
تمدید محدودیت های تهران تا پایان 
هفته آینده

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهرتهران 
با اش��اره به شرایط سخت و شکننده شهر تهران به 
لحاظ ش��یوع کرونا تاکید ک��رد: تمامی تجمعات و 
برپایی نمایش��گاه در تهران اقدامی پرمخاطره تلقی 
می ش��ود و ممنوع اس��ت. دکتر علیرضا زالی ادامه 
داد: همچنی��ن با توجه به تمدی��د محدودیت های 
اعمال شده توسط ستاد کرونای استان تهران، این 
محدودیت ه��ا حداقل تا پایان هفت��ه آینده برقرار 
اس��ت. فرمانده عملی��ات مقابله ب��ا کرونا در کالن 
ش��هرتهران همچنین با بیان اینک��ه بار کاری قابل 
توج��ه و مضاعفی ب��رای انتقال بیم��اران مبتال به 
کرونا بر دوش کادر بهداش��ت و درمان است، گفت: 
طبیعتا ورود 684 بیمار جدید تنها در 24 س��اعت 
به بیمارستان های تهران عدد قابل توجهی است که 
می توان��د بر تاب آوری نیروی انس��انی و ظرفیتهای 
درمانی تاثیرگذار باشد. وی که در یک گفت وگوی 
تلویزیونی صحبت میکرد، ضمن تش��ریح وضعیت 
ش��هر تهران به لحاظ شیوع کرونا اظهار کرد: 124 
کرونایی در بخش��های ویژه بیمارس��تانهای ش��هر 
تهران بستری شدند. سهم بیماران جدیدی که در 
بخش های ویژه بس��تری ش��دند بالغ بر 17 درصد 

است.

خبر

س��ید مصطفی میرس��لیم نماینده مردم تهران در مجلس 
یازده��م در چندین نوبت علیه محم��د باقر قالیباف رئیس 
مجبس ش��ورای اسالمی اتهامایت را وارد کرده اما اسناد و 
مدارک ادعایی خود را در اختیار ر سانه ها که بازتاب دهنده 

مطالبات مردم هستند، قرار نداده است.
میر س��لیم ادعا می کند که اسنادی در اختیار دارد که آنها 
را به قوه قضاییه داده تا رس��یدگی  کند. خرداد ماه گذشته 
نیز س��خنگوی قوه قضاییه اعالم کرد؛ »پرونده رش��وه 6۵ 
میلیاردی یکی از روس��ای کمیس��یون های مجلس به قوه 
قضائیه رسید. مدارک و مستندات از آقای میرسلیم دریافت 
ش��د.« قوه قضاییه بر اس��اس قانون موظف به رسیدگی به 
ادعای آقای میر س��لیم اس��ت و قطعاً چنین ادعای بزرگی 
نیازمند بررسی و تحقیق دارد که قاعدتاً نیاز به زمان است. 
تنها بر اس��اس یک ادعا و ارائه اس��نادی ادعایی نمی توان 
حکم صادر کرد و باید اسناد و مدارک راستی آزمایی شود 
ک��ه آیا صحت دارد یا نه. با این وجود، نماینده مردم تهران 
در چند نوبت در گفت وگو با رسانه ها این موضوع را مطرح 

کرده و س��عی داش��ته تا یک فضای منفی نسبت به رئیس 
مجلس شورای اسالمی در میان افکار عمومی شکل دهد.

اکنون این پرس��ش مطرح اس��ت که چرا پرون��ده ادعایی 
آقای میر س��لیم اکنون مطرح می شود؟ آیا او نمی توانست 
ادع��ای خود را پیش از این و س��ال های گذش��ته پیگیری 
کند؟ آیا اقای میر س��لیم که از بدنه جریان سیاسی سنتی 
اصولگرایان اس��ت،  به خاطر شکس��ت در انتخابات ریاست 

مجلس شورای اسالمی دلگیر است؟
او تاکنون اس��ناد و مدارک ادعای خود را رسانه ای نکرده و 
تنها آنها را به قوه قضاییه ارائه داده است. اگر آقای میر سلیم 
از ادعای خود مطمئن اس��ت، می تواند آنها را به رسانه های 
کش��ور نیز ارائه دهد،  این در حالی است که نماینده تهران 
اتهام��ی را ب��ه رئیس مجلس وارد کرده اس��ت. این ادعا از 
سوی رئیس مجلس، نمایندگان دوره دهم که طرح تحقیق 
و تفحص از شهرداری دوران قالیباف نقش داشتند و مشاور 
رسانه ای رئیس مجلس تکذیب شده است. مجلس دهم، در 
سال 139۵ در دست اصالخ طلبان بود و باید به این نکته 

توجه داش��ت ک��ه آنها برای تخریب چه��ره قالیباف تالش 
می کردند چرا که به برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
اس��المی 96 نزدیک می ش��دیم. قالیباف یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آن س��ال بود. میرسلیم، چند 
روز پیش نیز در مصاحبه با یک خبرگزاری داخلی اتهامات 
خود را مبنی بر پرداخت رش��وه 6۵ میلیاردی به روس��ای 
یک��ی از کمیس��یون های مجلس دهم ب��رای لغو تحقیق و 
تفحص از ش��هرداری تکرار کرده  و عنوان داش��ت: »همه 
م��دارک را به دس��تگاه قضایی ارج��اع داده ام و پیگیری ها 
از جان��ب آن ها انجام می ش��ود. اصل موض��وع به تحقیق و 
تفح��ص زمان حضور قالیب��اف در ش��هرداری برمی گردد، 
وقت��ی تحقیق و تفح��ص در مجلس ده��م رأی نمی آورد 
ش��هردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر 
می کند. موضوع تحقیق و تفحص مس��ئله ای نیس��ت که از 
انجام ش��دنش ناراحت و یا از انجام نش��دنش خوش��حالی 
ص��ورت گیرد. باید طبق بررس��ی مش��خص ش��ود که چه 
خدمات شایس��ته ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که 

دارم نش��ان می دهد رایزنی هایی پشت پرده صورت گرفته 
که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.« بر فرض 
که پیگیری های آقای میر س��لیم درست باشد، اگر چنین 
اس��ت او باید صرب کند تا قوه قضاییه نتیجه بررس��ی های 
خ��ود را اع��الم کند و نی��از به فرافکنی و جو س��ازی علیه 
مجلس یازدهم و ریاس��ت آن نیس��ت. چرا که این ش��ائبه 
پیش می آید که او از انزاوی خود ساخته در خانه ملت رنج 
می برد. در همی��ن زمینه احمد توکلی رئیس هیأت مدیره 
س��ازمان مردم نهاد دیده بان ش��فافیت و عدالت در نامه ای 
خطاب به س��ید مصطفی میرسلیم از وی خواست اسناد و 
مدارک ادعایی خود را درباره محمدباقر قالیباف در اختیار 

این سازمان قرار دهد.
متن نامه احمد توکلی به این شرح است.

برادر ارجمند جناب آقای مهندس میرسلیم
نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسالمی

سالم علیکم
جنابعالی دو نوبت به رس��انه ها اطالع دادید که آقای دکتر 
قالیب��اف ب��رای توقف تحقی��ق و تفحص مجل��س دهم از 
ش��هرداری تهران مبلغ شصت وپنج میلیارد تومان به برخی 
نمایندگان رش��وه داد تا ت��الش کنند که تحقیق و تفحص 
رأی نیاورد. درس��تی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت 
برای مردم و نظام اهمیت بس��یار دارد، دیده بان ش��فافیت 
و عدال��ت براس��اس تکلیف ذات��ی و متکی به اساس��نامه 
قانونی اش کش��ف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. 
خواهش��مند است تمامی اسناد و مدارک خویش را به این 
سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید. همانگونه که آقای توکلی 
در نامه خود به آقای میر س��لیم اش��اره کرده، درس��تی یا 
نادرس��تی ادعای نماینده مردم تهران برای افکار عمومی و 

نظام اسالمی اهمیت دارد.
اگر میر س��لیم اس��ناید در اختیار دارد که می تواند ادعای 
خود را ثابت کند، س��ازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و 
عدال��ت می تواند او را یاری کند. اما اگ��ر نتواند ثابت کند،  

جریان سنتی اصولگرا ضربه خواهد خورد.

روحانی: 

می توان امیدوار بود بورس در 
مسیر حرکتی منطقی و پایدار 

باشد
رئیس جمهور گفت: با برنامه ریزی های انجام شده می توان امیدوار 

بود بورس در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، پیرو نشس��ت روز دوش��نبه با مدیران صنایع پتروشیمی و 
فوالد و طرح برخی موانع مس��یر فعالیت ها و درخواست برای رفع 
این مش��کالت، تاکید کرد: به هیچ وجه اج��ازه نمی دهیم چرخه 
تولید و تجارت کش��ور گرفتار بروکراس��ی و مشکالت شود. همه 
دس��تگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری 

هستند.
رئی��س جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توس��عه و پیش��رفت 
اقتصادی کش��ور و چه از جهت الزامات ش��رایط خاص و پیچیده 
امروز کش��ور، باید با اصالح قواعد و ایج��اد هماهنگی میان همه 
دس��تگاه ها، این موانع به س��رعت برطرف و دس��تورالعمل های 
جدید با ش��فافیت به همه بخش ها ابالغ شود. روحانی با اشاره به 
مباحث مطرح ش��ده در خصوص عرضه سهام شرکت های دولتی 
در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی 

دس��تگاه های مختل��ف انجام گرفته اس��ت، می ت��وان امیدوار بود 
بورس کش��ور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند 
که در راس��تای مردمی سازی اقتصاد کش��ور و هدایت نقدینگی 
به س��مت بازار س��رمایه است، می تواند تولید کش��ور را نیز رونق 
ببخش��د. وی همه دس��تگاه های دولتی را موظف کرد بر اس��اس 
قواعد و دستورالعمل های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام 
کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تس��ریع بخشند. روحانی از 
وزارت امور اقتصادی و دارائی خواس��ت با توجه به سرمایه گذاری 
گسترده ای که در سالهای اخیر در شرکت های بزرگ کشور شده 
و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری 
بخش��ی از س��هام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر 

اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.
روحانی با اشاره به نقش تعیین کننده شرکت های بزرگ دولتی در 
سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه 
موفق عرضه س��هام ش��رکت های بزرگی در ماه های اخیر، سایر 

شرکت های بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کنند.
در این جلس��ه وزارت خانه های صم��ت و اقتصاد و دارایی و بانک 
مرک��زی گزارش اقدام��ات خود در خصوص تس��ریع در ترخیص 
کاالها از گمرک را بر اس��اس مصوبات س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت ارائه کردند. همچنین فرآیند آزادس��ازی ارزهای بلوکه شده 
در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور 
خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از ساز و کارهای 
تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات 

خود را ادامه دهند. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

آیا فرآیند قانونی برای 
انتخاب بذرپاش طی شد؟

آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلس��ه تودیع و 
معارفه روس��ای دیوان محاس��بات و طی توئیتی اعالم کرد 
که فرایند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات قانونی 
ب��ود. در این یادداش��ت به ای��ن فرایند قانون��ی میپردازیم. 
م��الک در این مورد قانون آئین نامه داخلی مجلس اس��ت. 
طبق بن��د)2( ماده)22( آئین نام��ه داخلی "تهیه و تنظیم 
برنامه هفتگی مجلس" بر عهده هیئت رئیسه مجلس است.
مجلس اعم اس��ت از صحن علنی و کمیس��یونها، به همین 
دلیل همواره در برنامه هفتگی مجلس دس��تورات صحن و 
کمیسیونها به چاپ می رسد. در دستور هفتگی کمیسیون 
برنامه و بودجه ومحاسبات 99/4/31 ساعت 16 تا 18 برای 
رس��یدگی به صالحیت و برنامه ه��ای کاندیداهای تصدی 
ریاس��ت و دادستانی دیوان محاس��بات در نظر گرفته شده 
بود. روز دوش��نبه 99/4/3۰ کمیس��یون، بدون چاپ تغییر 

دستور توس��ط هیئت رئیس��ه مجلس،اعالم کرد رسیدگی 
ب��ه صالحی��ت نامزدها 9 ت��ا 12 و طرح تامی��ن قیر برای 
طرحهای عمران��ی )که دوفوریتش یکش��نبه 99/4/29 به 
تصویب نمایندگان رس��یده بود( ساعت 14 تا 16 می باشد. 
در اینج��ا دو اقدام خالف آئین نامه داخلی اتفاق افتاد؛ اول 
اینکه تغییر دستور بدون آنکه نمایندگان در جریان امر قرار 
گیرند. توجه داش��ته باشیم که تبصره)۵( ماده)148( آئین 
نامه داخلی معاونت قوانین را موظف کرده اس��ت ")1(بنحو 
مقتضی زمان رسیدگی به موضوعات ارجاعی در کمیسیون 
را به اطالع نمایندگان برس��اند"چنین اطالع رسانی صورت 
نگرفته بود. دوم و بدتر آنکه هیچ مستندی از سوابق شغلی 
نامزده��ا )طبق تبصره)2( ماده)۵1( باید حداقل 2۰ س��ال 
باش��د( در اختیار اعض��اء قرار نگرفت و در نتیجه بررس��ی 
صالحیت را غیرممکن کرد. توجه داش��ته باش��یم که برای 
بکارگی��ری کارمندان جزء اس��تعالمات متعدد صورت می 
گیرد و در تعیین کمیس��یون ها مستندات علمی و سوابق 
ش��غلی تمامی نمایندگان )وفق تبص��ره)1( ماده)36( آئین 
نام��ه داخلی( ش��خصاً توس��ط رئیس محترم کمیس��یون 
آئین نام��ه مجلس روئیت گردید.انتظار می��رود با توجه به 
اع��الم احدی از اعضای محترم کمیس��یون برنامه و بودجه 
و محاس��بات در عدم رعایت آئین نامه ابالغی کمیس��یون 
آئی��ن نامه داخل��ی، موضوع تبصره)3( ماده)۵1(، ریاس��ت 

محترم کمیس��یون آئین نامه داخلی نی��ز در این خصوص 
موضع خود را اعالم نمایند. )1( یک برداش��ت این است که 
چون این تبصره در ماده مربوط به طرح و لوایح آمده است 
موضوع منحصر به طرح و لوایح اس��ت، در حالیکه وقتی در 
آئی��ن نامه حکم صریح دیگری نداری��م باید به قرینه عمل 
کنی��م. در هر ص��ورت اطالع نماین��دگان از جریان امور در 
کمیس��یون ها جزو حقوق نمایندگان اس��ت. تخلف آشکار 
دیگر از ناحیه هیئت رئیس��ه مجلس اتف��اق افتاد. با وجود 
آنکه دستور هفتگی مجلس چاپ شده بود و نظر کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاس��بات س��اعت 17 روز 99/4/31 به 
هیئت رئیسه اعالم گردید، به فاصله چند ساعت پیامکی به 
نمایندگان رس��ید که دستور هفتگی تغییر کرده و انتخاب 
رئیس و دادس��تان دی��وان محاس��بات در 99/۵/۰1 انجام 
خواهد ش��د. حداقل از دو نفر از اعضای هیئت رئیسه سوال 
کردم مگر هیئت رئیسه جلسه ای برای تغییر دستور تشکیل 
داده اس��ت؟ گفتند نه. ظاهرا این مسئله به یکی از دبیران 
هیئت رئیسه تفویض شده است. توجه شود که هیچ فردی 
ی��ا نهادی حق ندارد وظای��ف و اختیارات خود را به دیگری 
تفویض کند، آنهم در امر مهمی مثل دستور هفتگی مجلس 

که اطالع از آن از زمره حقوق همه نمایندگان است.
مش��اهده می ش��ود بر خالف ادعای آق��ای رئیس مجلس 
فرایندهای قانونی طی نش��ده اس��ت و با توجه به رونمایی 

از اس��نادی در این خصوص راس��تی آزمایی ادعاهای آقای 
مه��رداد بذرپاش در س��وابق ش��غلی، مقاالت علم��ی و ... 
معلوم ش��د که دغدغه دلس��وزان برای رعایت شان منزلت 
و اقتدار مجلس بالوجه نبوده اس��ت. نتیجه آنکه حتی اگر 
با توجه به تفس��یر خاص ظاهر آئین نامه هم رعایت ش��ده 
باش��د، بدلیل ابهام حداقل 2۰ سال سابقه کار، رعایت آئین 
نامه ابالغی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس و مخدوش 
بودن اطالعات تقدیمی به کمیس��یون و نمایندگان و عدم 
اس��تعالم از مراجع ذیصالح همانگونه که به ریاست محترم 
کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات عرض کردم، الزم 
اس��ت کمیسیونهای ذیربط )برنامه و بودجه، اصل9۰، آئین 
نام��ه داخل��ی و...( تحقیقات جامعه را در ای��ن رابطه انجام 
و نتیجه بررس��یهای خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون 
برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کند تا به این ترتیب 
بخش��ی از اعتماد از دس��ت رفته جامعه دانشگاهی و افکار 
عمومی بازسازی ش��ود. ماده)11( قانون محاسبات عمومی 

تکلیف را روشن کرده است.
چنانچه ای��ن امر صورت نپذیرد ش��خصاً بهم��راه تعدادی 
ازنماین��دگان محترم بررس��یهای خ��ود را تکمیل و نتیجه 
تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان محترم و مردم شریف 
ایران خواهیم رسانیدو تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم 

داد.  الف

از سوی ستاد مقابله با کرونا 
اعالم شد

دستورالعمل های 
برگزاری مراسم محرم 

در اطالعیه کمیته اطالع رس��انی س��تاد کرونا بر 
رعایت »دقیق و کامل ش��یوه نامه های بهداش��تی 
از سوی مردم، س��خنرانان و مسئوالن هیئت های 
مذهبی، تکایا و حس��ینیه ه��ا« در ایام ماه محرم 
تاکید شده اس��ت. کمیته اطالع رسانی ستاد ملی 
مدیری��ت و مقابل��ه با کرون��ا، با توجه ب��ه نزدیک 
ش��دن ایام محرم و برگزاری آیین های س��وگواری 
سیدوساالر شهیدان، اطالعیه شماره یک خود را با 
تاکید ویژه بر رعایت »دقیق و کامل شیوه نامه های 
بهداش��تی از سوی مردم، س��خنرانان و مسئوالن 
هیئ��ات مذهبی، تکایا و حس��ینیه ها« در ایام ماه 

محرم منتشر کرد.
مفاد اطالعیه به شرح زیر است:

1. برگزاری مراس��م عزاداری عمومی در فضا های 
سربس��ته صرفاً در ایام مش��خص ش��ده و ساعات 
محدود و در مساجد، حس��ینیه ها و تکایایی مجاز 

است که به تشخیص کارگروه استانی دارای شرایط 
مناسب بهداشتی و مدیریتی هستند.

2. برگزاری مراسم در اماکن مجاز صرفا! با رعایت 
اص��ول »کاه��ش زمان مراس��م، تراک��م حداقلی، 
آلودگ��ی زدای��ی منظم، رعایت فاصل��ه یک و نیم 
مت��ر و اس��تفاده مس��تمر و همگانی از ماس��ک« 
انجام می شود. 3. مسئول برگزاری مراسم عمومی 
باید نس��بت به رعای��ت کامل ضوابط بهداش��تی، 
تعداد ش��رکت کنن��دگان، زمان برگ��زاری و نحوه 
پذیرایی متعهد ش��ود. 4. هیچ گون��ه پذیرایی در 
جری��ان برگزاری مراس��م عزاداری و پ��س از آن 
انج��ام نمی ش��ود و اطعام و ن��ذورات صرفاً مطابق 
دس��تورالعمل های بهداش��تی در پخ��ت و پ��ز و 
بس��ته بندی به صورت بی��رون بر و در ظروف غیر 
مش��ترک و یک بار مصرف توزیع می شود. ۵. صدا 
و سیما و نهاد های تبلیغی و مردمی نسبت به ارائه 
برنامه های ابتکاری مناس��ب وضعیت فعلی کشور 
و تقوی��ت فضای معنوی و فرهنگ عاش��ورایی در 
فض��ای تبلیغاتی و مجازی اق��دام کنند. 6. کمیته 
اطالع رس��انی و تبلیغات س��تاد ملی با هماهنگی 
همه دس��تگاه های اجرایی و مردمی به ویژه رسانه 
ها، صدا و س��یما و هیئات مذهبی نسبت به آماده 
س��ازی افکار عمومی و ارائه آموزش های بهداشتی 

ویژه ایام عزاداری اقدام می نماید.

ادامه از صفحه اول
فضای مجازی آنها را پنهان کرده و دروغ های خود را 
در مغز مردم فرو می کند. جالبی ماجرا در این اس��ت 
که زمانی که خبرن��گار موضوع وارونه ای که پیگیری 
کرده، رو می کند، مخاطبین ش��وکه می شوند و اقرار 
می کنند که اطالعات خود را در زمینه توافق 2۵ ساله 

ایران و چین از فضای مجازی دریافت کرده اند!
می توانیم این مصاحبه را یک فاجعه بدانیم و بنامیم، 
فاجعه ای ک��ه فضای مجازی آن را مدیریت و هدایت 
می کند و مردم نیز به سادگی هر چه بیشتر تحت تأثیر 
آن قرار می گیرند و در این میان دستگاه های رسانه ای 
عریض و طویل همچون رس��انه ملی با ش��بکه های 
پرتعداد، خبرگزاری ها با سایت های خبری گوناگون، 
روزنامه ها و دیگر رسانه های کشور نمی توانند فضای 
مس��مومی که فضای مجازی در عرصه رس��انه ایجاد 
کرده خنثی کنند و مردم را نسبت به حقایق و وقایع 

آگاه سازند.
ضعف در رس��انه های کشور اس��ت یا فضای مجازی 

قدرتمندتر است؟!
شاید بتوان به مردم کشور توصیه کرد، مطالعه خود را 
بیشتر کنند، جستجو کنند تا سره از ناسره جدا شود. 
همین مردم زمانی که به بازار میوه و تره بار می روند، 
س��عی می کنند میوه های خوب را از میوه های خراب 
جدا کنند، چگونه است که در امر تفکر و تعقل، فهم 
و شعور رسانه ای دست به چنین کاری نمی زنند؟ بی 
اغراق این وضعیت یک فاجعه است که عالوه بر درس 

عبرت، هشدار هم به همراه دارد.

سرمقاله
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گزارش

نماز عید قربان در تهران برگزار نخواهد شد
رییس س��تاد نماز جمعه تهران ضمن اش��اره به تداخل عید سعید قربان با 
روز جمع��ه گفت: نماز عید قربان که مص��ادف با روز جمعه 1۰ مرداد ماه 

است به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی اقامه نخواهد شد.
 سیدباقر پیش نمازی ضمن اشاره به تداخل عید سعید قربان با روز جمعه 
گفت: طبق دس��تورات دین مبین اس��الم اگر در تقویم، عید سعید قربان و 
عید سعید فطر با روز جمعه تداخل داشته باشد نماز عید جایگزین نماز جمعه 
می ش��ود و دو اجتماع همزمان برگزار نمی ش��ود.  وی در پایان اظهار کرد: در ایام 
مقابله با کرونا که برای حفظ س��المت ش��هروندان نماز جمعه با حضور نمازگزاران 
اقام��ه نمی ش��ود، هر هفته خطبای جمعه س��خنرانی خود را ک��ه جایگزین خطبه 
محس��وب می شود از طریق رس��انه ملی )شبکه یک س��یما و رادیو تهران( و بدون 

حضور نمازگزاران به سمع و نظر مردم می رسانند.  میزان

دولت تعرض جنگنده های آمریکا را پیگیری کند
نماین��ده مس��یحیان ارمنی ش��مال ایران در مجلس گف��ت: دولت باید 
از طری��ق مجامع جهانی تع��رض جنگده های آمریکایی ب��ه هواپیمای 
مس��افربری ایران را مورد پیگیری قرار دهد. آرا ش��اهوردیان با اشاره به 
تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای مس��افربری ایران گفت: این 
تع��رض جنگنده های آمریکایی اقدامی کام��ال محکوم و برخالف قوانین 
بین المللی اس��ت. نماینده مسیحیان ارمنی ش��مال ایران در مجلس اظهار 
داشت: چنانچه دولت موضوع تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای ایرانی 
را در مجامع بین المللی پیگیری نکند ما در مجلس از طریق ابزارهای نظارتی حق 

مجلس را مطالبه خواهیم کرد و این موضوع را مورد پیگیری قرار می دهیم. 
ش��اهوردیان خاطرنش��ان کرد: حضور نیروهای ائتالف آمریکایی در سوریه کامال 

محکوم است و به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیست.  فارس

نظام حکمرانی کشور دچار فقر نظری جدی است
نای��ب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ضم��ن انتق��اد از اینکه برخی 
برنامه هایی که به اندیشکده ها سپرده می شود دچار نقصان است، گفت: 
مس��ئولیتی که به اندیشکده ها سپرده می شود باید متناسب با نیازهای 
روز باش��د. س��ید امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می،با بیان اینکه امروز 
کش��ور بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور نخبگان و اندیش��مندان در 
عرصه های تصمیم گیری و تصمیم س��ازی است، گفت: نظام حکمرانی کشور 
دارای فقر نظری بس��یار جدی اس��ت و پایه های نظام های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاس��ی و ... مبهم و دارای اشکال است. وی افزود: اتاق های فکر و اندیشکده ها 
باید برای ایجاد تحول و تعمق بخشی در مبانی نظام حکمرانی وارد عرصه شوند.  
نایب رئیس مجلس تأکید کرد راهکار برون رفت از مش��کالت، بازخوانی مبانی، 

مدل ها، برنامه  ها، قوانین و نحوه اجرای صحیح آنهاست.  تسنیم

سلطان کفن و دفن هم رسید

جرای��د: حبوب��ات را دیگ��ر باید جزو 
کاال های الکچری محسوب کنیم.

ب��ا توجه ب��ه این خبر ک��دام یک از الق��اب زیر به 
حقیقت نزدیک تر است؟

الف( پادشاه نخود گرد
ب( سلطان تخم انچوچک
ج( عالیجناب لوبیا چیتی

مدیر گورس��تان ابن بابویه: مافیای قبر آقایی به نام 
»س. ح. ا« است که چهل سال با نفوذ و ثروت خود 
و تایید اوق��اف، دفن اموات در امام��زاده های کل 

تهران را در انحصار دارد.
با توجه به این خبر کدام یک از القاب برازنده ایشان 

است؟
الف( سلطان قبر
ب( قبرالسلطنه

ج( مقبره السالطین
رییس سابق کمیسیون اصل نود: اکثریت نمایندگان 
فاقد تجربه نمایندگی هستند، اما ... در مجلس زیاد 

است.
نقطه چین فوق را با گزینه مناسب پر کنید.

الف( صندلی راحت برای چرت زدن
ب( مواد بهداشتی نظیر الکل و ماسک

ج( خوراکی های خوشمزه نظیر هلو
د( انا رجل )همان منم منم زدن خودمانی(

راستایی آزمایی از ادعای میر سلیم 

اسناد رشوه 65 میلیارد 
تومانی را رو کنید

الیاس نادران
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات


