
ادامه از صفحه اول 
عمومی کشورهای منطقه به دنبال بازی دوسر برد 
هس��تند به گونه ای که از یک سو با ادعای تهدید 
ب��ودن ایران از نظ��ر منطقه، ط��رح تهدید تحریم 
تسلیحاتی ایران را اجرای سازند و از سوی دیگری 
دیگ��ر مان��ع از تواف��ق نظامی ایران با کش��ورهای 
منطقه ش��ود ت��ا همچنان بحران در این کش��ورها 

ادامه داشته باشد.
ب��ه هر تقدی��ر می توان گف��ت ک��ه آمریکایی ها بر 
ای��ن تصورند که با ترور س��ردار س��لیمانی جایگاه 
کاریزماتی��ک ای��ران در منطق��ه با چال��ش مواجه 
ش��ده اس��ت و می توانند از این فرصت برای تمدید 
تحریم های تسلحیاتی ایران و جلوگیری از توافقات 
دفاعی ایران با کشورهای منطقه جلوگیری نمایند. 
نکت��ه قابل توجه آنکه ق��رارداد نظامی اخیر ایران و 
سوریه به ویژه در حوزه پدافندی این معادله آمریکا 
را با چالش مواجه کرده اس��ت و دستاوردهای این 
توافق برای امنیت س��وریه و منطقه می تواند زمینه 
س��از گرایش سایر کش��ورهای منطقه به همگرایی 

نظامی با ایران شود. 

شمخانی خطاب به پامپئو:
اعتراف به شکست مقابل ایران 

قدرتمند بهتر از الف های احمقانه است
دبیر شورای عالی امنیت ملی کش��ورمان با اشاره به 
اظهارات وزیر خارجه آمریکا که گفته در برابر ایرانی ها 
فقط قدرت ج��واب می دهد، به مقام��ات آمریکایی 
توصی��ه ک��رد که اعتراف به شکس��ت مقاب��ل ایران 
قدرتمند بهتر از الف های احمقانه و بی پشتوانه است. 
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اس��امی ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: »پمپئو 
گفته، ما در قبال ایران از اس��اس تغییر رفتار داده ایم 
چ��ون در برابر آنه��ا فقط قدرت ج��واب می دهد نه 
مماشات، بیش از 40 سال است که همه قدرت خود 
را برای شکس��ت ایران به کار برده اما همچنان ناکام 
هستید. اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند بهتر 
از الف های احمقانه و بی پش��توانه است.« این توئیت 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در واکنش به 
اظهارات وزیر خارجه آمریکا مطرح ش��د. پامپئو روز 
جمعه طی س��خنرانی خود اعام کرد که واشنگتن 
پس از خروج از برجام سیاست های خود را تغییر داده 
و به کلی سیاس��ت جدیدی را در قبال ایران در پیش 

گرفته است.  تسنیم

اخبار

رئیس جمه��ور گف��ت: طبق گ��زارش وزارت 
بهداشت تخمین زده می شود که تاکنون ۲۵ 
میلی��ون ایرانی به کرونا مبتا ش��ده اند و ۱4 

هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند.
معاون ارتباطات و اطاع رس��انی دفتر رییس 
جمهور درباره آمار اعام ش��ده رییس جمهور 

توضیحاتی ارائه کرد.
وی در صفحه توییتر خود نوش��ت:  همان گونه 
که رئیس جمهور در ستاد ملی اشاره  کردند؛ 
تحلیل ارائه  ش��ده مس��تند به برآورد معاونت 
تحقیقات وزارت بهداش��ت  اس��ت که در آن 
براس��اس یک س��ناریوی تخمین��ی  تاکنون 
۲۵میلیون ایرانی با ویروس کرونا درگیر شده 
و ایمنی کاملی به دس��ت آورده اند و تا مدتی 

در معرض ابتای مجدد نخواهند بود.
حس��ن روحانی رئیس جمهور روز ش��نبه در 
جلس��ه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
تقریب��اً در ماه پنجم مبارزه ب��ا ویروس کرونا 

هستیم، اظهار داشت: 
گزارشی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت 
به دست ما رسید که نکات مهمی دارد مبنی 
ب��ر اینکه تخمین ما بر این اس��ت که تاکنون 
۲۵ میلی��ون ایران��ی ب��ه این وی��روس مبتا 
ش��ده اند و حدود ۱4 هزار نف��ر جان خود را 
از دس��ت دادند و تعداد زیادی از افراد در این 
۱۵0 روز بس��تری بودند که مجموعاً بیش از 
۲00 هزار نفر در بیمارستان ها بستری بودند. 
وی عن��وان کرد: در این گزارش آمده اس��ت 
که ۳0 ت��ا ۳۵ میلیون نفر دیگ��ر در معرض 
ابتا خواهند ب��ود. در این گزارش پیش بینی 
ش��ده تعداد بس��تری هایی که در آینده باید 
پیش بین��ی کنی��م ح��دود دو براب��ر مقداری 
خواهد بود که در این ۱۵0 روز ش��اهد بودیم. 
با توجه به اینکه زمان دقیق پایان این بیماری 
را نمی دانی��م، باید از لح��اظ تخت، امکانات و 

درمان، خودمان را برای ش��رایط آینده آماده 
کنی��م. در این گ��زارش آم��ده از هر ۱000 
نف��ر مبتا ۵00 نفر اصًا ممکن اس��ت عائم 
نداش��ته باش��ند و متوجه هم نش��وند. حدود 
۳۵0 نف��ر عائم خفیف دارن��د و اصًا نیاز به 
بس��تری ندارن��د و ممکن اس��ت ۱۵0 نفر از 
۱000 نفر نیاز به بس��تری داشته باشند. پس 
م��ا یک جمعیت چن��د ۱0 میلیونی پیش رو 

داریم که باید خودمان را آماده کنیم.
وی بی��ان ک��رد: مش��کل دیگر در کش��ور ما 
فش��ار خون، چربی ب��اال، قند خون، س��نین 
باالی ۵۵ س��ال و دیگر بیماری های زمینه ای 
اس��ت که کار ما را س��خت تر می کند. در این 
شرایط س��ه راه اصلی و اساسی وجود دارد و 
همه باید ب��ه توصیه های مربوط به آنها توجه 
کنی��م. س��اده ترین، راحت تری��ن، موثرترین 
و کم هزینه ترین روش اس��تفاده از ماس��ک 
است که عامل بس��یار خوبی برای جلوگیری 
از ش��یوع بیشتر این بیماری اس��ت. در کنار 
ماس��ک رعایت فاصله اجتماع��ی، جلوگیری 
از تجمعات و رعایت بهداش��ت شخصی از راه 
حل های دیگر است که می تواند کمک بزرگی 
برای سامت جامعه باشد. رئیس جمهور ادامه 
داد: خوشبختانه هم وزارت بهداشت و درمان 
و هم ش��رکت های دانش بنیان ما برای تولید 
داروهای تا ح��دی مؤثر، تاش خوبی کردند. 
۵ دارو در اختی��ار اس��ت و ی��ک دارو نیز در 
هفته ه��ای پیش رو در اختی��ار قرار می گیرد. 
با نگاه به آمار و ارقام، در برخی از کش��ورهای 
ش��رق آسیا این بیماری س��ریع تر جمع شده 
است و زودتر مشکل کاهش پیدا کرده است. 
دلیل این آن اس��ت که اینها تجربه گذش��ته 
را داش��تند. روحان��ی تاکید کرد: م��ا باید در 
براب��ر این بیم��اری تاب آوری مل��ی را در دو 
بخش س��امت و اقتصاد باال ببریم. در بخش 

اقتص��ادی اولی��ن بخش مهم ب��رای ما تولید 
اس��ت که باید س��ر جای خود باشد و افزایش 
پیدا کند و کاالی مورد نیاز مردم در دسترس 
قرار بگیرد. روحانی ادامه داد: آنهایی که تولید 
می کنن��د هم مهم هس��تند. در آم��ار و ارقام 
داریم که ۱۵ میلیون کارگر، مهندس، کارمند 
و کارفرما در بخش تولید وجود دارد. این ۱۵ 
میلیون نفر جمعیت ۵0 میلیونی را تش��کیل 
می دهند. اول باید از آنها حفاظت کنیم. یعنی 
دستورالعمل های حفاظتی با شدت در تمامی 
کارگاه ه��ا و کارخانه ها رعایت ش��ود. اگر این 
اتفاق نیافتد، خدمات، تولید و زندگی متوقف 
می ش��ود. وی گف��ت: حراس��ت از کارگران، 
مهندس��ان و مولدان تولی��دی در اقتصاد که 
تولی��د انج��ام می دهن��د، مهم اس��ت. بخش 
بزرگ��ی از تولید مربوط به خ��ود این بیماری 
اس��ت. تولید کیت آزمایش��گاهی، ونتیاتور، 
شوینده، ماسک، س��ی تی اسکن و تجهیزات 
آی س��ی یو که خوشبختانه همه را در داخل 
تولید می کنیم و بخش بزرگی از داروها را هم 
در داخل تولید می کنیم. روحانی عنوان کرد: 
در بخش س��امت نیز نیازمن��د افزایش تاب 
آوری هستیم. نیروی انسانی ما در بیمارستان 
از دکتر، پرس��تار، کادر آزمایش��گاه، به  ورز و 
کسانی که دس��تگاه ها را س��رویس می کنند 
کادر درم��ان ما را تش��کیل می دهند. نیروی 
انس��انی ما هس��تند که دس��ت به دست هم 
می دهند تا جبهه دفاع از س��امت را تشکیل 
دهند. این نیروی انسانی برای ما مهم هستند. 
باید تع��داد کافی در این بخش نیرو داش��ته 
باش��یم و آنها باید بتوانند فرصت کافی برای 
استراحت داشته باش��ند. نیروی کادر درمان 
ما نباید خسته باش��د و اگر ساعت کاری باال 
باش��د، کیفیت پایین می آید. همچنین کادر 

درمان ما باید انگیزه داشته باشد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه چون این موضوع 
یک مس��ئله ملی است و مربوط به جان مردم 
است، همه کادر درمان ما انگیزه بسیار باالیی 
دارند. نکته مهم س��امت کادر درمان ماست. 
کادر درمان ما اول باید خودش سامت باشد. 
اگر قرار باش��د تعداد زیادی از کادر ما هر روز 
به این بیماری مبتا ش��وند، خوب نیس��ت و 
باید لوازم مورد نیاز، در اختیار آنها قرار گیرد. 
روحان��ی عنوان کرد: در بیرون از کش��ور هم 
ش��اهدیم که در کش��ورهای همس��ایه و کًا 
در سراس��ر جهان، همه درگی��ر این بیماری 

هستند. همه باید به توان خود تکیه کنند.
رئیس جمه��ور اظهار داش��ت: زمان��ی بود که 
کسی به ما ماسک، مواد ضدعفونی و ونتیاتور 

و یا دستگاه سی تی اسکن نمی داد.
روحان��ی ادامه داد: حتی گن��دم هر چند نیاز 
نداریم، ولی برای احتیاط خریده بودیم که به 
محض وقوع این بیماری گفتند کمی به تاخیر 

می افتد. هنوز از اس��فند تاکنون می گویند که 
به تاخیر می افتد. ما امس��ال و س��ال دیگر به 
گن��دم نیاز نداریم و ۱۲ درصد خرید گندم ما 
نس��بت به سال پیش بیش��تر شده و وضعیت 

خوبی داریم.
رئیس ق��وه مجریه افزود: یک��ی از نکاتی که 
برای ما اهمیت دارد، اخاق در کرونا اس��ت. 
اگر اخاق مراعات نشود، به موقع دکتر نرویم، 
تس��ت ندهیم، قرنطینه نرویم، مراقبت نکنیم 
و دس��تور العمل را رعای��ت نکنیم، همه چیز 
دچار مشکل می شود. اخاق باید مورد توجه 
ق��رار گیرد. روحانی عنوان کرد: بارها به دکتر 
نمکی گفته ام که برخی از افراد که خیلی هم 
تاش می کنن��د، وقتی برای م��ردم صحبت 
می کنند، اضطراب ایجاد می کنند. نباید دنبال 
ایجاد اضطراب باش��یم و نباید احساس مقهور 
بودن بکنیم. م��ا در مقابل این بیماری پیروز 

می شویم.  مهر

ریی��س گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی ایران با بیان اینکه 
در آینده ممکن اس��ت ش��اهد خطرات مش��ابهی مانند ناو 
بونهام در ش��ناور های آمریکایی باش��یم، گفت: اتفاقی که 
برای ناو بونهام آن هم نه در وسط دریا بلکه در یک پایگاه 

دریایی رخ داد، به هیچ عنوان یک اتفاق عادی نبود.
امی��ر محمدحس��ن نامی با بیان اینکه بع��د از پایان جنگ 
جهان��ی دوم، طی ۲ س��ال دوران آرامش ایجاد ش��د و آن 
کش��ور هایی که مس��تقیم و غیرمس��تقیم به مدت ۶ سال 

مش��غول جنگ بودند، سرگرم رتق و فتق امور داخلی خود 
بودند، گفت: در آوریل ۱۹4۷ اولین واقعه ژئواس��تراتژیک 
در جهان ش��کل گرفت و دو راهبرد از س��وی دو قدرت آن 
زمان یعنی ش��وروی و آمریکا اتخاذ شد. شوروی استراتژی 
بّری را برای خود برگزید و نگاه خود را به زمین ها و تصرف 
زمین ها معطوف کرد و در مقابل آمریکا استراتژی بحری را 
برای خود انتخاب کرد و نگاهش را به دریا ها معطوف کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه قدرت نظامی آمریکا در طول ۷0 س��ال 

گذشته یک قدرت دریاپایه محسوب می شود، گفت: آمریکا 
در حال حاضر ۱۲ ناو هلی کوپتربر و هواپیمابر دارد.

ریی��س گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی ایران با اش��اره به 
اتفاق پیش آمده ب��رای ناو بونهام آمریکا گفت: تنها و تنها 
ساخت ناو »بونهام ریچارد« که ماموریت اصلی آن نیروبَری 
و هلی کوپترب��ری بود بیش از ۳0 میلیارد دالر هزینه روی 
دس��ت آمریکا گذاش��ته بود و این رقم جدای از رقم باالی 

مربوط به تجهیزات و پرسنل این ناو است.
امی��ر نامی با بیان اینکه عموماً در همه ارتش های دنیا یک 
دوره مش��خصی برای تعمیر، نگهداری و اورهال تجهیزات 
نظامی وجود دارد، افزود: ناو بونهام برای انجام امور مربوط 
به نگهداری س��الیانه و فوق العاده به پایگاه سن دیگو رفته 
ب��ود. وی ادام��ه داد: نگهداری ف��وق العاده ن��او بونهام در 
پایگاه س��ن دیگو به این دلیل بود که مقرر شده بود اولین 
هواپیمای اف ۳۵B که عمودپرواز اس��ت، روی این ناو قرار 
بگیرد. قرار بود ناو بونهام بعد از آنکه هواپیمای اف ۳۵B را 

بر روی خود مستقر کند، عازم منطقه ژاپن شود.
ریی��س گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی ایران با بیان اینکه 
آتش سوزی ناو بونهام، بسیاری از بخش های آن را به آهن 
قراضه تبدیل کرد، عنوان کرد: اینکه بعضا اعام می ش��ود 
حادثه پیش آمده برای ناو بونهام به دلیل جوشکاری قطعات 
آن ناو بوده اس��ت، کاما نادرس��ت اس��ت چرا که مقررات 
ش��دیدی در زمینه انجام اقدامات مرب��وط به تعمیرات در 
نیروی دریایی آمریکا وجود دارد. ممکن اس��ت در بسیاری 
از کش��ور ها چنین اتفاقی برای ناو در حال تعمیر بیفتد، اما 

آتش توس��ط افراد حاضر در محل و با استفاده از تجهیزات 
ضدحریق فورا کنترل و مهار می شود.

امیر نامی با بیان اینکه جامعه آمریکا بیش از 40 روز است 
درگیر مقابله با نژادپرستی ساختاری توسط هیئت حاکمه 
آمریکاست، گفت: قرار گرفتن زانوی پلیس آمریکا بر گردن 
یک رنگین پوس��ت، تداعی گر قرارگرفتن زانوی استکبار بر 
گردن آزادی خواهان و همه کش��ور های آزاده و صلح طلب 
بود. وی با بیان اینکه جامعه حاضر در ناو بونهام، مشتی از 
خ��روار جامعه آمریکا بودند و جالب اس��ت بدانیم که ۷۸0 
نفر از پرسنل ۱۲40 نفری ناو بونهام، رنگین پوست بودند، 
گف��ت: در زم��ان تعمیر و نگهداری ناو بونه��ام که قرار بود 
حدود ۳ ماه به طول بینجامد، تنها ۱۶4 نفر پرسنل بر روی 

ناو حضور داشتند که اکثریت آن ها رنگین پوست بودند.
ریی��س گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی ایران با بیان اینکه 
خطر بالقوه اعتراض رنگین پوس��تان آمریکا، می تواند برای 
سایر شناور های کوچک و بزرگ آمریکایی هم وجود داشته 
باشد، یادآور شد: آمریکا چند ماهی است که به بهانه کرونا، 
پرس��نل زیادی را از ش��ناور های مختلف خودش کم کرده 
اس��ت و از این نظر آمریکا در پایین ترین حالت رزمی قرار 
دارند. وی در پایان گفت: آنچه که مشخص است این است 
که آمریکایی ها در آینده به ش��دت آسیب پذیر خواهند بود 
و اتفاق ناو بونهام نشان داد که این ناو ها می توانند به عنوان 
مهمترین هدف برای یک کشور که در مقابل آمریکا مبارزه 

می کند باشد.  میزان

 واردات گندم با ارز مرجع توسط یکی 
از سران پر نفوذ سیاسی

وزیر کشاورزی پاسخگو باشد
علی خضریان با بیان اینکه متاسفانه 
یکی از سران پر نفوذ سیاسی کشور 
اقدام به واردات محموله های گندم 
کرده اس��ت، گفت: اس��ناد نش��ان 
می دهد ش��رکت ثبت شده توسط 

این چهره سیاس��ی که تنها چند ماه پس آغازبه کار دولت 
جن��اب حس��ن روحانی در س��ال ۹۲ ثبت ش��ده، اقدام به 

واردات کاالهای اساسی با ارز مرجع کرده است.
نماینده م��ردم تهران در یازدهمین دوره مجلس ش��ورای 
اس��امی با اشاره به حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم 
از س��ال ۱۳۹4 تاکنون، گفت: ای��ن تصمیم باعث ضربه به 
تولید داخلی ش��ده و به کش��اورزی ما نیز ضربه وارد کرده 
است. وی با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر به دلیل عدم 
توجه به تولی��د داخلی، واردات گندم رونق گرفته اس��ت، 
اظهار داش��ت: عدم حمایت از تولی��د گندم این ذهنیت را 
پدی��د می آورد که گوی��ا فرد یا افرادی ت��اش می کنند تا 

منافع شخصی برخی از اطرافیانشان تامین شود. 
وی اعام کرد که در این زمینه س��والی از وزیر کش��اورزی 
پرس��یده ایم ک��ه ط��ی آن وی بای��د ضمن ارائ��ه توضیح 
درخص��وص علت این تصمیم، پاس��خگوی ران��ت واردات 
برای افراد خاص باش��د. عضو کمیس��یون اصل ۹0 با بیان 
اینکه گندم کاالیی استراتژیک است و خودکفایی در گندم 
اقدامی راهبردی برای تمام کش��ورها محس��وب می شود، 
اظهار داش��ت: وقت��ی توان تولید داخلی تضعیف می ش��ود 
برخی سودجویان وارد کار می شوند و تمام بازار را به دست 

خود می گیرند.
خضری��ان با اعام اینکه متاس��فانه یکی از س��ران پر نفوذ 

سیاس��ی کش��ور اقدام به واردات محموله های گندم کرده 
اس��ت، خاطرنشان کرد: س��وال اینجاست چه ارتباطی بین 
حذف ردیف بودجه و واردات توس��ط اینگونه افراد می باشد 

و آیا نظارتی بر این مسئله وجود دارد؟
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که اس��ناد نشان 
می دهد ش��رکت ثبت شده توس��ط این چهره سیاسی که 
تنها چند ماه پس آغازبه کار دولت جناب حس��ن روحانی 
در س��ال ۹۲ ثبت شده، اقدام به واردات کاالهای اساسی با 
ارز مرجع کرده اس��ت؛ در واقع گویا آنچه قرار بوده با رای 
آوردن آق��ای روحانی بچرخد، چرخ رانت سیاس��ی برخی 

آقایان بوده است.  فارس
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گزارش

استیضاح رئیس جمهور کشور را با چالش مواجه می کند
عض��و فراکس��یون روحانیت مجلس گفت: اس��تیضاح رئیس جمهور نه تنها 
مشکلی را حل نمی کند بلکه خود موجب ایجاد چالش می شود و در بهترین 
حالت اگر هم رئیس جمهور اس��تیضاح ش��ود، معاون اول امور را در دس��ت 

می گیرد که او هم کارنامه اش بهتر از شخص رئیس جمهور نیست.
حجت االس��ام مجید نصیرای��ی نماینده مردم فردوس در مجلس ش��ورای 
اس��امی افزود: همه ما می دانیم کارنامه عملکرد آق��ای معاون اول هم بهتر از 
رئیس جمهور نیست، پس در صورت انجام همه مراحل استیضاح فردی )معاون اول( 
امور اجرایی را           تا زمان برگزاری انتخابات در دست می گیرد که کارنامه عملکردی وی 
بهتر از آقای رئیس جمهور نیست. نصیرایی خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر معظم 
انقاب فرمودند ما باید با دولت تعامل داش��ته باش��یم و راه تعامل هم وضع قوانین 

صحیح و نظارت دقیق است تا از این طریق مشکات کشور حل شود. فارس

افتتاح پروژه های محرومیت زدایی گروه های جهادی 
مس��ئول سازمان بسیج س��ازندگی با اش��اره به افتتاح گسترده پروژه های 
محرومیت زدایی گروه های جهادی در س��الروز دی��دار جهادگران با رهبر 
انقاب گفت: در روز ۱0 مرداد امس��ال که نخستین سالروز دیدار تاریخی 
سال گذشته رهبر معظم انقاب اسامی با گروه های جهادی است، سازمان 
بسیج س��ازندگی و گروه های جهادی برنامه های گس��ترده ای را در سطح 
کشور اجرا خواهند کرد. محمد زهرایی اظهار کرد:  افتتاح گسترده پروژه های 
محرومیت زدایی در سراس��ر کش��ور و همچنین رونمای��ی از مجموعه فعالیت ها و 
خدمات بسیج سازندگی، گروه های جهادی، نهاد های انقابی و ۲۲ قشر دیگری که 
در بس��یج فعالیت می کنند، از جمله برنامه های دهم مرداد امسال خواهد بود. وی 
گفت: دیدار سال گذشته مقام معظم رهبری با گروه های جهادی باعث شد که موج 

جدید و خیل عظیم جوانان به گروه های جهادی بپیوندند.  میزان

تدوین طرح جامع ساماندهی مسکن در مجلس
نماینده اصفه��ان در مجلس با بیان اینکه نمایندگان برای کنترل قیمت 
مس��کن گام های موثری برداش��ته اند، گفت:از جمل��ه این گام ها تصویب 
کلی��ات طرح مالیات بر خانه های خالی و تدوین طرح جامع س��اماندهی 
مسکن است. عباس مقتدایی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ماه های 
گذش��ته، با اش��اره به تصویب کلیات طرح مالیات ب��ر خانه های خالی در 
صحن علن��ی پارلمان، ادام��ه داد: مالیات بر خانه های خالی باعث می ش��ود 
مالکان خانه های خالی انگیزه بیشتری برای اجاره منازل خود داشته باشند. نماینده 
اصفه��ان در مجلس اضافه کرد:این ط��رح کمک می کند بار مالی بر خانه هایی که 
به اجاره نرفته اند افزوده ش��ود و در کوتاه مدت ش��اهد عرضه مسکن به میزان باال 
خواهی��م بود. نماینده اصفهان در مجلس تصریح ک��رد:گام دیگر نمایندگان برای 

کاهش قیمت مسکن تدوین طرح جامع ساماندهی مسکن است. تسنیم

ماس�ک وزیر صمت از نوع 
مخصوص است

رییس جمه��ور در نامه ای به وزیر 
راه و شهرس��ازی نوش��ته: خدمات 
جنابعالی به وی��ژه در راه، راه آهن، 
خطوط هوایی و بنادر همیشه در یاد و ذهن من و 

زبان من ذکر می شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( وضع شهرسازی خیلی خراب است.
ب( آق��ای رییس جمهور به در می گوید که دیوار 

بشنود.
ج( کس��ی که به ذهن و زبان اعتقاد ندارد شاید به 

روح اعتقاد نداشته باشد.
د( هیچ یک از گزینه های زیر صحیح است.

یک مقام مسئول وزارت بهداشت: طاعون خیارکی 
بیماری جدیدی نیس��ت و در محدود کش��ورهایی 
این مورد گزارش ش��ده است و این موضوع جایی 
برای دغدغه ندارد و م��ردم ایران نباید نگران این 

بیماری باشند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( طاعون خیارکی قطعا در ایران 

شیوع پیدا می کند.
ب( مردم باید به شدت نگران باشند.

ج( کرونا هم اوایل جایی برای دغدغه نداشت.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

 وزیر صمت: ماس��ک زیاد اس��ت و قیمتش هم از 
هزاز و سیصد تومان بیشتر نخواهد بود.

با توجه به کمبود ماس��ک و قیمت سه هزارتومانی 
ماسک در کشور نتیجه می گیریم که ...

الف( ماس��ک وزیر صمت شبیه میوه فروشی محله 
رییس جمهور سابق است.

ب( ماس��ک وزیر صمت ش��بیه دالر آقای اسحاق 
جهانگیری است.

ج( ماس��ک وزی��ر صمت ش��بیه "آنچن��ان رونق 
اقتصادی" شوهر عمه رهبر کره شمالی است.

د( ماس��ک وزیر صمت ش��بیه ماسک وزیر صمت 
است.

روحانی در ستاد مقابله با کرونا 

۲۵میلیونایرانیازکروناعبورکردهاند
۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در معرض ابتال خواهند بود

امیر محمدحسن نامی:

ممکناستشاهدخطراتمشابهناوبونهام
درسایرناوهایآمریکاییباشیم


