتش 
با طرح اصالح س��اختار بودج��ه انتقاد ک��رد و افزود: در 
بحث اصالح س��اختار بودجه و نهاد برنامه ریزی هم آقای 
پورمحمدی و هم آقای نوبخت می دانند که حداقل از سه 
ماه قبل شخص من تا بقیه کمیسیون ها گام به گام تا 4۸ 
س��اعت قبل این موضوع��ات را به صورت هماهنگ پیش 
بردی��م و از آنها به صورت کتبی یا ش��فاهی در جلس��ات 
حمایت ش��ده اس��ت ولی حاال اظهارنظر خ��الف توافق 

می کنید که این خالف توقع ماست.
س��ید حمید پورمحمدی،  معاون رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کش��ور هم گفت که  دولت اگ��ر بخواهد به طرح 
نماین��دگان تمکین کن��د باید زمان ارائ��ه الیحه بودجه 
1400 به مجل��س را عقب بیندازد ک��ه این به مصلحت 
دولت و مجلس نیس��ت. بنابر اصل 52، 57 و 12۶ قانون 

اساسی تفکیک قوا و وظایف 
دولت و مجلس برای تنظیم 
و تصویب بودجه مش��خص 
ش��ده، ما الیحه بودجه سال 
1400 را تنظی��م کردیم و 
12 آذرم��اه به ش��ما تقدیم 
خواهیم کرد شما می توانید 
آن زم��ان ب��ه تنظی��م آن 

بپردازید.
س��ید امیر حس��ین قاضی 
زاده هاشمی هم که ریاست 
بخشی از جلس��ه علنی روز 
گذش��ته مجلس را بر عهده 
داش��ت، خطاب به نماینده دولت بیان کرد: س��تاد کرونا 
به درس��تی تش��خیص داده تا دو هفته کشور در شرایط 
ویژه قرار گرفته و تمام صنوف در ش��هرهای قرمز تعطیل 
ش��ود. نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
باید حمایت معیش��تی وی��ژه ای از دهک هایی که کارمند 
دولت نیس��تند برای همکاری بیش��تر مردم برای اجرای 
محدودی��ت های دو هفته آینده ص��ورت گیرد. در ادامه، 
نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص الیحه 
تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررس��ی کرده و با 
پیشنهاد محمدحس��ین فرهنگی مبنی بر تمدید یکساله 

این قانون موافقت کردند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی هم با انتقاد از آن چه عدم 
اقدام به موقع دولت برای تمدید قانون آزمایش��ی مالیات 
ب��ر ارزش افزوده خواند، پرهیز از حواش��ی و پرداختن به 

وظایف اصلی و قانونی را برای دولت یادآور شد.
همچنین، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام 
دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی را رفع و تصویب 
کردند و بر این اساس طرح مجلس برای اختصاص یارانه 

120 هزار تومانی اصالح شد.
در ادامه جلسه علی کریمی فیروزجانی،  عضو هیات رییسه 
مجل��س بیانیه 1۶7 نفر از نمایندگان مجلس را در تقدیر 
از خدم��ات نیروی هوایی ارتش و بیانیه  22۶ نماینده در 
تقدیر از وزارت اطالعات در دس��تگیری سرکرده گروهک 
حرک��ة النضال و  بیانیه 1۸3 نفر از نمایندگان مجلس را 
در خصوص حمایت از اصناف در شرایط تعطیلی به دلیل 

شیوع کرونا قرائت کرد.
محس��ن دهنوی عضو هیات رییس��ه هم از اعالم وصول 
شش فقره سوال ملی نمایندگان از وزیر امور خارجه خبر 

داد.  ایسنا 

ادامه از صفحه اول
و بس��یاری دیگر، اعتقاد دارند که راه حل مشکالت 
کشور را باید در داخل جستجو کرد اما برای رسیدن 
به این راه حل ابتدا باید اقش��ار آسیب پذیر حمایت 

شودند تا فشارها کمتر شود.
اعتقاد مسئولینی چون قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی و رئیسی رئیس قوه قضاییه بر توانمندی های 
داخلی و مدیریت درس��ت در اقتصاد کشور درست 
و بجا اس��ت اما این تفکر نیازمند دولتی اس��ت که 
نگاه صرف به بیرون نداش��ته باش��د و عقبه سیاسی 
آن نی��ز چنین دیدگاهی را ترویج نکند. یعنی هر دو 
باید تالش کنند تا از ظرفیت های داخلی برای بهبود 

وضعیت اقتصادی بهره برده شود.
داستان آنهایی که تصور می کنند برای رفع مشکالت 
اقتص��ادی باید ب��ا آمریکا مذاکره و تعامل داش��ت، 

مصداق این شعر حافظ است که :
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

تمنای حل مش��کالت از خارج، آن هم آمریکا برای 
لغ��و تحریم های اقتصادی، یک خواس��ته ناش��دنی 
اس��ت چرا که آمریکا هیچگاه خواهان ایرانی قوی با 
اقتصادی توانمند که شرایط زندگی مناسبی را برای 
اقشار جامعه تأمین کند، نیست.باور به این سیاست 
آمریکایی ها و دیگر دشمنان جمهوری اسالمی ایران 
اس��ت که می تواند انگیزه بیش��تر برای کار و تالش 

مسئولین به ویژه دولتمردان را فراهم کند.
اما چرا همچنان برخی از مسئولین اعتقاد دارند که 
رف��ع تحریم ها با مذاکره با آمریکا محقق می ش��ود؟ 
و ای��ن تنها راه اس��ت!. در این که تحریم های اعمال 
شده علیه ایران از سوی آمریکا، غیر قانونی و ظالمانه 
است تردیدی نیست و اکثریت کشورهای جهان نیز 
به آن اذعان دارند، اما مس��ئله این اس��ت که تا چه 
زمان��ی باید صبر کرد ک��ه آمریکایی که خود اکنون 
با مشکالت بسیاری روبرو است، تحریم های ناحق را 

لغو کند و ما همچنان در انتظار آن روز بمانیم؟
یکبار هس��ته ای را دادیم و در قبال آن قرار بود همه 
تحریم های اقتصادی لغو ش��ود، تضمین دومین بار 
چیست؟ محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 

بودجه، در نامه ای خطاب به رئیس مجلس نوشته: 
»م��ردم ایران به جای اعان��ه و یارانه از مدیران خود 
رفع تحریم و برداش��تن زان��وی زور از گلوی اقتصاد 

ایران را طلب می  کنند.«
زانوی زور با مذاکره برداش��ته نمی شود، زانوی زور با 
مقاومت و مقاوم سازی بنای اقتصاد کشور است که 

از گلوی اقتصاد برداشته خواهد شد.
اگر در این ۸ س��ال دولت همه همت خود را صرف 
تولی��د داخلی کرده ب��ود و اینگونه که در خصوصی 
س��ازی ها دیده می ش��ود که باعث زمینگیر ش��دن 
مجتمع های بزرگی چون کش��ت و صنعت دش��ت 
مغان و هفت تپه گش��ته، سیاست درستی در پیش 
می گرفت، اکنون آنچه خود داش��تیم از بیگانه تمنا 

نمی کردیم.

گزارشسرمقاله

برای اصالح ساختار بودجه مصمم هستیم
رئیس مجلس گفت: اصالح س��اختار بودجه بر اس��اس فرمان رهبر معظم 

انقالب بوده از این رو مجلس مصمم است در این راستا قدم بردارد.
محمدباقر قالیباف در نشس��تی با نمایندگان مجلس گفت: ضمن تأکید بر 
تعامل با دولت، بر انس��جام مجلس جهت دفاع از تصمیمات و مصوبات نیز 
تأکید داریم. وی درباره طرح اصالح برخی از احکام بودجه گفت: این طرح 
12 ماده ای صرفاً برای بودجه س��ال 1400 نبوده و قرار اس��ت بخشی از احکام 
بودجه را تکمیل کند تا در راس��تای آن و در مراحل بعدی اصالح ساختار بودجه نیز در 
دستور کار قرار گیرد. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم مجلس به حاشیه 
برده شود، افزود: اولویت کمیسیون های تخصصی مجلس مشخص و هماهنگی های الزم 
ب��ا مرکز پژوهش ه��ای مجلس صورت گرفته از این رو مس��یر مجلس برای ایجاد تحول 

مشخص است.  خانه ملت

همکاری نیروی هوایی ایران و عراق
فرماندهان نیروی هوایی ارتش ایران و عراق به منظور بررسی زمینه های 
همکاری و هم افزایی دوجانبه دیدار و گفتگو کردند. در ادامه دیدارهای 
هیئت عالی رتبه نظامی عراق با همتایان خود در کش��ورمان، سرلشکر 
خلبان »ش��هاب جاهد علی« فرمانده نیروی هوایی عراق با امیر خلبان 
عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در س��تاد فرماندهی این نیرو 
دی��دار و در خصوص زمینه ه��ای همکاری دوجانب��ه و هم افزایی منطقه ای 
گفتگ��و کردند. در ای��ن دیدار طرفین با تاکید بر وجود زمینه های همکاری مش��ترک 
عملیاتی، فنی، تعمیر و نگهداری س��امانه های پروازی باسرنش��ین و بدون سرنشین و 
آموزش نیروی انس��انی بر تعامل سازنده دوس��ویه تاکید کردند. همکاری و هم افزایی 
عملیاتی در مبارزه با نیروهای تروریستی تکفیری و سایر نیروهای تهدید کننده امنیت 

پایدار دو کشور از دیگر محورهای مطرح شده بود.

آماده آموزش نیروهای ارتش عراق هستیم
فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارتش از آمادگی ای��ن نیرو برای پذیرش و 
آم��وزش نیروهای ارتش عراق خبر داد. امیر س��رتیپ صباحی فرد گفت: 
ما در دانش��گاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( آمادگی پذیرش دانشجو 
از کشور عراق و همکاری در زمینه انتقال دانش نظامی را داریم. سرلشکر 
س��تاد معن زید ابراهیم علوان فرمانده پدافند هوایی عراق با امیر س��رتیپ 
علیرضا صباحی فرد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار امیر سرتیپ صباحی فرد 
ب��ا تأکید بر تعامل بین دو کش��ور در تأمین امنیت هوافض��ای منطقه گفت: با ظرفیت 
دفاعی که در کش��ور ایران و کشور دوست و همس��ایه ما، عراق وجود دارد و با توجه به 
وجود ظرفیت های مناسب انسانی، آموزشی و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری 
در حوزه ی تخصصی علوم پدافند هوایی، پذیرش دانش��جوی عراقی در دانش��گاه خاتم 

االنبیا)ص( می تواند نخستین گام این تعامل باشد.  روابط عمومی ارتش

اسکناس صورتی با گل های 
بنفش

عبارت زیر از کیست؟
ما امسال واکسن آنفوالنزا را هم به زور گیر آوردیم. 

واکسن کرونا به ما نمی رسد.
الف( یکی از عناصر ضد انقالب وابس��ته به استکبار 

جهانی
ب( یکی از عوامل تضعیف نظام وابسته به موساد

ج( یکی از بوق های آمریکای جهانخوار
د( خواهر مینو محرز – عضو ستاد مقابله با کرونا 

جرای��د: بان��ک مرک��زی چهارصفر اس��کناس ده 
هزارتومانی را کمرنگ منتشر کرد.

به نظر شما ابتکار بعدی بانک مرکزی کدام یک از 
گزینه های زیر است؟

الف( اسکناس به رنگ صورتی و با گل های بنفش 
به شکل عشقوالنه  منتشر می شود.

ب( تصویر پت و مت در پس زمینه ساختمان بانک 
مرکزی نقش می بندد.

ج( تصوی��ری از عبدالناصر همت��ی به عنوان رابین 
هود اقتصاد کشور چاپ می شود.

د( انتش��ار ش��عار : همه چ��ی آروم��ه / من چقدر 
خوشحالم در پشت و روی اسکناس ها

تکلی��ف کدام یک از گزینه های زیر دیرتر روش��ن 
می شود؟

الف( نتیجه انتخابات آمریکا
ب( وعده شنبه های آقای رییس جمهور

ج( نرخ مرغ و تخم مرغ
د( آینده عمه رهبر کره شمالی

روحانی:  

برایآسیبدیدگانتعطیلیهااقداماتحمایتیدرنظرمیگیریم
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گزیده ای از جلسه علنی روز گذشته مجلس

انتقاد قالیباف از مخالفت دولت با طرح 
اصالح ساختار بودجه

سردار یزدی: 

 توان صادرات محصوالت دانش بنیان 
بسیجیان وجود دارد


