
ورود بسیج به جمع آوری و بازپروری 
معتادان متجاهر

فرمانده سپاه محمد رس��ول اهلل )ص( تهران بزرگ 
با اش��اره به ورود بس��یج به جمع آوری و بازپروری 
معتادان متجاهر اعالم کرد مواد مخدر با آسیب های 

اجتماعی عجین شده است. 
س��ردار س��رتیپ دوم پاس��دار محمدرضا یزدی در 
گفت وگوی��ی با اش��اره به اقدامات س��پاه در حوزه 
بازپروری معتادان متجاهر اظهار داش��ت: به دنبال 
هماهنگ��ی تم��ام دس��تگاه ها برای مقابل��ه با مواد 
مخدر و جمع آوری معتادین متجاهر هس��تیم. وی 
ادامه داد: امروز موضوع مواد مخدر با آس��یب های 
اجتماع��ی و خان��واده زندانی��ان عجین ش��ده و با 
م��واردی همچون قاچاقچیان عم��ده و خرده مواد 

مخدر اختالط پیدا کرده است.
فرمانده سپاه محمد رس��ول اهلل )ص( تهران بزرگ 
افزود: امروز الزم اس��ت که دادس��تانی، شهرداری، 
نیروی انتظامی، بهزیس��تی، اس��تانداری، س��پاه و 
بس��یج اقدمات خود را در راستای برخورد با خرده  
فروش��ان مواد مخدر، پاتوق ه��ای معتادان، کمک 
به بازپ��روری معتادان و کمک ب��ه خانواده های بد 

سرپرست و زنان سرپرست خانواده انجام دهند.
س��ردار یزدی خاطرنشان کرد: اگر یک مجموعه به 
تنهایی بخواهد در این معضل اقدامات خود را انجام 
دهد یا اینکه تنها چند مجموعه بدون هماهنگی با 
یکدیگر به اقدامات خود بپردازند، قاعدتاً اثربخشی 
فعالیت ها کم خواهد بود، امروز بعد از 40 س��ال از 
گذش��ت انقالب اسالمی، تمام دس��تگاه ها پای کار 
هس��تند و فعالیت می کنند اما اثربخش��ی کارها به 
دلیل هم افزایی کم اس��ت. وی درباره اقدامات سپاه 
محم��د رس��ول اهلل )ص( تهران ب��زرگ در افزایش 
ظرفیت نگهداری معت��ادان متجاهر گفت: قرار بود 
س��ال گذش��ته ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر 
توسط سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ به 
پنج هزار نفر افزایش پیدا کند اما به دلیل مشکالت 
در تأمین منابع و تجهیز مجموعه ش��هید زیادیان، 
این اتفاق حاصل نش��د و امسال نیز در پی افزایش 
ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر به س��ه هزار نفر 
هستیم. فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران 
بزرگ خاطرنش��ان کرد: زمانی ک��ه توان بازپروری 
افزایش پی��دا کند معتادان ب��ا فراگیری و آموزش 
یک ش��غل به جامعه باز خواهند گش��ت و کار آنها 
با جامعه پذیری همراه خواهد بود و دیگر به مس��یر 
قبلی برنمی گردند. وی در پاس��خ به این سؤال که 
آیا از ظرفیت بس��یج برای برخ��ورد با قاچاقچیان، 
خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر استفاده 
خواهد ش��د یا خیر، گفت: هنوز درخواستی در این 
رابطه از طرف نیروی انتظامی یا مس��ئوالن ذیربط 
ارائه نش��ده اس��ت و بیش��تر به دنبال این هستیم 
که در موضوعات فرهنگی، کم��ک به خانواده های 
آسیب دیده، زنان سرپرست خانواده و بدسرپرست، 
جمع آوری و کمک به بازپ��روری معتادان متجاهر 

ورود پیدا کنیم.  سپاه نیوز

خبر

گ��زارش را اینگونه آغاز میکنیم ک��ه اگر اصاًل برجامی نبود 
چه اتفاقی میافتاد؟

برجام یک معامله بود برای آن که همه تحریمهای اقتصادی 
علیه ایران لغو شود،این مسئله را مذاکره کنندگان و دولت 
تدبی��ر و امید مطرح کرد و به یک خواس��ته در میان افکار 

عمومی تبدیل شد.
در واقع لغو تحریمها محرکی بود تا افکار عمومی به مذاکره 
ب��ا آمریکا رضای��ت بدهد. چنین هم ش��د و دولت، نظام و 
مردم را راضی کرد تا مذاکرات هستهای به شیوه آنها پیش 
برود. هدف اصلی، قطعی و اساسی توافق هستهای هم لغو 
هم��ه تحریمهای اقتصادی علیه ایران ب��ود، تا اینجای کار 
هیچگونه کاس��تی در گزارش وجود ندارد. کافی اس��ت که 
مخاطبان در اینترنت جس��تجو کنندو اظهارات مس��ئولین 
دولت��ی و مذاکره کنندگان را بیابن��د و بخوانند که چنین 
بوده است. تا پیش از توافق هستهای تحریمهای اقتصادی 
علیه ایران از س��وی سازمان ملل و شورای امنیت بر اساس 
قطعنامههای��ی که علیه ایران به تصویب رس��یده بود، اجرا 
میشد. با وجود تحریمهای س��خت شورای امنیت سازمان 
ملل، ش��رایط اقتصادی جمهوری اس��المی ای��ران به این 

شکلی که اکنون وجود دارد،نبود.
دول��ت زمانی که در س��ال 92 روی کار آم��د دالر را با نرخ 
3000 تومان تحویل گرفت و در این مدت 7 س��اله نرخ آن 

به 27 هزار تومان رسیده است.
اکنون با وجود توافق هس��تهای که از زمان اجرای آن بیش 
از 5 س��ال میگذرد، نه تنها تحریمهای اقتصادی لغو نشد و 
حت��ی کاهش نیافت،بلکه تحریمه��ای اقتصادی علیه ایران 
ش��دیدتر شد. این که گفته میشود برجام دستاورد سیاسی 
برای جمهوری اس��المی ایران داشته اس��ت، شاید درست 
باش��د، اگر شکس��تهای آمریکا در بازگردان��دن تحریمهای 
ش��ورای امنیت و جلوگیری از لغو تحریمهای تس��لیحاتی 
را در چارچوب شکستهای سیاس��ی آمریکا بدانیم، درست 
اس��ت،اما آیا این دستاوردها توانسته است شرایط اقتصادی 

را بهبود بخشد؟
هدف اصلی مذاکره و توافق هستهای را نباید فراموش کرد. 
اکنون آمریکایی در پی آن هستند تا از راههای غیر قانونی 
از ابزاری علیه ایران بهره ببرند که هیچ حقی در آن ندارند. 
واژههایی که آمریکاییها در چند ماه گذشته به کار بردهاند 

شامل مکانیسم ماشه و اسنپ بک میشود.
این دو ابزار دس��تاویزی برای ایاالت متحده ش��ده است تا 

بتواند تحریمهای سازمان ملل را نیز علیه ایران بازگرداند.
این تالش��ها در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسالمی 
ای��ران هم اکن��ون تح��ت تحریم های ش��دید ق��رار دارد، 
تحریمهایی که آمریکا با همکاری اروپا و دیگر کش��ورهای 

همپیمان و همسوی خود، علیه ایران وضع کرده است.
ترام��پ رئیس جمهور آمریکا و پامپئو وزیر خارجه او، مدام 

هدید میکنند که مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
اما آیا در صورت فعال ش��دن این مکانیس��م،اتفاقی خواهد 
افتاد؟ آیا تحریمی باقی مانده است که بخواهند علیه ایران 

وضع کنند؟
عماًل اقدامات آمریکا علیه ایران و تهدید و هش��دارهایی که 
میدهند، کارآیی ندارد چرا که تحریمی باقی نمانده اس��ت 

که بخواهند از آن علیه ایران بهره ببرند. 
آمریکایی ها در یک جنگ روانی و رس��انهای گسترده سعی 
دارند تا تأثیر خود را بر بازار اقتصادی کشور عمیقتر کنند و 
متأسفانه اقدامات آنها نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. 
جنگ روانی در کنار جنگ اقتصادی وارد میدان شدهاند و 
آخرین تیر ترکش��های خ��ود را میخواهند پرتاب کنند. چه 
اروپایی ها با آمریکا در این سیاس��ت رس��ماً همراه باش��ند 
چه نباش��ند،تفاوتی در اصل ماجرا ن��دارد. چون اروپا عمال 

با آمریکا همراه اس��ت و با وجودی ک��ه ادعا میکند پایبند 
به برجام اس��ت، اما هیچیک از تعهدات خود را اجرا نکرده 
اس��ت. اما در این میان اگر قرار بر این اس��ت که جمهوری 
اس��المی ب��ا آتش تهیه س��نگین جنگ روان��ی مقابله کند 
باید پیش��گیری های الزم را از روزهای گذشته آغاز میکرد 
ه��ر اندازه ه��م که دولت در مضیقه مال��ی و بودجه گرفتار 
اس��ت، در چنین روزهایی همه مجموعه دولت و دیگر قوا و 
دستگاه ها، باید برای جلوگیری از تأثیر جنگ روانی آمریکا 
بس��یج میشدند و تولید کنندگان را نیز وادار میکردند تا در 
این کارزا همراه باش��ند و از افزایش قیمت های محصوالت 
خود جلوگیری کنند. اما اینگونه نشد و این بازی روانی تأثیر 
خ��ود را ب��ر روی بازار ارز گذش��ته در حالی که تحریم های 
ادعایی آمریکا در چارچوب مکانیس��م ماشه، یک اتفاق تازه 
یا یک تحریم ویژه علیه ایران نیس��ت و هیچ تغییر و تأثیر 
منف��ی بر اقتصاد ایران ندارد. آمریکا رس��ماً از برجام خارج 

شده و حق خود را در این توافق از دست داده است.
دس��ت و پ��ا زدنها و تالش��های آمری��کا ب��رای بازگرداندن 
تحریم های شورای امنیت سازمان علیه ایران، وجهه قانونی 
ن��دارد و حتی اگر اروپا هم ب��ا ایاالت متحده همراهی کند، 
روس��یه و چین با آن مخالفت خواهند ک��رد همانگونه که 

تاکن��ون مخالفت خود را ب��ا رأی منفی ب��ه قطعنامه های 
پیشنهادی آمریکا اعالم کردهاند.

در توافق هسته ای بندی وجود دارد برای آن که اختالفات 
میان طرفین در آن رس��یدگی شود. این بند در برجام، به 
گونه ای نوش��ته شده که اگر کشورهای غربی ایران را متهم 
ب��ه نقض تعهدات خود کند، در کمیس��یون حل اختالفات 
بررسی و در صورت قانع نشدن شاکی، تحریم های شورای 

امنیت خودکار باز میگردد.
بر سر این بخش از توافق هسته ای بحث و جدل های زیادی 

میان اعضای گروه 1+5 و ایران انجام شد 
ماحصل این کشمکش سرانجام به تولید راهکاری منجر شد 
که اکنون به »مکانیس��م ماشه« شهرت یافته و در بندهای 
36 و 37 توافق هس��ته ای ذیل مفاد مربوط به »س��ازوکار 
حل اختالفات« گنجانده ش��ده اس��ت. در این راهکار مقرر 
ش��د شورای امنیت به جای رأی گیری بر سر قطعنامه ای 
برای »بازگرداندن تحریمها علیه ایران« در چندین دوره بر 
س��ر قطعنامهای برای »تداوم تعلیق تحریمها« رأی گیری 
کند. این راهکار عماًل از چین و روس��یه برای جلوگیری از 

بازگرداندن تحریم ها علیه ایران سلب اختیار میکرد.
آنچه از دو بند 36 و 37 توافق هس��ته ای درباره س��ازوکار 
حلوفصل اختالفات میتوان اس��تنباط کرد این است که هر 
یک از طرفهای توافق هس��ته ای میتوانند با بهانه های حتی 
س��اختگی ایران را به نقض توافق هس��ته ای متهم کنند و 
ظ��رف حداکثر 65 روز تحریم ها علیه ای��ران را برگردانند؛ 
مطاب��ق این دو بند، حتی اگر ایران طرف مقابل را به نقض 
عه��د متهم ک��رد و پس از ط��ی مراحل پیش بینی ش��ده 
در س��ازوکار حلوفصل اخت��الف از توضیحات طرف مقابل 
متقاعد نش��د، در صورت ارجاع مس��ئله به شورای امنیت 
بار دیگر پرونده ایران برای احیای تحریم ها مورد بررس��ی 
قرار خواهد گرفت. در کنار نتیجه ای که در ش��ورای امنیت 
حاصل میشود، بار روانی ادعای اجرای مکانیسم ماشه است 
ک��ه آمریکا س��عی دارد از آن برای ایجاد الته��اب در بازار 
اقتص��اد ایران بهره گیرد زیرا که حقیقت امر آن اس��ت که 
هرگز تحریمی لغو نش��ده اس��ت که حال بخواهد باز گردد 
لذا مکانیس��م ماشه آمریکا فاقد ماشه است و صرفا تابلویی 
برای ترس��اندن دیگ��ر از روابط اقتصادی ب��ا ایران و ایجاد 
فضای ملتهاب در بازار کش��ور است که حرکت صحیح در 
مسیر جهش تولید بدون چشم داشته به خارج این تابلو را 

به زیر خواهد کش��ید.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

اعتراف می کنم قیمت مواد 
غذایی ناعادالنه و غلط است

گف��ت:  رئیس جمه��ور 
آمریکایی ها می خواستند 
با فروپاش��ی امنیتی، 22 
بهمن وارد کش��ور شوند 
و چنی��ن فک��ر خ��ام و 

کودکانه ای داشتند.
حس��ن  حجت االس��الم 
روحانی رئیس جمهور در 
جلسه روز گذشته هیئت 
دولت اظهار داشت: آمریکایی ها دنبال این بودند که ما را به 
فروپاشی اقتصادی بکشانند و فکرشان این بود که در خرداد 
و تیر به این فروپاشی می رسیم. آنها به دنبال این بودند که 
ما را به  سمت فروپاشی اجتماعی هم ببرند و در پایان فصل 
پاییز کش��ور را با فروپاشی امنیتی مواجه کنند تا به  تعبیر 
خودش��ان در 22 بهمن وارد کش��ور شوند، چنین فکر خام 
کودکانه در فکر کاخ س��فید بود. اما ملت ما در تمامی این 
مدت اجازه ندادند آنها به فکرهای شومشان برسند. روحانی 
در بخش دیگری از س��خنانش گفت: مردم عزیز ایران، من 
اعتراف می کنم در زمینه تأمین مواد غذایی، از لحاظ اصل 
مواد وجود دارد، ولی قیمت، قیمت ناعادالنه و غلط است. ما 
باید پایش کنیم و باید تعزیرات حکومتی ما با تمام توان در 
بازار باشد و باید قوه قضاییه بیاید و اعالم هم کرده است که 

"آماده ام تا کمک کنیم."، همه باید یاری کنیم.
روحانی اضافه کرد: من وزیر معرفی می کنم و حق مجلس 
است، نمی توانم ایراد حقوقی بیاورم. وزیر من رأی نمی آورد 
و این را قبول دارم و حق مجلس است، اما شرایط ما خاص 
اس��ت و در شرایط جنگ هستیم و برخی می گویند "ما در 
شرایط تحریم هس��تیم"، و این نادرست است و در شرایط 
تحری��م نیس��تیم و در دول��ت قبلی هم مدت��ی در تحریم 
بودی��م و ما اآلن در جنگ ظالمانه هس��تیم و م��ا در برابر 

تروریسم اقتصادی هستیم، می بینید قدم به قدم کشتی ها 
و صادرات و واردات ما را دنبال می کنند. متأس��فانه برخی 
کشورهای منطقه که مردم شان مسلمان و متدین و طرفدار 
اسالم اند ولی حاکمانشان نه دین را می فهمند و نه ِدین را. 
رئیس جمهور با اش��اره به توافق برخی کش��ورهای عربی با 
رژیم اسرائیل اظهار داش��ت: اینها ادعای عربیت می کنند، 
اما چه شد؟ در فلس��طین هر روز جنایت می شود و چطور 
دس��ت به سمت اسرائیل دراز کردید و می خواهید پایگاه به 
اسرائیل بدهید و عواقب این کار به عهده شماست. روحانی 
در این جلس��ه گفت: در آس��تانه چهلمین س��الگرد دفاع 
مقدس و ایث��ار و فداکاری ملت ایران و رزمندگان اس��الم 
هس��تیم، به روح پاک همه آن شهیدان درود می فرستیم و 
در برابر خانواده های معزز آن ها سر تعظیم فرود می آوریم و 
برای جانبازان شفای عاجل و برای آزادگان سربلندی طلب 

می کنیم.
روحانی درباره تالش آمریکایی ها برای مکانیزم ماشه تصریح 
کرد: این پروس��ه پایان شهریور تمام می شود و خوشبختانه 
آمری��کا نتوانس��ت این پروس��ه را حتی آغاز کن��د و این از 
پیروزی های تاریخی ایران اس��ت و آمریکا می خواهد علیه 
ملت ایران توطئه ای کند ولی نمی تواند حتی آن را آغاز کند 
و یک قدم بردارد. تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
و سه کشور اروپایی مخالف آن بودند و چین و روسیه با زبان 
واضح مخالفت کردند و بقیه هم مخالفت کردند، آمریکا تنها 
مان��د و این آمریکای تنهای رس��وا در این ماجرا دنبال این 
است که روز شنبه و یکشنبه برای خودش شادمانی درست 
کن��د و بگوید "موفق ش��دم"، چطور موفق ش��دند؟ حتی 
نتوانس��تند یک قدم بردارند و یک کشور هم در دنیا موافق 
آن ها نیس��ت؛ البته چند کشور به آمریکا چسبیدند و یکی 
رژیم اسرائیل و یکی �� دو کشور این منطقه هستند و کسی 
با آن ها نیست. وی تصریح کرد: حواس ملت ما جمع باشد، 
روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ایران و شکست آمریکاست. 
کانال های ضد ایرانی برای خود خبر جعل نکنند که آمریکا 
ادعایی کرده و یک ماه صبر کرده و می تواند از این استفاده 
کند؛ مکانیزمی شروع نشده است تا به نتیجه ای برسد. من 
این موفقیت را همانند ایستادگی ملت ایران در 8 سال دفاع 
مقدس به ملت تبریک می گویم، پیش��اپیش پیروزی شنبه 

و یکش��نبه هفته آینده را به ملت ایران تبریک می گویم که 
آمریکا دچار شکست مفتضحانه ای شد.

وی گف��ت: در واردات اش��کاالتی داریم که باید رفع ش��ود 
و نبای��د بگذاری��م تاجری یک جن��س را وارد کند و دنبال 
بهانه جویی باشد که کاال را در گمرک نگه دارد تا قیمت بازار 
را باال ببرد و بعد ترخیص کند؛ گمرک و وزارت اقتصاد نباید 
اجازه بدهد. متأسفانه در توزیع مشکل داریم؛ توزیع کاال در 
ش��رایط تحریم گاهی اوقات معادل تأمین کاالست. کاال را 
تامین، یا تولید و یا وارد می کنید و به اندازه مصرف اس��ت 
ولی قیمت باال می رود؛ معلوم اس��ت که در سیستم توزیع 
مش��کل داری��م. از اول دولت دوازدهم اص��رار کردم که در 
ش��رایط تحریم نیاز به وزیر بازرگانی داریم که دنبال توزیع 
باشد که نشد و مردم و کشور ضرر کردند و اگر می شد وضع 

بازار ما بهتر می بود.
رئیس جمهور بیان کرد: امروز هم در دولت عرض کردم که 
معاون اول بیشترین وقت خود را برای هماهنگی های الزم 
برای توزیع بگذارد که مردم دچار گرفتاری هستند. جنس 
تولید می شود و اضافی بر نیاز هم داریم ولی هم زمان گران 
می ش��ود و البته ناجوانمردی هایی هم هس��ت که کاری به 

آن ها ندارم و برخی سودجو هستند.
رئیس جمهور درباره گندم نیز اظهار داش��ت: همیش��ه در 
مس��ئله گن��دم تالش ما این ب��وده که پول گن��دم کاران و 
مطالبات آنها را به موقع پرداخت کنیم تا مش��وق آنها برای 
س��ال آینده باش��د، بدانند که اگر گندم کاش��تند به  موقع 
خریداری می ش��ود و به موقع قیمت داده می ش��ود و طلب 
آنها به موقع پرداخت می شود. دولت در هفته گذشته هزار 
میلی��ارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص داده و 
االن در شهریورماه، بدهکاری دولت به گندم کاران 4 درصد 
اس��ت؛ در صورتی که در گذشته در ش��هریورماه بدهکاری 
دولت ب��ه گندم کاران حدود 40 ال��ی 50 درصد بود و این 

بدهی را به تدریج پرداخت می کردیم.
رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: نگذاریم لبخند در 
چهره آمریکایی ها برای س��ختی ملت ایران پدیدار ش��ود و 
بگذاریم آنها همیش��ه از اینکه ملت و دولت ما پیروز است، 
عصبانی باشند و ان شااهلل این پیروزی تا پیروزِی مطلق ملت 

ایران در همه صحنه ها ادامه خواهد یافت.  تسنیم

فرهنگی خبر داد:

بررسی  راهکارهای تحقق مجلس 
قوی و انقالبی در جلسه غیرعلنی

س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی 
روز گذش��ته مجل��س راهکاره��ای تحقق مجل��س قوی، 
کارآم��د و انقالبی مطرح ش��د و جمع بن��دی نهایی آن در 
جلسه سه ش��نبه هفته آینده انجام می شود. محمدحسین 
در جم��ع خبرنگاران گف��ت: از روزهای ابتدایی تش��کیل 
مجل��س یازدهم ایده ای بین نمایندگان مطرح ش��د تا این 
مجلس قوی، کارآمد و انقالبی باش��د. این وصف از س��وی 
مق��ام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفت اما طبیعتاً 
ب��ا روش جاری و معمول اداره مجل��س تحقق این اهداف 
امکان پذیر نبود. همچنین س��از و کارهای آئین نامه داخلی 
مجلس نیز این امکان را ایجاد نمی کند. س��خنگوی هئیت 
رئیس��ه مجل��س تاکید ک��رد: نکاتی که در جلس��ه مطرح 
ش��د ش��امل چگونگی بررس��ی فوریت ه��ا و اولویت ها بود 
ت��ا به جمع بندی برس��یم اما از آنجایی که بررس��ی چنین 
مس��ائلی خالف روال معمول مجل��س و برخالف آئین نامه 
داخلی مجلس اس��ت، الزم اس��ت در صورت نهایی ش��دن 
مباحث جلس��ات، آئین نامه داخلی مجلس اصالح شود که 
البته این موضوعات اکنون در کمیس��یون آیین نامه داخلی 
مجلس مطرح اس��ت. فرهنگی اظهار داشت: اینکه چگونه 
برخ��ی از موضوع��ات را به عنوان طرح ه��ا و لوایح ویژه به 
صحن بیاوریم و مطرح کنیم یا مباحث کارشناس��ی به چه 
نحوی انجام ش��ود که وقت کمت��ری از مجلس بگیرد، در 
کمیس��یون آئین نامه داخلی مجلس بررس��ی می شود. وی 
با بیان اینکه جلس��ه چهارشنبه این هفته و سه شنبه هفته 
آینده می خواهد به س��از و کاری برس��د تا امکان تحقق 3 
اصل قوی، کارآمد و انقالبی بودن مجلس را مشخص کند، 
افزود: البته این موضوع��ات صرفاً اختصاص به قانونگذاری 
ن��دارد بلکه در نظارت نیز ای��ن اوصاف و تحقق آنها مطرح 
اس��ت. در تالش هس��تیم تا تحقی��ق و تفحص های کلی و 
بی نتیجه تبدیل به نظارت هایی شود که آثار آنها مستقیماً 

ظاهر شود.  مهر
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گزارش

کاال های اساسی با ارز دولتی نباید گران شود
معاون اول رئیس جمهور گفت: نباید کاال های اساسی و مورد نیاز مردم که 

با ارز دولتی حمایت می شود افزایش قیمت داشته باشد.
اسحاق جهانگیری در جلس��ه بررسی مسائل مربوط به کاال های اساسی با 
اش��اره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت برخی از کاالهای اساسی مردم 
مثل تخم مرغ در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت و س��اماندهی قیمت و 
نظارت دقیق بر بازار کاالهای اساس��ی و ضروری که با ارز دولتی مورد حمایت 
قرار می گیرند، تاکید کرد. وی گفت: تعیین قیمت باید به گونه ای باش��د که تولید 
مقرون به صرفه باش��د و در عین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که قیمت 
کاالهایی که بخش مهمی از سبد غذایی اقشار کم درآمد جامعه را تشکیل می دهد 
نباید به گونه ای تعیین ش��ود که بر معیشت مردم فشار وارد شود.  پایگاه اطالع 

رسانی دولت

استمرار برخورد با دانه درشت ها
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون اصل نود مجلس شورای اسالمی گفت: 
اصالح رویه های شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی می تواند دادگاه های 

مفاسد اقتصادی را در برخورد با دانه درشت ها استمرار بخشد.
الهام آزاد با اش��اره به اصالحیه رییس قوه قضایی��ه پیرو تداوم فعالیت 
شعب ویژه دادگاه انقالب اسالمی برای رسیدگی به پرونده های اخاللگران 
و مفس��دان اقتصادی گفت: قطعاً اصالح رویه های شعب رسیدگی به مفاسد 

کالن اقتصادی به مبارزه قاطعانه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی می انجامد.
وی تأکید کرد: روندی که در حال حاضر در رابطه با مبارزه با مفاس��د اقتصادی 
از س��وی قوه قضاییه در پیش اس��ت، نشان از رضایتمندی مردم دارد. وی اظهار 
داش��ت: توس��عه صالحیت دادگاه های ویژه رس��یدگی به مفاسد کالن اقتصادی 

می تواند دادرسی ها را سرعت بخشد. میزان

اگر الگوی دفاع مقدس محقق شود مشکلی پیش نخواهد آمد
جانش��ین معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: اگر الگوی دفاع مقدس در 

قوای سه گانه محقق شود هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی در نشست مدیران و فرماندهان بسیج 
قوه قضاییه و وزارت دادگس��تری به مناس��بت چهلمین س��الگرد دفاع 
مقدس گفت: امروز دشمن ارزش های نظام و دفاع مقدس را نشانه رفته 
است و می خواهد آن را از ذهن و جسم ما پاک کند؛ ما باید از آن پاسداری 
کنیم به ویژه که جوانان عزیز ما در آن شرایط دوران دفاع مقدس یا متولد نشده 
بودند یا در س��نین کوچکی بودند و اکنون در معرض آس��یب هس��تند و دشمن 
آن ها را نش��انه گرفته اس��ت. وی گفت: در یک پژوهش��گاه آمریکایی به تازگی 
تحقیق کردند که اسناد آن منتشر شده با این عنوان که رزمندگان ایرانی به یک 

بلوغ کامل نظامی رسیده اند. سپاه نیوز

سنگ پا داریم
 

آنچه بر جلد کتاب ریاضی نقش بس��ت نس��بتی با 
نگاه دولت در حوزه   زنان ندارد.

به نظر ش��ما آنچه بر جلد کتاب ریاضی نقش بست 
به کدام یک از گزینه های زیر مربوط می شود؟

الف( مستاجر سفیر فیجی در اوگاندا
ب( همسایه دس��ت چپی بچه خواهر پاپ ژان پل 

دوم
ج( عمه رهبر کره شمالی

د( ننجون
جرای��د: دالر نیمای��ی از مرز بیس��ت و هزار تومان 

گذشت.
در عوض ...

الف( امنیت داریم
ب( نیما یوشیج و نیما فالح داریم
ج( توی حمام خانه سنگ پا داریم

د( گشایش اقتصادی داریم.
لیاقت سه دوره انتخاب شدن در آمریکا را هم دارم. 
عب��ارت زیر یادآور کدام ی��ک از ضرب المثل های 

شیرین فارسی است؟
ال��ف( موش توی س��وراخ نمی رفت ج��ارو هم به 

دمبش می بست.
ب( مارمولک اگر اعتماد به نفس تو را داشت تا حاال 

دایناسور شده بود.
ج( کسی که به ما نپریده بود / ترامپ ورپریده بود

د( سوس��که از دی��وار باال می رف��ت مادرش گفت 
فدای دست و پای بلورینت

بود و نبود برجام برای ایران تفاوتی ندارد 

مکانیسمی که ماشه ندارد  


