
راهپیمایی و پیاده روی گروهی و 
کاروانی به سمت مرز های غربی 

ممنوع است
در اطالعیه شماره یک س��تاد مرکزی اربعین تاکید 
شد: برگزاری هرگونه راهپیمایی و پیاده روی گروهی 
و کاروان��ی تحت هر عنوان به س��مت مرز های غربی 
ممنوع و بر خالف شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی 
کروناست. در متن اطالعیه شماره یک ستاد مرکزی 
اربعین آمده اس��ت؛ به اطالع مردم شریف و دینمدار 
و عاشقان خط سرخ شهادت ابا عبدا... الحسین )ع ( 
می رس��اند:  در سال جاری علیرغم آماده سازی تمام 
زیرس��اخت ها و اتخاذ تمهیدات ب��رای برگزاری یک 
حماس��ه باش��کوه دیگر در ایام اربعین حسینی )ع(، 
ام��ا به دلیل ش��یوع بیماری کرونا در ع��راق و اعالم 
عدم پذیرش زائرین دیگر کشور ها برای انجام مراسم 
راهپیمائی اربعین و اِعمال سیاس��ت های قرنطینه ای 
در آن کش��ور، همچنین تصمیم ستاد ملی مدیریت 
مب��ارزه با بیماری کرونا در کش��ور مبن��ی بر اِعمال 
سیاست ها و ش��یوه نامه های پزشکی، بهداشتی ماه 
محرم که بنحو اَحس��ن توس��ط مردم عزادار و فهیم 

کشور اجرا گردید فلذا بدینوسیله اعالم می شود:
 هر گونه عزیمت زوار به کشور عراق در ایام ماه صفر 
س��الجاری امکان پذیر نبوده و مرز های کش��ور برای 

تردد زوار مسدود است.
همچنین در این اطالعیه اشاره شده است؛ از عزادارن 
عزیز درخواست می ش��ود به شایعات و مطالب طرح 
شده در فضای مجازی و سایت های غیر معتبر توجه 
نک��رده و صرفاً اطالعیه های صادره از س��وی س��تاد 
مرکزی اربعین و ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا را 

مالک عمل قرار دهند.

خبر

رئیس جمه��ور ب��ا بیان اینکه نباید ش��اهد ب��ی تعادلی در 
بازار خودرو باش��یم، گفت: اخ��الل در چرخه توزیع، عرضه 
و ف��روش کاال و ایجاد آش��فتگی در ب��ازار، زندگی مردم و 

آرامش روانی جامعه را دچار مشکل می کند.
حجت االس��الم حسن روحانی روز سه ش��نبه در یکصد و 
ش��صت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
خاطرنشان کرد: دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود 
در جهت تقویت س��رمایه گذاران و تولید کنندگان به ویژه 
بخش خصوصی تالش داشته که در شرایط خاص و سخت 
اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور 
متوقف نش��ود و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه 

و ضربه ای بر اقتصاد کشور وارد کند.
رئیس جمهور با اش��اره به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه 
بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی توسط تولید کنندگان 
و س��رمایه گذاران، گفت: با توجه به استجازه دولت از مقام 
معظم رهب��ری، تولید کنندگان و س��رمایه گذارانی که از 
صندوق توس��عه ملی، تس��هیالت ارزی دریاف��ت کرده اند، 
می توانند تا انتهای س��ال ۱۳۹۹ تس��هیالت ارزی خود را 
به صورت ریالی با صندوق توس��عه، تسویه و بدهی خود را 
پرداخت کنند. روحانی مصوبه س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت در مورد تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولید کنندگان 
از صندوق توس��عه ملی را فراهم کردن یک فرصت مغتنم 
برای تولید کنندگانی برش��مرد که از صندوق توسعه ملی 

تس��هیالت دریافت کرده اند و از رهب��ر معظم انقالب بابت 
حمای��ت از این طرح قدردانی کرد. رئیس جمهور در ادامه 
با اشاره به فراهم ش��دن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی 
وام ارزی ش��رکت ها و بنگاه های تولیدی، گفت: این شرایط 
می تواند زمینه عرضه سهام بسیاری از این بنگاه های تولیدی 
در بورس را فراهم کند که هم موجب تقویت بازار س��رمایه 
خواهد بود و هم زمینه را برای تس��ویه آسان تر بدهی های 
این ش��رکت ها فراهم می کند و هم اجرای طرح توسعه در 

این واحدها و بستر سازی الزم را تأمین می کند.
روحان��ی در این جلس��ه همچنین از دس��تگاه های ذیربط 
خواس��ت تا مراحل تصویب و اجرای دس��تورالعمل اجرایی 
ای��ن مصوبه را به س��رعت انج��ام داده و نس��بت به اطالع 
رس��انی الزم اقدام نمایند تا در ماه های باقیمانده از س��ال 
جاری بنگاه های اقتص��ادی بتوانند اقدامات الزم را در این 
زمینه انجام دهند. در این جلس��ه سرپرست وزارت صمت 
گزارش��ی از وضعی��ت تولید کاالهای اساس��ی و خودرو در 
کشور و نوس��انات قیمت در بازار خودرو ارائه کرد و رئیس 
جمه��ور پس از ارائه این گزارش، تاکید کرد: وزارت صمت 
می بایس��ت مراقبت های وی��ژه در خصوص قیمت کاالهای 
اساس��ی داشته باشد و دس��تگاه های ذیربط چه در تنظیم 
قیمت ه��ا و چه در نظارت بر آن و تنظی��م چرخه تولید و 
توزیع می بایس��ت با هماهنگی دقیق به وظایف خود عمل 
کنن��د. روحانی ب��ا بیان اینکه با توجه ب��ه واقعیت افزایش 

تولی��د و عرضه خودرو در دو ماه اول س��ال ۹۹ نس��بت به 
سال گذشته، نباید شاهد بی تعادلی در بازار خودرو باشیم، 
گف��ت: اخالل در چرخه توزیع، عرضه و فروش کاال و ایجاد 
آش��فتگی در بازار هم زندگی و معیشت مردم و هم آرامش 

روانی جامعه را دچار مشکل می کند.
وی تصریح کرد: وزارت صمت می بایست طبق مأموریت و 
وظایف خود با هماهنگی اصناف و تولید کنندگان اقدامات 
فوری و الزم را برای تنظیم قیمت کاالهای اساسی و اقالم 
مورد نیاز مردم ک��ه تأثیرات پایه ای بر زندگی مردم دارند، 

انج��ام ده��د. روحانی با تاکید بر اینکه در این مس��یر باید 
سیس��تم واس��طه گری رانت جویانه حذف و نحوه خرید و 
فروش برای مصرف کنندگان واقعی اصالح شود، افزود: این 
اقدام��ات باید به فوریت انجام گرفته و س��ریعاً به مردم در 
این خصوص اطالع رسانی شود و اگر در این مسیر مواردی 
وجود دارد که می تواند مورد اس��تفاده و س��ودجویی قرار 
بگیرد باید س��ریعاً رفع و با هماهنگی و مساعدت نهادهای 
مرتبط این مس��یر متوقف ش��ود.  پایگاه اطالع رس�انی 

ریاست  جمهوری

تع��دادی از نمایندگان مجلس طرح��ی را برای مقابله با 
اقدامات خصمانه آمریکا تهیه کرده و خواس��تار بررسی 
س��ه  فوریتی طرح اقدام متقابل ایران علیه فعال س��ازی 

مکانیسم ماشه شده اند.
آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران مس��یرهای 
مختلف��ی را پی��ش روی دارد که اگر به موفقیت برس��د 
یا تحریم های تعلیق ش��ده توس��ط قطعنام��ه 22۳۱ بر 
می گ��ردد ی��ا تحریم های جدی��دی علیه ای��ران اعمال 
می ش��ود. در این میان مس��یر اول بازگرداندن تحریم ها 
که آمریکا در قالب پیش��نهاد تمدید تحریم تس��لیحاتی 
به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ارائه داد ب��ه دلیل وتو 
کش��ور روس��یه و چین ناکام ماند اما امریکا مسیر دیگر 
بازگرداندن تحریم ها یعنی فعال کردن مکانیسم ماشه را 
در پیش گرفت. آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه 
مدعی است که علیرغم خروج از برجام اما همچنان ذیل 
قطعنام��ه 22۳۱ حضور دارد و مبتنی بر همین ادعا هم 
در ۳0 مرداد ۹۹ درخواس��ت اعالن یا »نوتیفیکیش��ن« 
برای فعال کردن مکانیس��م ماشه را اعالم کرد. بر اساس 
قرائ��ت آمریکا از برجام اگر تا ۳0 روز بعد از اعالن یعنی 
تا ۳0 ش��هریور ۹۹ ش��ورای امنیت قطعنامه ای را صادر 
نکن��د به صورت خ��ودکار قطعنامه های تعلیق ش��ده به 

وسیله قطعنامه 22۳۱ باز خواهد گشت.
در ای��ن خص��وص گرچه کش��ورهای اروپای��ی به دلیل 
ت��رس از واکنش ایران مبنی بر خروج از برجام و کاهش 
نظارت ه��ا در برخی روایت های رس��می که از جلس��ات 
خود درب��اره برجام ارائه می دهند ب��ا تالش های آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم ها مخالفت می کنند اما همزمان 
برخ��ی روایت ها از تالش اروپایی ه��ا برای انداختن توپ 
در زمین ایران و نگه داش��تن ای��ران در برجام تحت هر 

شرایطی حکایت می کند.
برهمین اس��اس، تعدادی از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی طرحی را برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا 
تهیه کرده و خواس��تار بررس��ی س��ه فوریتی طرح اقدام 
متقابل ایران علیه فعال سازی مکانیسم ماشه شده اند. 

در همین زمینه، حجت االس��الم نصراهلل پژمان فر رئیس 
کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی روز )سه شنبه 
25 شهریور( در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس از 
آماده کردن طرح سه فوریتی برای اقدام مناسب مجلس 
درباره شیطنت و پاس کاری اروپایی ها و آمریکایی ها در 

خصوص فعال کردن مکانیسم ماشه خبر داد.
او در این تذکر اعالم کرد که این طرح را حجت االس��الم 
مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و رئیس کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س تهیه و تقدیم 
هیات رئیسه مجلس کرده اما از هیأت رئیسه می خواهیم 
که برای سه فوریتی شدن این طرح دوفوریتی دستورات 

الزم ص��ادر ش��ود.  متن این طرح ک��ه دوفوریتی آن به 
هیات رئیسه مجلس تقدیم شده و نمایندگان درخواست 
س��ه فوریت آن را در نشس��ت روز گذشته مجلس مطرح 
کرده اند به ش��رح ذیل اس��ت. قانون توقف کامل اجرای 
تعه��دات هس��ته ای در قب��ال بازگش��ت قطعنامه های 

تحریمی سازمان ملل
آمریکا علیرغم پایان دادن به مش��ارکت خود در برجام، 
بازی خطرناک و غلطی را برای بازگش��ت قطعنامه  های 
تحریمی س��ازمان ملل آغاز کرده که از نظر حقوق بین

 الملل غیرقابل قبول اس��ت. در صورتی که اقدام آمریکا 
منجر ب��ه بازگش��ت قطعنامه های س��ازمان ملل گردد، 
اجرای تعهدات هس��ته  ای از س��وی ایران هیچ توجیهی 
نخواهد داش��ت و ضروری اس��ت که جمهوری اسالمی 
ایران متقاباًل دس��ت به اقدام بزند. ب��ه این منظور، ماده 

واحده زیر پیشنهاد می گردد:
ماده واحده: در صورت بازگش��ت قطعنامه های ش��ماره 
۱6۹6، ۱7۳7، ۱747، ۱80۳، ۱8۳5، ۱۹2۹ که مطابق 
قطعنام��ه 22۳۱ خاتم��ه یافته بودن��د، دولت جمهوری 
اس��المی ایران ظ��رف یک هفت��ه کاری موظف به پایان 

دادن کامل به اجرای تعهدات زیر است.
بازطراحی و بازسازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک 
به منظور تبدیل آن به آب سبک ) بند 2 تا ۱۳ ضمیمه ی 
ی��ک برجام( ممنوعیت ایران در اس��تفاده از راکتورهای 

آب سنگین )بند ۱6 در ضمیمه ی یک برجام(
ممنوعیت فعالیت های بازفراوری س��وخت مصرف شده 

)بند ۱8 تا 25 در ضمیمه ی یک برجام(
ممنوعیت فعالیت هایی که می تواند به طراحی و توس��عه 
وسایل انفجار هسته ای کمک کند )بند 82 در ضمیمه ی 
یک برج��ام( اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و کد ۳.۱ 

اصالحی )بند 64 و 65ضمیمه یک برجام(
اس��تفاده از فناوری های مدرن نظارتی و حضور طوالنی 

مدت آژانس )بند 67 ضمیمه یک برجام(
ش��فافیت مربوط به سنگ معدن اورانیوم )UOC( )بند 

68 و 6۹ضمیمه یک برجام(
ش��فافیت مربوط به غنی س��ازی )بند 70 تا 74ضمیمه 
یک برجام( دسترس��ی به سایت های هسته  ای )بند 74 تا 

78ضمیمه یک برجام(
ش��فافیت در تولی��د اج��زای س��انتریفیوژ )بن��د 7۹ و 
80ضمیمه یک برجام( بندهای نظارتی و راستی آزمایی 
ک��ه در بخش های عملیاتی وج��ود دارد و هر گونه تعهد 
باق��ی مانده ک��ه در برجام وجود دارد. پ��س از یک ماه 
کاری از اج��رای کامل این قان��ون، دولت موظف به ارائه 
گ��زارش به کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس بوده و این گزارش در صحن علنی قرائت خواهد 

شد. فارس

سردار کارگر خبر داد

رونمایی از جعبه سیاه 
جنگ 

رییس س��تاد مرکزی گرامیداش��ت چهلمین س��الگرد دفاع 
مق��دس گفت: در مجموع 26 هزار و 50۱ برنامه در س��طح 
کشور به مناس��بت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در کشور 

برگزار می شود.
رییس بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش ه��ای دفاع مقدس در 
نشس��ت خبری با خبرنگاران با بیان اینکه 54 پروژه کالن، 
جعبه سیاه جنگ رونمایی می شود، گفت: ۱4پروژه تا پایان 
س��ال تکمیل می ش��ود. سردار س��رتیپ بهمن کارگر ضمن 
گرامیداش��ت یاد ش��هدای واالمقام انقالب اس��المی و دفاع 
مقدس و مدافع حرم به ویژه س��ردار دل ها ش��هید سپهبد 
حاج قاسم س��لیمانی و امام ش��هدا و آرزوی سالمتی برای 
رهبر معظم انقالب اس��المی در این نشس��ت، گفت: از سوم 
خرداد به بعد  ماه رمضان  این برنامه ها در قالب 4۳ هفته 
تا 2۹ اس��فند ماه برگزار می شود و 505 ستاد در کشور در 

این رابطه فعا ل اند.
ریی��س بنیاد حف��ظ آثار و نش��ر ارزش های دف��اع مقدس 
ادام��ه داد: یکی از معاونین وزیر در اس��تان ها، اس��تاندار در 
شهرستان ها و فرماندار این مسؤلیت را دارد و ریاست شورای 
سیاست گذاری را رییس س��تاد کل نیرو های مسلح برعهده 
دارد. وی افزود: هزار و 6۱ برنامه در راس��تای گرامیداش��ت 
چهلمین س��الگرد دفاع مقدس توس��ط ارگان های مختلف 
نظامی، ۳6 برنامه عقیدتی سیاس��ی، ۳8۱ ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 278برنامه، 
نیروی انتظامی 80 برنام��ه، وزارت دفاع  65 برنامه و بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ۳۳ برنامه دانشگاه 

دفاع ملی برگزارم ی شود.
کارگ��ر تصریح ک��ر: در مجموع 26 ه��زار و 50۱ برنامه در 
سطح کش��ور به مناس��بت چهلمین س��الگی دفاع مقدس 
برگزار می ش��ود.  رییس بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های 
دفاع مقدس ادامه داد: هش��ت موزه در هش��ت اس��تان در 
ای��ن هفته افتتاح می ش��ود. کارگر اظهار داش��ت: همچنین 
نمایشگاه ملی دستاورد های دفاع مقدس در مکان باغ موزه 

دفاع مقدس برگزار می شود.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس افزود: 

امس��ال رژه در تهران و خلیچ فارس نداریم و مراسم تجلیل 
از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مدافع حرم برگزار 

می شود.
کارگر تصریح کرد: جمهوری اسالمی حتی یک وجب خاک 
این س��رزمین را در قیاس با قبل از پیروزی انقالب اسالمی 

به بیگانگان نداد.
وی اظهارداش��ت: در بی��ش از 50 کش��ور دنیا نمایش��گاه 

بین المللی دفاع مقدس برگزار می شود.
کارگر ادامه داد: س��ازمان فرهنگ و ارتباطات درحوزه دفاع 
مقدس با رایزنی فرهنگی س��عی دارد نمایش��گاه بین المللی 
برگزار کند. در ژاپن با کمک س��فیر ای��ران این اقدام انجام 
ش��ده اس��ت. رییس س��تاد مرکزی گرامیداش��ت چهلمین 
س��الگرد دفاع مقدس اظهارداش��ت: کلیه عملیات ها، زنان، 
روحانیت، دفتع مقدس، نق��ش امام راحل، مدیریت جنگ، 
مهندس��ی، تبلیغات، توپخانه، نیروی هوایی، نیروی دریایی، 
ضد انقالب، همکاری ضد انقالب بارژیم بعثی، کردس��تان از 

عمده پروژه های ما در قالب پروژه های اجرایی است.
کارگ��ر تصریح کرد: طبق فرمای��ش مقام معظم رهبری این 

الگوی دفاع مقدس به درد کشور ها هم می خورد.
وی ادامه داد: مش��غول کار در 28س��تاد، ۳۱ستاد استانی، 
وزارت خانه ها و س��ازمان های کش��وری و  400س��تاد، 28 

کمیته های ستادی و تخصصی ستاد مرکزی هستیم.
70۹ برنامه

ریی��س بنیاد حفظ و آثار و نش��ر ارزش ه��ای دفاع مقدس 
اظه��ار داش��ت: وزارت خانه ه��ای »ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات«، »اقتصاد«، »امور خارجه«، »بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی«، »جهاد کشاورزی«، »صمت«، »راه و شهر 
س��ازی«، »علوم، تحقیقات و فناوری«، »کش��ور«، »نفت«، 
»نیرو« و »ورزش و امور جوانان«، »میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری« و همچنین »دانشگاه آزاد اسالمی«، 
»حوزه های علمیه«، »بنیاد ش��هید و مرکز رسیدگی به امور 
مس��اجد«، »جمعیت ه��الل احمر«، »معاون��ت امور زنان و 
خانواده ریاس��ت جمهوری« از جمله ای��ن ارگان ها در کنار 
ش��هرداری تهران و اتاق اصناف تهران هستند.  70۹ برنامه 

در حال اجرا دارند.
کارگر ادامه داد: صدا و س��یما 2۱ هزار و 8۱۳ برنامه اعالم 
کرده اس��ت که از سوی معاونت های س��یما، صدا، سیاسی، 

امور استان ها، برون مرزی و مرکز بسیج اجرا می شود.
وی اظه��ار کرد: مطالبه مقام معظ��م رهبری این بود که ما 
در حوزه محصوالت فرهنگی به ویژه کتاب باید به ۱00برابر 
ارتق��اء پیدا کنیم. بر این اس��اس توفیق یافتیم امس��ال به 

۳0برابری دراین حوزه برسیم و یک کار بزرگی بود.
ریی��س بنیاد حفظ و آثار و نش��ر ارزش ه��ای دفاع مقدس 
گفت: بر اس��اس آمار وزارت ارش��اد در سال ۹4سهم کتب 
دفاع مقدس در مجموع عناوین کتب به چاپ رس��یده ۳.5 
درصد بود و س��ال ۹8به ۱۹ درصد رسیده است که با اقدام 
جهادی در سراس��ر کشور از آمار سال ۹8، ۱۱درصد متعلق 
به بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس در سراسر 
کشور است. کارگر تأکید کرد: رسانه ملی 22۹ هزار و ۱4۹ 
دقیق��ه در مورد دفاع مقدس تا پایان امس��ال برنامه خواهد 

داشت.  میزان

ادامه از صفحه اول
خارج��ه خود به ایران، قص��د دلجویی از جمهوری 
اسالمی را داشته است. دلیل این کار را هم میتوان 
توافق تهران پکن دانس��ت چرا که دهلی نو خود را 
بازنده مسیر گسترش روابط راهبردی ایران و چین 
میداند، چین و پاکستان، هم مرز هستند و این مرز 
4۳8 کیلومتر طول دارد و برای ایجاد جاده ابریشم 

نیازی به هندوستان نیست.
 در ای��ن میان روابط هند و پاکس��تان نیز به خاطر 
اختالفات مرزی و مس��ائل کش��میر هن��د، عادی 
نیس��ت و حتی در برخی مقاطع به درگیریهایی نیز 
کشیده شده اس��ت. هند با گرایش صرف به سوی 
آمری��کا، خود را از همس��ایگان دور ک��رده و حتی 
باعث تش��دید تنش��ها شده اس��ت. به نظر میرسد، 
سیاستی که اکنون نسبت به هند در منطقه جریان 
دارد، بهترین رفتاری است که میتوان در قبال این 
کشور اتخاذ کرد. هند به خاطر رفتارهای چند سال 
گذشته خود باید متنبه شود، هر چند با این وجود 
باز هم نمیتوان به این کش��ور اعتماد کرد حتی اگر 

ابراز پشیمانی کند.

سرمقاله
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گزارش

عزم مجلس برای اصالح قانون تعزیرات
نماینده مردم رباط کریم در مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: ایراداتی در 
قان��ون تعزیرات حکومتی وجود دارد که مجلس به دنبال اصالح این قانون 
اس��ت. حجت االسالم حسن نوروزی با تاکید بر ضرورت برخورد قضایی با 
گرانفروشان، گفت: س��ازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت های بازار نظارت 
می کند و قطعاً با کسانی که گرانفروشی و احتکار می کنند، برخورد خواهد 
ک��رد. وی بیان ک��رد: نباید اجازه دهیم که عده ای با گرانفروش��ی و احتکار به 
مردم ظلم کنند و برای خودش��ان س��رمایه جمع آوری کنند و وظیفه دستگاه های 
نظارت��ی برخورد جدی با این افراد اس��ت. وی گفت: دولت هر چه س��ریع تر الیحه 
اص��الح قانون تعزیرات حکومت��ی را به مجلس ارائه کند تا ما آن را اصالح کنیم اما 
اگ��ر دولت این الیحه را به مجلس ارائه نکند، مجلس آمادگی دارد که طرح اصالح 

قانون تعزیرات حکومتی را تدوین و تصویب کند.  مهر

مردان نباید در دوره زنان و زایمان پذیرفته شوند
نماینده کاش��مر در مجلس گفت: پذیرش م��رد در دوره تخصصی زنان و 
زایمان که ویژه بانوان اس��ت، به دلیل نداشتن انطباق با فرهنگ و قوانین 
در کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری خواهیم کرد. حجت االسالم جواد 
نیک بین  درباره پذیرش پزش��ک مرد در دوره تخصصی زنان و زایمان از 
س��وی وزارت بهداشت اظهار داش��ت: جذب پزشک مرد در دوره تخصصی 
زنان و زایمان ناشی از تفکر لیبرالی کسانی است که دفترچه پذیرش متخصصان 
را تهیه و تنظیم کرده اس��ت؛ این دس��ته از افراد قائل به توسعه کشور هستند و نه 
پیشرفت آن.  وی خاطرنشان کرد: اقدام وزارت بهداشت در درج پذیرش پزشک مرد 
در دوره تخصصی زنان و زایمان کاری موذیانه است که انجام شده و قطعا کسانی که 
این دفترچه را تهیه و تنظیم کرده اند و مشاوران این کار نگاهی لیبرالیستی دارند. 

هر چند که ممکن است وزیر بهداشت در جریان نباشد.  فارس

تعیین کمیته مشترک برای نظارت بر مهد کودک ها
وزیر آم��وزش و پرورش از تعیی��ن کمیته ای برای نظ��ارت بر محتوای 
آموزش��ی و پرورشی مهدکودک ها از سوی کمیسیون آموزش مجلس و 

این وزارتخانه خبر داد.
 محس��ن حاج��ی میرزایی پ��س از حض��ور در کمیس��یون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اس��المی در گفتگوی تلویزیونی، اظهار داشت: 
دو هفته قبل اجالس رؤسای آموزش و پرورش مناطق سراسر کشور برگزار 
ش��د که در این جلس��ه به ص��ورت ویدئو کنفرانس از رهنموده��ای مقام معظم 
رهبری بهره مند ش��دیم. حاجی میرزایی اضافه کرد: در قانون حکم ش��ده است 
که مسؤلیت آموزشی و ش��اخص های آموزشی و پرورشی مهد کودک ها برعهده 
وزارت آموزش و پرورش اس��ت. ضمن این که دولت هم در این رابطه مصوبه ای 

دارد. تسنیم

سقوط در چاه ویل با چراغ 
سبز مجلس

رییس مجلس: در نشست با رییس کل بانک مرکزی 
و رییس بورس به توافقات خوبی رسیده ایم.

ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
یک( مردم باید فی الفور ته مانده سرمایه های خود 

را از بورس بیرون بکشند.
ب( بورس تا بیخ چاه ویل سقوط می کند.

ج( کار بورس در ایران تمام است.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است

جراید: طرح رایگان اختصاص قیر اصالح شد.
به نظر ش��ما کدام یک از ط��رح زیر هم باید اصالح 

شود؟
الف( طرح تحویل قیف ارزان قیمت

ب( طرح توزیع عادالنه تخم انچوچک
ج( طرح بررسی دالیل انحالل شکر در چای

د( طرح تحویل بشکه نفت درب منازل
رییس دفتر رییس جمهور: متأسفانه مسأله شرکت 

هفت تپه سیاسی شد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( هر تپه ای که در مملکت داریم به سیاس��ت 
ربط دارد.

ب( مردان سیاست از هیچ تپه ای رد نمی شوند مگر 
آنکه باالی آن شاخه گلی بکارند.

ج( کسی که به ما نپریده بود / تپه ی گل ندیده بود.
د( حقوق کارگران و ش��کم زن و بچه هایشان هیچ 
ربطی به اقتصاد ندارد و به سیاست مربوط می شود.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت: 

بازار خودرو نباید نامتعادل باشد
سیستم واسطه گری  رانتی حذف شود

درخواست نمایندگان مجلس برای بررسی 3  فوریتی 
طرح اقدام متقابل ایران علیه آمریکا


