
ادامه از صفحه اول 
دور ش��لیک ش��ده و احتمال اس��تفاده از موشک با 
کاله��ک هس��ته ای از س��وی اس��رائیل را نیز قوت 
می بخش��د. حالت قارچی ش��کل دود متصاعد شده 
از انفج��ار در بندر بیروت نیز بس��یار ش��بیه انفجار 
هسته ای بود، هر چند برخی اعتقاد دارند گرچه این 
انفجار ش��باهت هایی به انفجار هسته ای داشت، اما 

همه آنچه که یک انفجار هسته ای دارد را نداشت.
همه این مطالب، گمانه زنی ها و احتماالتی است که 
می تواند با بررسی بیشتر به نتیجه برسد، قطعاً انفجار 
هسته ای با تشعشعات رادیو اکتیو همراه خواهد بود 
که بر پیرامون خ��ود و افراد و اجزای جاندار منطقه 

تأثیر منفی خواهد گذاشت.
آمریکایی ها زمانی که به عراق حمله کردند، از سالح 
هس��ته ای و اورانیوم ضعیف شده استفاده کردند که 
آث��ار آن بر روی م��ردم و کودکانی ک��ه پس از این 
حم��الت به دنیا آمدند، مانند تاثیراتی بود که حمله 
هسته ای آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی برجاگذاشته 

بود.
قدر مسلم نمی توان چنین احتمالی را نادیده گرفت، 
چرا که رژیم اس��رائیل، از وجود لبنان در کنار خود 
با حضور حزب اهلل که مانعی بر س��ر راه اش��غال این 
کشور از س��وی رژیم صهیونیس��تی است، عصبانی 
اس��ت. نابودی زیرساخت های لبنان هدفی است که 
اس��رائیلی ها آن را دنب��ال می کنن��د و اکنون ویران 
شدن بندر و ش��هر بیروت که مهمترین مکان برای 
صادرات و واردات کاال به کشور لبنان است، اسرائیل 
را ب��ه بخش بزرگی از هدف خود رس��اند و البته در 
ادامه آن قصد بر این است تا پس از انفجار، اغتشاش 
و آشوب در لبنان شدت گیرد و یک ضدیت با حزب 
اهلل لبنان در داخل آغاز ش��ده و مقصر اتفاقات، این 
گروه معرفی ش��ود. لبنان اکنون دستخوش اتفاقات 
و تحوالتی اس��ت که پیش بین��ی آینده آن با توجه 
به شرایط پیرامونی مشکل است اما آنچه که اکنون 
بیش از گذش��ته اهمی��ت دارد، حمایت ایران از این 
کش��ور در شرایط موجود است. جمهوری اسالمی با 
رایزنی و دیپلماسی خود می تواند روسیه و چنین را 
در این مسیر همراه کند، چرا که آنها نیز در صورت 
اشغال این کشور از س��وی رژیم صهیونیستی زیان 

خواهند دید.
برای اثبات موضوع اس��تفاده از س��الح هسته ای از 
سوی رژیم اس��رائیل در انفجار بندر بیروت نیز یک 
گروه بی طرف از کارشناس��ان هسته ای تشکیل شود 
تا در این زمینه بررس��ی های دقیق انجام دهد تا به 

نتیجه برسد.

سرمقاله

رئیس قوه قضاییه با بیان این که برخی روش ها در دستگاه 
قضایی نادرس��ت است، بر لزوم اصالح روند ها و فرایند های 

زحمت آفرین برای مردم در دستگاه قضایی تأکید کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی 
با تبریک عید غدیر و والدت با س��عادت امام موسی کاظم 
)ع(، اج��رای عدال��ت را از مهم تری��ن پیام ه��ای غدیر و از 

محوری ترین مأموریت های نظام اسالمی عنوان کرد.
رئی��س قوه قضاییه گفت: نظام اجتماعی بر اس��اس عدالت 
ش��کل می گی��رد و انتظار این اس��ت که در نظام اس��المی 
قوانین عادالنه تصویب شود، مجریان بر اساس عدالت رفتار 
کنن��د و قضاوت و داوری در دس��تگاه قضایی نیز همراه با 

عدالت باشد.
رئیسی تصریح کرد: بر خالف تصور برخی که اجرای عدالت 
را دش��وار می دانن��د، اگر عدالت به معن��ای دوری از هوا و 
هوس و نفوذ و نفوذپذیری باشد، اجرای عدالت آسان است 
و هم��ه باید ب��ه دور از هر گونه هوای نف��س و فقط برای 

رضای الهی در مسیر اجرای حق و عدالت حرکت کنند.
رئیس قوه قضاییه، کش��ف حقیقت را مهم ترین مس��أله در 
نظام قضایی دانست و گفت: قاضی موظف به اجرای عدالت 
و صدور حکم بر اساس حقیقت است و همه ارکان دستگاه 

قض��ا و همچنین ضابط��ان قانونی نیز باید او را در کش��ف 
حقیقت یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنانش به حادثه 
مرگبار انفجار در بندر بیروت اش��اره کرد و با تأکید بر لزوم 
بررسی همه جانبه و روشن ش��دن ابعاد ماجرا و شناسایی 
قاصران و مقصران آن اظهار داش��ت: جراحتی که به لبنان 
وارد ش��د، قلوب همه انس��ان های آزاده عالم را جریحه دار 
کرد. رئیس��ی کمک به مردم لبنان را وظیفه ای انس��انی و 
اس��المی دانست و خاطرنش��ان کرد: همه باید کمک کنند 
تا از رنج و غم کس��انی که در این حادثه تلخ آسیب دیدند، 
کاسته شود. وی با اشاره به فتنه های دشمنان برای تخریب 
و تضعی��ف جبهه مقاومت در لبنان گف��ت: لبنان همچون 
فلس��طین در خط مقدم مواجهه با صهیونیست ها قرار دارد 
و ب��ه هیچ عنوان نباید انس��جام و وحدت م��ردم و جریان 

مقاومت در این کشور مورد خدشه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه متذکر ش��د: کس��انی که دوس��ت لبنان 
نیس��تند و مقاومت را به ضرر خود می دانند، دنبال شکست 
جری��ان مقاوم��ت و ایس��تادگی هس��تند، ولی س��خت در 
اش��تباهند و نمی توانند خون ه��ای مطهری که برای عزت، 
اس��تقالل و سربلندی لبنان و مقاومت ریخته شده، پایمال 

کنند. رئیس��ی در ادامه به آمریکا و صهیونیست ها و برخی 
کشور های اروپایی که دنبال فتنه انگیزی در لبنان هستند 
هشدار داد که بدانند هیچ فتنه ای علیه مردم لبنان کارساز 
نخواهد بود و توطئه هایش��ان نقش بر آب می شود و حزب 
اهلل ب��ه عنوان برگ زرین عزت و افتخار مردم لبنان خواهد 
ماند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود 
به طرح اقتصادی دولت اش��اره کرد و گفت: اعالم هر طرح 
اقتص��ادی در کش��ور باید با نظرات کارشناس��ان و صاحب 
نظران اقتصادی همراه باش��د و پ��س از تصویب نیز، برای 
افکار عمومی به خوبی تبیین ش��ود تا مورد اس��تقبال همه 
ق��رار گیرد. وی افزود: یک طرح اقتصادی وقتی ارزش��مند 
اس��ت و به مردم آرامش می دهد که با نظرات نخبگان تهیه 
ش��ده باش��د و درباره جزئیات آن هم اطالع رس��انی شود؛ 
در غی��ر این صورت با ایج��اد ابهام، مردم را نگران و فعاالن 

اقتصادی را سرگردان می کند.
رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن توجه دولت و مجلس 
ب��ه موضوع معیش��ت، تصری��ح کرد: دول��ت و مجلس باید 
مس��ائل اقتصادی را با حساسیت و اولویت پیگیری کنند و 
با طرح های راهگش��ا و کارشناسی شده برای حل مشکالت 

معیشتی و گره گشایی از زندگی مردم گام بردارند.
رئیس��ی در بخ��ش دیگری از س��خنانش ب��ا تبریک »روز 
خبرن��گار«، از خبرن��گاران به عنوان پ��ل ارتباطی مطمئن 
مردم با مس��ئوالن یاد کرده و با گرامیداش��ت یاد و خاطره 

شهدای عرصه رسانه، از زحمات آنان قدردانی کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مجاهدت برخی خبرنگاران 
برای تولید گزارش های تحقیقی با هدف بررس��ی مشکالت 
کشور و رفع آن ها اشاره کرده و افزود: خبرنگاران در برخی 
گزارش ه��ا در مق��ام یک بازرس به ش��هر ها و اس��تان های 
مختلف س��فر می کنند تا بتوانن��د یک گزارش اقناع کننده 
تولید کنند. مواردی مثل گزارش درباره فوالد و خام فروشی 
ُکک، از نمونه گزارش های جهادی بود که خبرنگاران برای 
تولید آن ها حتی به برخی کش��ور ها سفر کردند. این همت 
اگر با اخالص همراه ش��ود، برای کش��ور ب��رکات زیادی به 

همراه خواهد داشت. مرکز رسانه قوه قضاییه

سخنگوی شورای نگهبان:

کسانی که رد صالحیت 
شده اند برای ریاست 

جمهوری ثبت نام نکنند

کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان هنوز به مباحث 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ورود نکرده است، در عین 
ح��ال توصیه کرد افرادی که در گذش��ته رد صالحیت 

شده اند، دیگر ثبت نام نکنند.
عباس��علی کدخدایی س��خنگوی ش��ورای نگهبان در 
نشس��ت خبری روز )دوش��نبه( طی س��خنانی اظهار 
داش��ت: اص��ل اینکه مجل��س یازدهم هم��ت کرده و 
در ح��وزه معیش��ت فعالیت دارد قابل احترام اس��ت و 

امیدواریم ادامه پیدا کند. 
وی افزود: طبیعتا طرح ها و لوایح مربوط به معیش��ت 
مردم نباید مغایر با شرع و قانون اساسی باشد و شورای 
نگهبان هم در این صورت آمادگی دارد آنها را سریع تر 

بررسی و تایید کند.
وی درباره برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس گفت: 
گویا ستاد مقابله با کرونا گفته که انتخابات مرحله دوم 
مجلس ب��ا رعایت پروتکل های بهداش��تی امکان پذیر 

است اما همچنان نظر رسمی اعالم نشده است. 
وی ادام��ه داد: اخیراً هم ظاه��راً مخالفتی با برگزاری 
نش��ده چرا که تعداد 12 نماین��ده داریم که در مرحله 
دوم باید انتخاب ش��وند البته ش��اید در شیوه تبلیغات 

تمهیداتی اندیشیده شود.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در بخش دیگ��ری از این 
نشس��ت گفت: مصوبه مجلس درباره مالیات بر ارزش 
افزوده، ابهامات و ایراداتی دارد و ش��ورای نگهبان این 
م��وارد را ایراد گرفته اس��ت و بررس��ی ها ادامه دارد و 

نتیجه نهایی به مجلس محترم اعالم می شود.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری گفت: قبال مطالعاتی 
درب��اره تغییر نظام به نظ��ام پارلمانی داش��تیم و اگر 
االن ه��م موضوع جدیدی باش��د، پژوهش��گران جوان 
پژوهشکده ش��ورای نگهبان آماده اند که در این زمینه 

مطالعاتی داشته باشند.
کدخدای��ی درب��اره نظ��ر ش��ورا درب��اره مصوبات ضد 
آمریکای��ی مجلس ه��م تاکید ک��رد: مصوبات مجلس 
درصورتی که در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، 
م��ورد موافقت ش��ورای نگهبان اس��ت و اگر طرح های 
ضدآمریکایی کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس هم در 
این چارچوب باش��د، شورای نگهبان این موارد را تایید 
خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره 
مصوب��ات مرب��وط به اح��زاب تاکید ک��رد: الزاما بحث 
اح��زاب و تحزب با تصویب قانون حل نمی ش��ود بلکه 
ما نیازمند ارتقاء فرهنگ تحزب هم هستیم، البته این 

موضع شخصی بنده است.
 FATF وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره لوایح
هم گفت: مصوبات مشابه FATF، در گذشته و آینده 
ما صرفاً براساس قانون و شرع نظر داده و خواهیم داد. 
کدخدایی در باره الکترونیکی ش��دن انتخابات با توجه 
به ش��رایط کرونا هم گفت: در زمینه الکترونیکی شدن 
انتخابات تحول خاصی رخ نداده اس��ت البته با شرایط 
کرونا رس��یدگی به روندها ش��دت پیدا کرده تا اگر ما 
نتوانی��م حضوری در خدمت عزیزان باش��یم و بتوانیم 
به این ش��کل کار را انجام دهیم. آنچه که برای ما مهم 
است، س��المت انتخابات و صیانت از آرای مردم است، 

چه انتخابات الکترونیک باشد و چه نباشد.
وی همچنین درباره ط��رح نظارت بر رفتار نمایندگان 
ه��م تصریح کرد: نظارت بر نماین��دگان مجلس که ما 
مطرح کردیم، بحث ش��خصی ش��ورای نگهبان نیست 
بلکه موضوعی است که قانون اساسی تاکید کرده است 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری هم 
گفت: شورای نگهبان هنوز به مباحث انتخابات ریاست 

جمهوری ورود نکرده است.
کدخدای��ی در خص��وص اعالم برخی از اس��امی برای 
ریاس��ت جمهوری 1۴۰۰، گفت: شورای نگهبان هنوز 
درگی��ر انتخابات نش��ده اس��ت و در ای��ن زمینه ورود 
نکرده و اقدامی نیز نکرده اس��ت. از جهات قانونی افراد 
می توانند در هر زمان ثبت نام کنند اما می توان توصیه 
کرد افرادی که در گذشته رد صالحیت شده اند، دیگر 

ثبت نام نکنند.  فارس

واکنش عضو هیئت رئیسه مجلس به طرح 

گشایش اقتصادی دولت

گشایش اقتصادی دولت 
پیش خورکردن منابع 

کشور است
رئیس��ه  هیئ��ت  عض��و 
اینکه  بی��ان  ب��ا  مجلس 
طرح گش��ایش اقتصادی 
دولت در واق��ع به نوعی 
از جامعه  قرض گرفت��ن 
است، گفت: دولت با این 
طرح، م��ی خواهد زمین 
س��وخته به دولت بعدی 
تحویل دهد. حس��ینعلی 
حاج��ی دلیگانی به اخبار منتش��ر ش��ده درباره گش��ایش 
اقتصادی مبنی بر پیش فروش چندین میلیون بشکه نفت 
در مدت یک سال، واکنش نشان داد و گفت: ما در مجموع 

از این طرح استقبال میکنیم اما باید اشکاالتش رفع شود. 
وی ب��ا بیان اینکه این پیش��نهاد باید به عن��وان الیحه به 
مجلس ارائه ش��ود، افزود: این اقدام به نوعی متمم بودجه 
و یا به عبارتی اصالح بودجه اس��ت که دولت منبع درآمد 
جدی��دی را تعریف کرده یعن��ی دولت عالوه بر فروش 8۰ 
هزار میلیارد تومان اوراق در س��ال 99 با این پیش��نهاد بنا 
دارد بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان، اوراق قرض کند لذا 
الزم است در مجلس تحت عنوان الیحه بررسی شود. عضو 
هیئت رئیس��ه مجلس با تاکید بر اینکه چنین پیشنهادی 
در جلس��ه ش��ورای اقتصادی س��ران قوا مصوب شود کار 
صحیحی نیست، ادامه داد: در جلسه مشترک هیئت رئیسه 
با روسای کمیسیون ها نظر اکثر همکاران این بود که رئیس 
مجلس به ش��دت در مقابل طرح و مصوب کردن این گونه 
پیش��نهادها در جلسه س��ران قوا ممانعت و مخالفت کند. 
حاجی دلیگانی اضافه کرد: در جلسه مشترک هیئت رئیسه 
با رؤسای کمیسیون ها، جمعبندی این بود که مسائلی که 
جنبه تصمیمات فوری و یا محرمانه برای مسائل مربوط به 

تحریم ها دارد در جلسه سران 3 قوه مطرح شود.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه این طرح در واق��ع به نوعی قرض 
گرفتن از جامعه اس��ت، بیان داش��ت: برداشت کلی ما این 
اس��ت که آقای روحانی بنا دارد ب��رای دولت بعدی زمین 
سوخته تحویل دهد چرا که این طرح در حدود 1۰۰ هزار 
میلی��ارد تومان برای دول��ت درآمد دارد که دولت بعد باید 

این مبلغ را عالوه بر سود سر رسید آن در سال های آینده 
پرداخت کند؛ اینها پیشخور کردن منابع کشور است که هر 
دولتی بعدا بیاید نمی تواند تا چندین س��ال این پیش خور 

کردن های دولت فعلی را جبران کند.
نماینده ش��اهین ش��هر در مجل��س با بی��ان اینکه دولت 
می خواهد فروش 37 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های 
دولتی را نیز در جلسه سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم 
گیری کند، گفت: این نوع تصمیم گیری ها در جلسه سران 
س��ه قوه چند عارضه دارد یکی این اس��ت که با این اقدام، 
کاری که از اختیارات نمایندگان مس��تقیم مردم است در 
جایگاهی که صرفاً برای مس��ائل خاصی پیش��بینی ش��ده 
مطرح می ش��ود که به عبارتی با ای��ن کار متعرض قوانین 

دائم می شوند. 
حاجی دلیگانی در همین راس��تا ادامه داد: نکته دیگر این 
اس��ت که زمانی که موضوعی در جلس��ه سران قوا مصوب 
شد، باعث میشود پاس��خگویی وزارتخانه ها و دستگاههای 
مربوط��ه ب��ه  دیوان محاس��بات، ب��ازوی نظارتی مجلس، 
کم ش��ود.  عضو هیئت رئیس��ه مجلس تاکید کرد: دولت 
راهکاره��ای دیگری برای تأمین مناب��ع مالی دارد ولی به 
س��متش نمی رود ضم��ن اینکه همین ط��رح را می توانند 
در قالب راه اندازی بورس انرژی در بس��ته های کوچک به 
فروش رسانده و تحویل شود و فراورده های آن در بازارهای 

منطقه ای و جهانی به مصرف برسد.  تسنیم

نماینده ولی فقیه در سپاه:

نیروی زمینی سپاه اشراف 
بسیار خوبی بر مرزهای 
جنوب شرق کشور دارد

نماین��ده ولی فقیه در س��پاه گفت: نیروی زمینی س��پاه 
اش��راف بس��یار خوبی بر مرزهای جنوب شرق کشور دارد 
و رزمن��دگان ب��ا ایمان و مقتدر این نی��رو برای صیانت از 

مرزهای سرزمینی ایران اسالمی آماده هستند.  
حجت االس��الم عبداهلل حاجی صادق��ی نماینده ولی فقیه 
در سپاه پاسداران با سفر به استان سیستان و بلوچستان، 
از مرزهای جنوب ش��رق و مناطق ماموریتی و پایگاه های 

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه بازدید کرد.
نماینده ولی فقیه در س��پاه در جریان بازدید از پایگاه های 
ق��رارگاه قدس نی��روی زمینی س��پاه در مناط��ق مرزی 
شهرس��تان سرباز و س��راوان در جمع رزمندگان قرارگاه، 
با ابالغ س��الم مقام معظ��م رهب��ری و فرماندهی کل قوا 
ب��ه آنان و اظهار خرس��ندی از حض��ور در جمع حافظان 
دلیر و سلحش��ور مرزهای ایران اس��المی گفت: بحمداهلل 
امروز نیروی زمینی س��پاه اشراف بسیار خوبی بر مرزهای 
جنوب ش��رق کش��ور دارد و رزمندگان ب��ا ایمان و مقتدر 
این نیرو برای صیانت از مرزهای س��رزمینی ایران اسالمی 
آماده هس��تند. حاجی صادقی با اش��اره ب��ه نقش آفرینی 
مجاهدانه رزمندگان نیروی زمینی س��پاه در تامین امنیت 
مرزها گفت: نیروی زمینی سپاه با ایجاد پاسگاه های مرزی 
نقش مهمی در امنیت پایدار جنوب شرق کشور ایفا کرده 
است. وی اقدامات یگان های مهندسی نیروی زمینی سپاه 

در مناطق مرزی جنوب ش��رق کش��ور را مطلوب توصیف 
و تصریح کرد: نیروی زمینی س��پاه ن��ه تنها حفظ امنیت 
مرزه��ا را در این مناطق بر عه��ده دارد، بلکه یار و همراه 
م��ردم مظلوم این مناطق در مش��کالت ب��وده و اقدامات 
محرومی��ت زدایی و مردم یاری بس��یار خوبی را به انجام 

می رساند.
در ای��ن بازدید که حجت االس��الم محم��د هادی رضایی 
مس��ئول نمایندگی ول��ی فقیه در نیروی زمینی س��پاه و 
س��ردار کرمی فرمانده قرارگاه قدس، نماینده ولی فقیه در 
س��پاه را همراهی می کردند، حجت االسالم حاجی صادقی 
در فضای��ی صمیم��ی با رزمندگان و بس��یجیان حاضر در 

پایگاه های مرزی به گفت و گو پرداخت.
نماینده ولی فقیه در س��پاه در س��فر به استان سیستان و 
بلوچستان، از طرح های توسعه سواحل مکران و پایگاه امام 

خمینی )ره( چابهار نیز بازدید کرد. سپاه نیوز
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گزارش

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم موسویان را تسلیت گفتند
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت حجت االسالم سّیدعباس 

موسویان از متخصصان فقه اقتصادی را تسلیت گفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در پیامی درگذش��ت حجت 
االسالم سّیدعباس موسویان از متخصصان فقه اقتصادی را تسلیت گفتند. 
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذش��ت جناب حجةاالسالم آقای سّیدعباس موس��ویان رحمةاهلل علیه را به 
بازماندگان مکّرم ایش��ان و نیز به ش��اگردان و هم��کاران و ارادتمندان این روحانی 
ارزش��مند تسلیت عرض می کنم. ایش��ان از متخصصان فقه اقتصادی و صاحب نظر 
در بانکداری اس��المی و دیگر مسائل مالی فقه بودند و فقدان ایشان ضایعه است. از 
خداون��د رحم��ت و مغفرت و علو درجات برای آن فقید و صبر و آرامش و اجر برای 

بازماندگانش مسئلت می کنم. پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبری

طرح پیش فروش نفت باید در مجلس بررسی شود
سخنگوی کمیس��یون انرژی با اش��اره به نامه این کمیسیون به رییس 
مجل��س درباره اجرای ط��رح »پیش فروش نفت«، گف��ت: در این نامه 
تاکید ش��ده تا قبل از هرگونه تصمیم گیری درباره طرح »پیش فروش 
نفت« این مسئله به صورت تخصصی در مجلس شورای اسالمی بحث و 
نتیجه گیری ش��ود. مالک شریعتی گفت: کلیات طرح گشایش اقتصادی 

در جلسه هیئت رئیسه کمیسیون انرژی به بحث گذاشته شد.
وی افزود: با مصوبه هیئت رییس��ه کمیسیون انرژی، نامه ای از طرف کمیسیون 
به رییس مجلس ارس��ال ش��د که طی آن نامه ضمن اعالم آمادگی برای بررسی 
کارشناس��ی موضوع در کمیس��یون انرژی از رییس مجلس تقاضا شد نسبت به 
تصمیمات ش��تاب زده و خارج از اراده مجلس تذکرات الزم به دولت داده ش��ود. 

 میزان

ما پیرمردها باید برویم
وزیر کش��ور با بیان اینکه ایجاد 3 هزار تش��کل م��ردم نهاد بار عظیمی 
است و باید از آن به خوبی استفاده شود، گفت: ما پیرمردها باید برویم 
هرچند جبر زمانه کار خود را می کند و ش��ما جوانان هم همین مسیر 
را باید طی کنید. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشس��ت وزرای کش��ور و 
ورزش و جوانان با مجمع س��ازمان های مردم نهاد گفت: امیدواریم این 
مرک��ز ملی جوانان مبداء ج��دی موثر در تحکیم وحدت ب��رای منافع ملی 
باش��د.  وی ادامه داد: ایجاد سه هزار تشکل مردم نهاد بار عظیمی است و باید از 

آن بخوبی استفاده شود، باید به جوانان ایمان داشته باشیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ما باید جوانانمان را مسلح به تفکرات جدید و عقالنیت 
کنیم. استخدام های ما بر حسب یک سیستم و شرکت در آزمون ها است و حضور 

افراد در ادارات واقعاً خیلی در دست مدیران نیست. فارس

ننجون، غارتگر بیت المال 
است

یک نماینده مجلس: مردم انتظار دارند که یارانه تا 
صد هزار تومان افزایش یابد.

با صد هزارتومان کدام یک از بس��ته های معیشتی 
را می توان تهیه کرد؟

الف( یک بس��ته ماکارونی – نیم کیلو س��ویا – دو 
پاکت پفک نمکی

ب( ی��ک کیلو عدس – ی��ک کیلو مرغ – صد گرم 
برنج – یک دانه یخمک

ج( یک لیتر ش��یر بزغال��ه – یک کیلو نخود – نیم 
ش��انه تخم مرغ – یک بس��ته چیپس که نصفش 

هوای خالص است
د( یک بس��ته بیسکویت ساقه طالیی – یک پاکت 
آبمی��وه تقلبی – یک کیلو تخ��م انچوچک – یک 

بسته لواشک آلو
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

همان نماینده مجلس: یارانه چهل و پنج هزارتومانی 
مربوط به عصر ... است.

الف( شاه وزوزک
ب( یخبندان

ج( قاجار
د( دقیانوس

 ایضا همان نماینده مجلس:اشرافی گری، تبعیض و 
بی عدالتی، سم مهلکی برای جامعه است.

ک��دام ی��ک از گزینه ه��ای زی��ر مصداق ب��ارز " 
اشرافی گری، تبعیض و بی عدالتی" است؟

الف( هزینه میلیاردی یک نفر برای انتخاب ش��دن 
در انتخابات و بدهی میلیاردی مردم همان منطقه 

به بقال و قصاب و نانوای محل
ب( هزینه بیس��ت و پن��ج میلیون��ی تومانی دفتر 

نمایندگان مجلس جزایر هونولولو
ج( کمک بالعوض صد میلیون تومانی و وام هفتصد 
میلیون تومانی به نماینده عمه رهبر کره شمالی در 

سازمان ملل
د( حقوق ش��صت و پنج میلیون تومانی ننجون در 

روزنامه سیاست روز

آیت هللا رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

طرح  اقتصادی باید کارشناسی شده باشد


