
ادامه از صفحه اول
با آنه��ا درگیر میش��وند، به تبعیضه��ای فرهنگی، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی حاک��م بر رژیم اس��رائیل 
معترض هس��تند. شرایط در فلس��طین اشغالی به 
گونه��ای رقم خورده که اکن��ون مهاجرت معکوس 
در میان  س��اکنان اراضی اشغالی آغاز شده و سران 
صهیونیس��ت ب��ا توجه به اوضاع حاک��م در منطقه 
در اندیش��ه ایجاد مکانی دیگر برای س��اکن کردن 
یهودیان در آن هستند. »پاتاگونیا« نام یک منطقه 
بزرگ در جنوب شیلی و آرژانتین است که چندی 
اس��ت خبر کوچ یهودیان ب��ه این منطقه، نام آن را 

بیش از پیش بر سر زبانها انداخته است.
هدف از ایجاد یک کش��ور جعل��ی دیگر در منطقه 
پاتاگونیا نش��ان خال��ی کردن فلس��طین از وجود 
صهیونیس��تها نیس��ت بلکه آنه��ا میخواهند با این 
اقدام س��رزمین دومی را ب��رای خود مهیا کنند که 
در صورت نابودی اس��رائیل در فلسطین که قطعی 
و نزدیک اس��ت، سرزمینی به بهانه اسکان یهودیان 
داش��ته باشند. قدر مسلم شرایط رژیم اسرائیل روز 
به روز وخیمتر میشود و باعث این اتفاق مبارک نیز 
سیاستهای جمهوری اسالمی ایران در تقویت جبهه 
مقاومت در منطقه به ویژه جریان حزب اهلل لبنان، 
حض��ور در س��وریه و حمایت از دول��ت و ملت این 
کش��ور و حمایت از مردم مظل��وم یمن و انقالبیون 
انصاراهلل است، س��ران صهیونیست متوجه شدهاند 
که ش��رایط وخیمی دارند، دس��تپاچگی سران این 
رژیم نش��انه خوبی است، نش��انهای که از سقوط و 
نابودی آنها خبر میده��د و نیازی به هزینه زیادی 
برای سرنگونی رژیم جنایتکار،کودک کش و جعلی 
اس��رائیل نیست. سرنوشت این رژیم از درون تغییر 

خواهد کرد و به نابودی خواهد رسید.

دیدار محسن هاشمی با قالیباف
مش��اور و رئی��س حوزه 
ریاس��ت مجلس شورای 
اس��المی از دیدار رئیس 
شهر  اس��المی  ش��ورای 
ریاست مجلس  با  تهران 
خبر  اس��المی  ش��ورای 

داد.
نگاهداری عنوان داش��ت که در این دیدار، قالیباف 
بر لزوم اصالح قانون انتخابات ش��وراهای اس��المی 
ش��هرها با تقویت رویک��رد انتخابات محلی به جای 
انتخابات ملی و پیگی��ری الیحه مدیریت یکپارچه 

شهری و الیحه درآمد پایدار شهرها تاکید کرد. 
 وی همچنی��ن برگ��زاری نشس��ت های مش��ترک 
ادواری مجم��ع نمایندگان اس��تان تهران و اعضای 
ش��ورای شهر تهران و ارس��ال گزارش در خصوص 
قوانین حمل و نقل عمومی از س��وی شورای شهر 
به مجلس و لزوم نظارت مجلس بر حس��ن اجرای 
آنه��ا را از دیگر موضوعات مطروحه در این جلس��ه 

بیان کرد.

سرمقاله

خبر

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در مراسم 
افتت��اح سراس��رنمای ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی و 
نمایش��گاه پایان حکومت داعش و اقتدار جبهه مقاومت 
گفت: انتقام خون ش��هید سلیمانی به یک آرمان تبدیل 

شده است، ما با آرمان حرکت می کنیم.
در ابتدای این مراسم سردار سرلشکر محمد باقری گفت: 
نمایش��گاه و موزه که امروز افتتاح شد و به طور مختصر 
آن را بازدید کردیم بخش اندکی از تالش های رزمندگان 
محور مقاومت و پش��تیبانی های جمهوری اسالمی ایران 
ب��رای مقابله با دسیس��ه ها و توطئه و اقدامات اس��تکبار 
جهانی و ایادی منطقه ای آن ها و گروه های تروریس��تی 
اس��ت که توس��ط اس��تکبار جهانی ایجاد ش��د و مردم 
س��وریه، عراق و مقدس��ات اس��المی را در این  کشورها 

مورد هدف قرار دادند.
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اگر ورود شهید 
بزرگوار س��ردار س��لیمانی و همرزمان و فرماندهانی که 
امر مستش��اری را برعهده داش��تند نمی بود، و همراهی 
و همدل��ی ای��ن فرمانده��ان و مستش��اران ب��ا ملت و 
حاکمیت های سوریه و عراق اتفاق نمی افتاد و حمایت و 
فتوای مرجعیت نبود قطعاً حاکمیت این کشورها اکنون 

در اختیار داعش و امثال آن بود.
وی اف��زود: اما آنچه اتفاق افتاد، ب��ا هدایت رهبر معظم 
انقالب و حمایت مرجعیت و تالش س��ردار س��لیمانی و 
همرزمانش، بحمداهلل گروه تروریستی داعش و گروه هایی 
مانند آن نابود شدند و امروز حاکمیت و امنیت تا اندازه 

زیادی به دو کشور سوریه و عراق بازگشته است.
در ادامه مراسم سرلشکر حس��ین سالمی فرمانده سپاه 
پاس��داران انق��الب اس��المی گفت: تصور اش��تباهی که 
دشمنان در محاسبات، راهبردها و برآوردهایشان نسبت 
به ملت بزرگ ایران دارند این است که با شهادت مردان 
ب��زرگ، جریان انقالب از حرکت می ایس��تد، اما همواره 
واقعیات تاریخی در 40 س��ال گذش��ته نشان داده است 
که ش��هادت موتور محرک ق��درت مقاومت و دفاع ملت 

بزرگ ایران و سایر ملت های مسلمان است.
وی یادآور شد: این قاعده درباره شهادت سردار بزرگ و 
فرمانده فراموش نش��دنی و همیشه جاویدان ملت ایران 
و جهان اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برقرار 

است و هرچه که عظمت شهادت بزرگ تر باشد رویش ها، 
خیزش ها و جاری ش��دن روح جهاد و شهادت در جامعه 
قوی تر می ش��ود و امروز هم مشاهده می کنیم که مشعل 
مقاومت همچنان در دس��ت سردار س��لیمانی قرار دارد، 
این پرچم در اهتزاز است و بیرق های مقاومت برافراشته 
است و مسیر نورانی ای که او افتتاح کرد امروز با شتابی 
بیش��تر جری��ان پیدا ک��رده و حتی انتقام خون ش��هید 
س��لیمانی به یک آرمان تبدیل شده اس��ت. ما با آرمان 
حرکت می کنی��م، مطمئناً نه تنها انتق��ام او را خواهیم 
گرفت، بلکه راه مقدس��ی که او بخشی از آن را پیمود تا 
انتهای کار که ان شاءاهلل آزادسازی قدس شریف، مرگ و 
بیرون کردن دشمنان اسالم از بالد اسالمی است تا انتها 
ادامه خواهد یافت. هیچ توقفی وجود نخواهد داش��ت و 
ما اصاًل برای ایستادن و سکون نیستیم. پیش می رویم تا 

انتها و در این راه شهادت افتخار، آرزو و آرمان ماست.
س��خنران پایانی این جلس��ه امی��ر حاتم��ی وزیر دفاع 
بود. او گفت: در این نمایش��گاه ب��ا دو موضوع به خوبی 
آش��نا می ش��ویم، از یک طرف با ع��زم و اراده، خباثت و 
جنایت های بس��یار بزرگ دشمن که نشان می دهد برای 
منطقه برنامه بزرگی داشتند و می خواستند ناامنی را در 
این منطقه برای ده ها و صدها س��ال نهادینه کنند آشنا 
می ش��ویم، اما از طرف دیگر رزمندگان عزیز مقاومت با 
فرماندهی دالورانه و ش��جاعانه س��ردار سلیمانی و البته 
پشتیبانی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
و صنای��ع دفاعی توانس��تند در مقابل هم��ه کفر و همه 
کسانی که پول، سالح و جنایتکارانشان را آورده بودند تا 
این کار مهم را در منطقه ایجاد کنند ایستادگی کنند و 
به برکت خون شهدا، عزم و همت رزمندگان و پشتیبانی 

همه جانبه این اتفاق رخ نداد.
وی ادامه داد: امروز دستمان پرتر است و در هر زمینه  ای 
که رزمندگان عزیزمان در نیروی هوایی، دریایی، پدافند، 
موشکی، جنگ الکترونیک، سایبر و در هر فضایی که نیاز 
داش��ته باشند دستشان پر اس��ت و با تمام وجود از آنان 
حمای��ت می کنیم که بتوانند از ملت عزیزمان و ملتهایی 
که به دنبال امنیت اند حمایت کنند تا ان شاءاهلل بتوانیم 
ریش��ه ظلم و جنایت را در ای��ن منطقه و جهان بکنیم.

 تسنیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس خبر داد

ارسال گزارش طبقه  بندی 
شده درباره حادثه نطنز به 

مقامات ارشد نظام
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس  خارجی  سیاست  و 
کرد  اعالم  اسالمی  شورای 
امنیت  کمیته  گ���زارش 
حادثه  درباره  مجلس  ملی 
ص��ورت  ب��ه  نطنز 
ی  طبقه بند

ش�����ده ب��ه 
م��ق��ام��ات 
نظام  ارشد 
ارس����ال 
هد  ا خو
ش��د. 

ابوالفضل عمویی ضمن تشریح جلسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
مهمان  دارو  و  غذا  سازمان  رییس  شانه ساز  محمدرضا 
منظر  از  جلسه  این  در  و  بود  کمیسیون  این  جلسه 
مرتبط با کمیسیون به موضوع تأمین داروی مورد نیاز 
آقای  اساس گزارش  بر  افزود:  پرداخته شد. وی  کشور 
نیاز  مورد  داروی  در حال حاضر ۹۷ درصد  شانه ساز، 
کشور در داخل تولید می شود و جمهوری اسالمی ایران 
در  توجهی  قابل  و  خوب  دستاورد های  و  توانمندی ها 
حتی  و  داروسازی  دانش  آن،  فرموالسیون  دارو،  تولید 

تأمین مواد اولیه داخلی داشته است.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نیاز واردات دارویی 
کشور، حدود ۳ درصد از داروی مصرفی است؛ که حدود 
نیمی از آن مربوط به دارو هایی که جدیدا به شبکه دارویی 
دنیا معرفی شده و ما پس از طی یک فاصله زمانی، امکان 
تولید این دارو ها را فراهم می کنیم. به همین جهت و به 
دلی��ل توجه به تولیدات داخل، کش��ور در تأمین داروی 
مورد نیاز مردم با مش��کلی مواجه نیس��ت. عمویی ادامه 
داد: ش��انه ساز به کارشکنی برخی شرکت های غربی در 
تأمین دارو های خاص مورد نیاز هم اش��اره کرد و گفت؛ 
دشمنان برای ایجاد مشکل از طریق ایجاد کمبود برخی 
دارو های خاص برنامه ریزی کرده بودند که تالش کرده 

ایم با اتکا به داخل از این مشکل عبور کنیم.
عموی��ی ادام��ه داد: در هفته گذش��ته، کمیته های ذیل 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس هم 
جلس��ات تخصصی برگزار کرده بودند که از جمله آن ها 
کمیته امنیت مجلس، گزارش خود را درباره حادثه نطنز 
به استماع اعضا رساند. این گزارش به صورت طبقه بندی 
ش��ده برای مقامات ارشد نظام ارسال خواهد شد. کیوان 
خس��روی ۱۳ تیر با اش��اره به انجام بررسی های فنی و 
امنیتی از س��وی دستگاه های ذیربط در پی وقوع حادثه 
در مجتمع غنی سازی نطنز، اظهار کرد: علت وقوع حادثه 
در مجتمع هس��ته ای شهید احمدی روشن در نطنز که 
بامداد پنج ش��نبه ۱۲ تیر به وقوع پیوس��ته، به صورت 
دقیق مشخص شده است. س��خنگوی دبیرخانه شورای 
عال��ی امنی��ت ملی ادام��ه داد: کارشناس��ان بخش های 
مختلف مس��ئول ارزیابی و رسیدگی به حادثه در سایت 
نطنز از نخستین س��اعات وقوع این حادثه در این محل 
حاضر و اقدام به فعالی��ت کردند. وی افزود: فرضیه های 
متفاوتی پیرامون علت وقوع این حادثه مطرح شده است 
ک��ه با بررس��ی دقیق آثار، نحوه و می��زان تخریب ایجاد 

شده، علت اصلی حادثه مشخص شده است.
خس��روی اظهار کرد: به دلیل برخی مالحظات امنیتی 
علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناس��ب اعالم 

خواهد شد.  میزان

 رئیس جمهور دستکم 
موافقان سیاسی خود را 

تحمل کند!
ش��هردار تهران مدتی است به جلس��ات هیئت دولت دعوت 
نمی ش��ود. ظاهرا این عدم دعوت به ماجرای ساختمان نهاد 
ریاس��ت جمهوری در جماران مربوط می ش��ود. مدتی پیش 
در رس��انه ها خب��ر تخلف در س��اخت یک بنا توس��ط نهاد 

ریاست جمهوری در جماران منتشر شد.
در پی انتشار این خبر ماموران شهرداری حسب وظیفه قانونی 

در محل حاضر شده و اقدام به تخریب اضافه بنای غیرقانونی 
کردند. ظاهرا و بنا بر آنچه از مسئولین در این زمینه نقل شده 
است پس از این اتفاق دیگر شهردار تهران به جلسات هیئت 

دولت دعوت نمی شود.
پیروز حناچی ش��هردار تهران روز دوشنبه در نشست خبری 
درباره این موضوع گفت: »به نظرم رابطه دولت و ش��هرداری 
دو طرفه اس��ت و شخصیت بنده به گونه ای است که ادبیات 
تند و طلبکارانه را نمی پسندم و معتقدم با تالش، ممارست و 

پیگیری می توان مشکالت را حل کرد.«
البته همان گونه که حناچی هم در این نشس��ت اشاره کرده 
حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت به عنوان عضو 
مهمان است و حق رای ندارد اما این حضور می تواند به تعامل 
دولت و شهرداری کمک کند و با تعامل بهتر مشکالت شهر 
تهران زودتر حل شوند. روحانی به دلیل اجرای قانون شهردار 

تهران را تنبیه کرده و به جلسات هیئت دولت دعوت نمی کند. 
اما این رفتار رییس جمهور مس��بوق به س��ابقه است. مدتی 
پیش حس��ن رحیم پور ازغدی و ع��زت اهلل ضرغامی به دلیل 
بحث با روحانی به جلس��ات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
دعوت نمی ش��دند که البته ضرغامی بعد از چندوقت دوباره 
دعوت شد اما ازغدی مدت هاس��ت به جلسات شورای عالی 
انقالب فرهنگی دعوت نمی شود. البته رئیس جمهور از منظر 
قانونی حق دارد ش��هردار تهران را به جلس��ات هیئت دولت 
دعوت نکند اما درباره ازغدی، دبیرخانه ش��ورا حتما مرتکب 
خالف قانون شده است. چرا که اعضای حقیقی شورای عالی 
انقالب فرهنگی منصوب رهبری هستند و دبیرخانه صرفا بر 
تنظیم جلسات متمرکز است و موظف است برای جلسات این 
شورا همه اعضا را دعوت کند. اما فراتر از بحث قانونی، از منظر 
سیاسی نیز رفتار رئیس جمهور درست به نظر نمی رسد. اوال 

ش��هرداری تهران به وظیفه قانونی خود درباره ملک جماران 
عمل کرده و نمی توان ایش��ان را بابت انج��ام وظیفه قانونی 
توبیخ کرد. ثانیا رفت��ار رئیس جمهور نباید تداعی کننده این 
مس��ئله باشد که ایش��ان با هرکس��ی که نظر متفاوتی دارد 
برخورد می کند. کنارهم گذاشتن برخورد ایشان با ضرغامی، 
ازغدی و ش��هردار تهران گویای این مس��ئله است که جناب 
روحان��ی تحمل کمی در برابر نظر مخال��ف دارند حال آنکه 
رئیس جمهور باید بیشترین سعه صدر را به خصوص در مورد 

همکاران خود در جلسات مختلف داشته باشد .
صدالبته که اگر بنا باش��د رئیس جمه��ور مطابق قانون رفتار 
کند باید از شهردار تهران بابت اجرای درست قانون و تبعیض 
قائل نش��دن میان مردم و نهاد ریاس��ت جمهوری تقدیر کند. 
اما ما به همین میزان که دوباره شهردار تهران را به جلسات 

هیئت دولت دعوت کند راضی هستیم.  الف

پرچم و نشان فداکاری به 
دانشگاه افسری امام علی)ع( 

ارتش اهدا می شود
با پیشنهاد ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح به محضر امام خامنه ای 
فرمانده��ی معظ��م کل قوا)مدظله العالی(، مبنی ب��ر اهداء پرچم و 
نش��ان فداکاری یک هزار و ۱۸4 ش��هید دانش��جو و دانش آموخته 
دانشگاه افس��ری امام علی)ع( نیروی زمینی ارتش، پس از تصویب 
معظم له، این دانش��گاه به افتخار دریافت پرچم و نشان »فداکاری« 
نایل می ش��ود که مراتب به امیر سرلش��کر سیدعبدالرحیم موسوی 

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد.
نقش بی بدیل دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی)ع( ارتش در 
تثبیت و استحکام پایه های انقالب و میدان داری فداکارانه و مجاهدانه 
در عرص��ه دفاع مقدس و صیانت از مرزه��ای اعتقادی و حریم اهل 
بیت)ع( بر صفحات پرافتخار ارتش والیتمدار و تارک ایران اس��المی 
ثبت شده است. این دانشگاه با تربیت افسران مومن، مطهر و  مالکان 
اشتری چون صیادها، ستاری ها و نامجوی ها و همچنین نقش آفرینی 
موثر در ارتقاء توان رزمی و دفاعی، بارها از سوی رهبر معظم انقالب 
اس��المی و فرمانده کل قوا )دامت برکاته( مورد تفقد قرار گرفته و به 
الق��اب »فیضیه ارتش« و »کانون علم و جهاد« و »ذخیره های امید«  

مفتخر شده بود. روابط عمومی ارتش

رئیس جمه��ور گفت: القای ناکارآم��دی دولت و تحریف 
توانایی ها و موفقیت های بزرگ کشور، محور اصلی جنگ 

روانی دشمنان علیه ملت ایران است.
حس��ن روحانی رئی��س جمه��ور در یکص��د و پنجاه و 
هفتمین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت، با 
اشاره به فرمایش های اخیر مقام معظم رهبری در زمینه 
اهداف ش��وم کوتاه مدت و بلند مدت دش��منان دیرینه 
ملت ایران برای جلوگیری از پیش��رفت اقتصادی کشور، 
گف��ت: بر این مبنا دو جری��ان تحریف و تحریم همزمان 
ب��ه دنبال محقق کردن این هدف از طریق توقف حرکت 
اقتصادی کش��ور و سیاه نمایی نس��بت به دستاوردها و 

یأس نسبت به آینده هستند.
رئیس جمهور ناامید ک��ردن مردم و تضعیف رزمندگان 
خ��ط مقدم جبهه نبرد اقتصادی را از نمونه های عملکرد 
جری��ان تحریف در یک جنگ فرس��اینده، هوش��مند و 
سخت اقتصادی به عنوان ستون پنجم دشمن دانست و 
افزود: با توجه به آشکار شدن نشانه های شکست و عدم 
موفقیت دشمن در تحقق اهداف اساسی جنگ اقتصادی، 
القای ناکارآمدی دولت و نظام و تحریف توانایی ها و انکار 
یا ضعیف جلوه دادن موفقیت های بزرگ کشور و ملت، 

محور اصلی جنگ روانی دشمنان است.
روحان��ی با اش��اره به تالش جریان مرموز ناامید س��از و 
تحری��ف برای مانع تراش��ی ه��ای اقتص��ادی در دوران 
تحریم و ترس��یم آین��ده مبهم و غیرواقع��ی از وضعیت 

کش��ور، تصریح ک��رد: در حالی که تحری��م کنندگان و 
دشمنان این ملت و سرزمین بیش از همه شکست خود 
را شاهدند، ترویج پی در پی شایعات، سیاه نمایی از طریق 
ارائه آمار و اطالعات نادرست و القاء ناتوانی و ناکارآمدی 
و ش��کاف میان مسووالن و قوای کشور و مهمتر از همه 
ایجاد فاصله میان مردم و مسووالن، به نوعی حرکت در 

راستای تحقق توطئه دشمنان علیه کشور ونظام است.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت در مدت بیش از دوسال 
و نیم اعمال فشار بی سابقه و جنگ تمام عیار اقتصادی 
توانس��ته است با کاهش چش��م گیر اتکا به درآمد نفت، 
کش��ور را مدیری��ت کرده و ع��الوه بر تامی��ن مایحتاج 
ضروری و کاالهای اساس��ی م��ورد نیاز م��ردم، جریان 
صادرات غیرنفتی را ادامه داده و از تعطیل شدن تولید و 

تشدید بیکاری جلوگیری کند.
روحانی افتت��اح و راه اندازی طرح های بزرگ در بخش 
ه��ای مختلف را که در پنجش��نبه های جهش تولید در 
سراسر کش��ور انجام می شود، خاری در چشم دشمنان 

دانست. 
ویادامه داد: مقایس��ه وضعیت تولید در ایران با س��قوط 
تولید ناخالص داخلی در دیگر کشورها که در اروپا بیش 
از ۱0 درصد و در آمریکا بیش از ۳0 درصد کاهش یافته 
است، به خوبی نشان می دهد که در این ابتالی جهانی، 
اقتص��اد ایران تاب آوری باالتری را به نمایش گذاش��ته 

است.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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گزارش

کلیات طرح شفافیت آرا تصویب شد
نایب رئیس کمیس��یون آیین نام��ه داخلی مجلس از تصوی��ب کلیات طرح 

شفافیت آراء نمایندگان در نشست این کمیسیون خبر داد. 
شهباز حس��ن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان  افزود: جزئیات این طرح 
برای بررس��ی بیش��تر به مرکز پژوهش ه��ای مجلس ارجاع ش��د تا پس از 
بررسی های دقیق کارشناسی برای بررسی و تصویب به صحن کمیسیون ارائه 
شود. طرح شفافیت آرای نمایندگان ۱۳ خرداد ماه در مجلس اعالم وصول شد. 
طراح��ان، در دالیل تدوین آن تاکید دارن��د: با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد 
اکث��ر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم 
ش��فافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم 
الکترونیکی، آرای نمایندگان در جلس��ات علنی ش��فاف بوده اس��ت این طرح تقدیم 

مجلس می شود.  فارس

سامانه ای برای تامین کاالهای اساسی طراحی می شود
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه گفت: سامانه ای با استفاده از ابزار نوین 
باید طراحی شود و براساس آن کاالهای اساسی مورد نیاز خانوارها در اختیار 
مردم قرار گیرد. محمدمهدی مفتح در تش��ریح نشست کمیسیون متبوع 
خود، گفت: کلیات طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساس��ی در جلس��ه 
کمیسیون تصویب شد. وی با بیان اینکه به موجب این طرح، کاالهای مورد 
نیاز خانوارها بویژه ۷ دهک پایین جامعه تامین خواهد شد، افزود: قرار است، به 
دلیل اهمیت بسیار باالی این طرح جزئیات آن طی چندین جلسه با حضور مسئوالن 
دس��تگاه های مختلف اجرایی رسیدگی شود. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات تصریح کرد: برخی اعضا معتقدند که با پرداخت پول کاالها به مردم امکان 
دارد این پول صرف کارهای دیگری شود و بنابراین به طور مثال با استفاده از کارت 

الکترونیکی شرایطی فراهم شود تا مردم کاالهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدعی العموم آخوندی را نسبت به عملکردش پاسخگو کند
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: از مدعی العموم 
می خواهیم آخوندی را نس��بت به عملکردش در حوزه مس��کن پاسخگو 
کند. اقبال ش��اکری با اشاره به اینکه دولت نمی تواند از زیر بار مسئولیت 
آش��فتگی در بازار مس��کن، ش��انه خالی کند، اظهار ک��رد: از قوه قضائیه 
می خواهیم با استناد به اظهارات صریح آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه 
"اعتراف می کنم دولت یازدهم در حوزه مس��کن عقب ماندگی داش��ت"، برای 
پاس��خگو کردن وزیر راه و شهرسازی وقت، نسبت به ترک فعل مسئولیتش، ورود 
کند. عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه آخوندی با تصمیم های غلط 
شیرازه مسکن مهر را به هم زد، تصریح کرد: در طرح مسکن مهر عده زیادی از مردم 
به خانه دار شدن نزدیک شده بودند اما با اشتباهات آقای آخوندی از خانه دار شدن 

محروم شدند و هزینه های مسکن مهر به شدت افزایش پیدا کرد.  تسنیم

توکلی نامه

احم��د توکلی: گر کوپن به معنای کاالبرگ باش��د، 
باید گفت امروز کنترل آن آس��ان تر و تقلب در این 

زمینه، کمتر است.
ب��ا توجه به ای��ن اظهار نظر اگر کوپ��ن "کاالبرگ" 

نباشد کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟
الف( تخم ترتیزک

ب( اژدهای هفت سر
ج( قارچ خور

د( غالمعلی حداد عادل
ایضا احمد توکلی: در این شرایط مردم آبگوشت که 

هیچ، حتی نمی توانند اشکنه بخورند.
به نظر ش��ما مشکل دسترس��ی مردم به آبگوشت 

تقصیر کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف( عوامل استکبار جهانی
ب( اذناب استعمار انگلیس

ج( سفارت روسیه که النه جاسوسیه
د( برادران خدوم خاوری، زنجانی، ایروانی، طبری و 
رفقایی که اگر بخواهند کل لواسان را هم به نامشان 

می زنند.
سوال فلسفی زیر از کیست؟

به ملت ایران می آید گرس��نه باشند و نتوانند یک 
کیلو گوشت بخرند؟

الف( هراکلیوس
ب( عموپورنگ

ج( ذیمقراطیس
د( احمد توکلی

روحانی: 
القای ناکارآمدی دولت، محور اصلی جنگ روانی 

دشمنان است

سرلشکر سالمی: 
انتقام خون شهید سلیمانی به یک آرمان 

تبدیل شده است


