
چهل سال مجاهدت
ادامه از صفحه اول 

هش��دارهای نیروهای مس��لح ایران، آمریکا جرات 
اقدام علی��ه نفت کش ها را ن��دارد. در همین حال 
تجربه دفاع مقدس نش��ان داد که برای جلوگیری 
از گرفتار ش��دن در جنگ بای��د خاکریزها را خارج 
از مرزها س��اخت و حمایت از جبه��ه مقاومت و یا 
مش��ارکت در مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه، 
ب��رای تحقق این مهم ب��وده و نیروهای مس��لح با 

خونشان امنیت را به کشور هدیه کرده اند.
س��وم آنکه نگاهی بر کارنامه 40 ساله اخیر، بیانگر 
این حقیقت اس��ت که نیروهای مسلح تکالیف خود 
در تامین امنیت کش��ور را به خوبی انجام داده اند 
و کاستی های اقتصادی کش��ور را نمی توان به پای 
آنها نوشت، بلکه این بخشهای اقتصادی بوه اند که 
با کم کاری، مدیریت نادرس��ت، بوروکراسی اداری 
و بعضا چش��م داش��ت به خارج برای حل مشکالت 
ب��ه جای تکیه بر داش��ته های داخلی و در مواردی 
گرفت��ار ش��دن در منفعت طلبی های ش��خصی به 
جای توجه به تکالیف ملی، شرایط اقتصادی کشور 
را در مس��یر نادرس��ت و چالش زده قرار داده اند. 
بر این اس��اس راهکار خروج کش��ور از چالش��های 
کنون��ی، محدودس��ازی و بی مهری ب��ه نیروهای 
مس��لح و بعضا تن دادن به برجام موشکی با تصور 
دریاف��ت کمکه��ای خارجی نیس��ت بلک��ه راهکار 
اس��تمرار حمایت از دس��تاوردها و پیش��رفت های 
نیروهای مسلح و مطالبه گری از سایر ساختارهای 
اقتص��ادی، فرهنگی و اجتماع��ی مبنی بر الگو قرار 
دادن نیروهای مس��لح و تکی��ه بر مدیریت جهادی 

برای حل مشکالت کشور است. 
امروز در چهلمین سالگرد دفاع مقدس تنها راهکار 
خروج کش��ور از مش��کالت، الگو ق��رار دادن آنانی 
اس��ت که برای امنیت و تقویت توان دفاعی کشور 

خالصانه به استقبال شهادت رفتند.
 از مردان��ی که در دوران دفاع مقدس از جان خود 
گذشتند و یک وجب از خاک وطن به دشمن ندادند 
و آنان��ی که تا ب��ه امروز برای تقوی��ت توان دفاعی 
کشور مجاهدت شبانه روزی داشته و آنانی که برای 
امنیت کش��ور خارج از مرزه��ا را نیز درنوردیدند و 
چون س��ردار سپهبد قاسم س��لیمانی در راه وطن 

مظلومانه شهادت را در آغوش گرفتند.

گزارشسرمقاله 

فرمانده کل س��پاه خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: 
وعده انتقام ما از ش��هادت س��ردار سلیمانی قطعی، جدی 
و کامال واقعی اس��ت. سرلش��کر حسین سالمی در مراسم 
صبحگاه مش��ترک س��تاد فرماندهی کل سپاه تاکید کرد: 
آق��ای ترامپ از انتقام ما ش��ک نکنید، زیرا کاماًل قطعی و 
جدی است. وی افزود: ما اهل شرف و جوانمردی هستیم 
و جوانمردانه و عادالنه انتقام می گیریم به همین علت هم 

بود که در عین االسد سربازان شما را هدف قرار ندادیم.
فرمانده کل س��پاه پاسداران افزود: ما کسانی را هدف قرار 
می دهیم که در ش��هادت سردار بزرگ سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشتند.
سرلشکر س��المی خطاب به دولتمردان آمریکا افزود: شما 
فکر می کنید ما در قبال خون برادر ش��هیدمان یک سفیر 

زن را در آفریقای جنوبی می زنیم؟
وی تصریح ک��رد: آمریکایی ها بدانند هر کس��ی را که در 
ماجرای ترور ناجوانمردانه س��ردار س��لیمانی نقش داشته 

است، می زنیم و این یک پیام جدی است.
فرمانده کل سپاه گفت: شما در حالی که به شدت گرفتار 
مش��کالت داخلی خود هس��تید ما را تهدید به حمله هزار 
برابری می کنید، اما زمانی که عین االس��د را زدیم، فرض 

و پیش بینی ما این نبود که ش��ما جواب نمی دهید، بلکه 
کاماًل فرض مان این بود که پاسخ می دهید و همان موقع 
صدها موش��ک را آماده ش��لیک کرده بودیم که اگر پاسخ 

دهید اهداف مورد نظر را ویران کنیم.
وی اف��زود: آق��ای ترامپ اگر تار مویی از س��ر یک ایرانی 
کم ش��ود؛ تمام کرک های ش��ما را به باد می دهیم؛ این 
تهدیدجدی اس��ت و م��ا همه چیز را در عم��ل ثابت می 
کنیم .فرمانده کل س��پاه گفت: این تهدیدها جدی اس��ت 
و م��ا جنگ لفظی نمی کنیم و همه چیز را به میدان عمل 

واگذار می کنیم.  سپاه نیوز

رئیس جمهور گفت: باید مراقبت بهداشتی 
را در فص��ل پائیز بیش��تر کنیم. یک نوع 
بیماری هم در همس��ایگی ما ایجاد شده 
که شبه ذات الریه است و شنیدم از کرونا 

خطرناکتر است.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در س��تاد 
مل��ی مقابل��ه با بیم��اری کرون��ا گفت: با 
ش��روع فصل پاییز بای��د مراقبت ها را در 
سطح کش��ور در زمینه این بیماری کرونا 
تش��دید کنیم، به دلیل ای��ن که همزمان 
بیماری ه��ای دیگ��ری مث��ل آنفلوآن��زا، 
س��رماخوردگی ی��ا بیماری ه��ای دیگری 
در کشور ش��روع می ش��ود. باید مراقبت 
بهداش��تی را در فصل پائیز بیشتر کنیم. 
ی��ک نوع بیم��اری هم در همس��ایگی ما 
ایجاد ش��ده که ش��به ذات الریه اس��ت و 

شنیدم از کرونا خطرناکتر است.
روحانی بیان داشت: در این شرایط مردم 
می دانن��د باالی ۳0 میلی��ون نفر در دنیا 
به این کووید ۱۹ مبتال ش��ده اند و از این 
تعداد نزدیک یک میلی��ون نفر هم فوتی 
بوده است. رئیس جمهور گفت: این یکی 
از آثار خطرناک کووید ۱۹ است که جان 
م��ردم را در خط��ر می ان��دازد. ع��الوه بر 
آن مش��کالت دیگری ه��م از نظر روانی، 
اقتصادی، علمی و فرهنگی و آموزشی در 
جامعه تأثیرگذار است. بیماری با این همه 
ویژگی های خاص اس��ت که امروز با همه 

گیری دنیا را گرفتار کرده است.
رئی��س قوه مجریه تاکی��د کرد: در دوران 
کرون��ا و پ��س از کرونا س��رمایه گذاری ها 
ش��کل متفاوت��ی به خ��ود گرفته اس��ت 
و امروز ه��م ما باید همی��ن کار را انجام 
دهی��م. ام��روز س��رمایه گذاری در بخش 
سالمت و بهداش��ت، اقتصاد دانش بنیان 
و در زمینه اقتصادی دولت الکترونیک را 
باید تشدید کنیم. وی درباره زمان اجرای 
س��بک زندگی بهداشتی در کشور تصریح 
کرد: مردم گاه��ی می گویند تا چه زمانی 
ماس��ک باید بزنیم و کمتر به سفر برویم؛ 
فاصل��ه گذاری اجتماع��ی را تا چه زمانی 
ادامه دهی��م؟ بی حوصلگ��ی را باید کنار 
بگذاریم این سبک زندگی در میان مدت 

و بلندمدت و یا باید تمام امس��ال و حتی 
ممکن اس��ت س��ال آینده نیاز باشد همه 

اصول بهداشتی را مراعات کنیم.
روحان��ی گفت: حتی اگر واکس��ن هم در 
دس��ترس قرار گیرد باید س��بک زندگی 
بهداش��تی ادامه یابد برخی از اس��تان ها 
افرادی بستری هستند که چند ماه پیش 
در همانجا بس��تری بود یعنی کسی که به 
کوئید ۱۹ مبتال ش��ده بعد معالجه ش��ده  
و ترخیص ش��ده چند م��اه از بهبودی او 

گذشته دوباره مبتال شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: م��ا نمی دانیم آثار 
واکسن چه مقدار است و چه مدتی ایمنی 
ایجاد می کند لذا حتی اگر واکسن رسید 

باید اصول بهداشتی را رعایت کنید.
روحانی تأکید ک��رد: باید همچنان اصول 
بهداشتی استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
ضدعفونی کردن ها  دس��ت ها،  شس��تن  و 
و هم��ه اص��ول را باید ادام��ه بدهیم و از 
ترددهای غیرض��رور، باز هم پرهیز کنیم. 
حتی در شرایطی که واکسن در اختیار ما 
قرار بگیرد، ما نمی توانیم شرایط را عادی 

در نظر بگیریم.  
رئی��س جمهور با اش��اره ب��ه دوگانه های 
ایجاد شده در جامعه اظهار داشت:یکسری 
دوگانگی هایی است که در فضای مجازی 
و یا در برخی از روزنامه ها مطرح می شود، 

دوگان��ه انگاری ها را باید کنار بگذاریم که 
س��المت یا معیشت؟ س��المت یا دیانت؟ 
س��المت یا فعالیت اجتماعی؟ سالمت یا 
آموزش؟ این دوگانگی ها نادرس��ت است 
و فکر نکنیم که اگر نوجوانی به مدرس��ه 
رفت مبتال می ش��ود ولی اگ��ر در کوچه 

بازی کند مبتال نمی شود.
وی گفت: در زمان برگزاری کنکور برخی 
افراد نگران بودند و به ما نامه می نوشتند 
که یک س��ال جوانان کش��ور از تحصیل 
عقب بمانند، اما دیده ش��د که همه چیز 
به خوبی پیش رفت. م��ا نباید فکر کنیم 
دان��ش آموزی اگر به مدرس��ه رفت مبتال 
می ش��ود ولی اگ��ر در کوچه ب��ازی کند 
مبتال نخواهد ش��د و یا اگر یک جوانی به 
دبیرس��تان رفت مبتال می شود اما اگر در 
یک مهمانی خانوادگی شرکت کرد، مبتال 

نمی شود. 
روحانی بیان داشت: این کووید۱۹ مکان 
خ��اص، تعلق خ��اص، اجتم��اع خاص و 
عنوان خاص ندارد و در همه جا هس��ت. 
در آزمون سراس��ری برخی نگران بودند و 
به من نامه نوش��تند و ابراز نگرانی کردند 
که ی��ک میلیون نفر در کن��ار هم آزمون 
می دهند و گفتند که امسال را رها کنید و 
بگذارید یک سال عقب بیفتد و نتیجه کار 
آنها مشخص نباشد؛ شما می دانید که در 

این صورت چه بار سنگین روحی و روانی 
و اضط��راب و دله��ره و حتی افس��ردگی 

ایجاد می شد.
وی افزود: این همان دوگانه ای اس��ت که 
ش��ما نمی پذیرید یا سالمت یا کنکور؛ نه! 
هم س��المت و هم کنکور؛ شما دیدید که 
یک میلیون نفر در کنکور ش��رکت کردند 
و هی��چ ابتالیی نداش��ت و این از عجایب 
اس��ت و بعد که تعداد افرادی که احتمال 
مشکل ابتال را داش��تند غربالگری کردند 
تس��ت های آنها منفی بود و معلوم شد که 
آزمون دقیقا با پروتکل های بهداش��تی به 

سالمت برگزار شده است.
روحان��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه اج��رای 
پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا 
مهم اس��ت، گفت: اینکه کجا، چگونه، چه 
شغل و شرایطی اعم از ِسنی و غیره داریم 
تفاوت��ی ندارد، مهم رعای��ت پروتکل های 
بهداشتی است؛ اوایل کرونا فکر می کردیم 
که افراد ۶0 س��ال به باال ی��ا افراد دارای 
بیماری زمینه ای مبتال می شوند در حالی 
مش��اهده کردیم که در این بیماری، ابتال 
از نظر س��نی تفاوتی ندارد و ممکن است 
یک کودک، جوان یا نوجوان به آن مبتال 
ش��وند. روحان��ی با تاکی��د ب��ر اینکه در 
برگزاری کنک��ور هیچکس مبتال به کرونا 
نشده است، گفت: آمار ارائه شده از سوی 
وزارت بهداشت نگران کننده است. رعایت 
مردم از ۸۲ درصد به ۶۲ درصد رس��یده 
اس��ت. مردم در همه جا اصولی که تأکید 
شده مورد توجه قرار دهند. عالئم را برای 

مردم بیشتر و ملموس تر توضیح دهید. 
وی در مورد قاچاق کاال در کش��ور گفت: 
قاچاق کاال در کش��ور ما وجود دارد. همه 
م��ا از مرزبانی گرفته تا نی��روی انتظامی، 
نیروهای مس��لح، گمرکات و س��تاد مبارز 
با قاچ��اق کاال و ارز در براب��ر قاچاق کاال 
مس��ئول هس��تیم. در این ش��رایط روی 
قاچ��اق دارو و واکس��ن مراقبت بیش��تر 
شود. برخی دارو را به کشورهای همسایه 
می برند. س��تاد مقابله ب��ا کاال و ارز دقت 
بیش��تری کند و مبارزه با آن ها را تشدید 

کنند.  فارس

ذوالفقاری: 

حرکت زائران اربعین به 
مرزها ممنوع است

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: حرکت زائرین 
به س��مت مرزهای عراق ممنوع اس��ت و خواهش می کنم 

مردم عزیز این کار را نکنند.
حس��ین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کش��ور 

در جلس��ه ستاد مرکزی اربعین گفت: اهمیت جان زائران 
باعث ش��ده که دولت ع��راق تا این لحظ��ه مجوزی برای 
حضور آنها در مراسم پرشکوه اربعین حسینی صادر نکند. 
جز حفظ سالمت زائران بحث های دیگر یا مسائل سیاسی 
مطرح نیس��ت و از م��ردم عزیز کش��ورمان و موکب داران 

تقاضا دارم که به شایعات توجه نکنند.
وی افزود: برخی اخبار جعلی در رسانه ها و فضای مجازی 
کش��ور عراق مطرح شده که با بررس��ی های صورت گرفته 
فاقد اصالت بوده اس��ت. برخی از عش��ایر و دوستانی که با 
موک��ب داران ایرانی ارتباط مس��تقیم دارند از موکب داران 
ایران��ی برای حضور در مراس��م اربعین دعوت کرده اند، اما 
صرفاً دعوت عش��ایر و ش��یوخ عراقی که ارتباط نزدیکی با 
موکب داران ایران��ی دارند کفایت نمی کن��د؛ چرا که باید 
مجوز ورود به کشور عراق را دولت این کشور صادر کند.

مع��اون امنیتی انتظامی وزارت کش��ور با بیان این مطلب 
که  اگ��ر دولت عراق مجوزی صادر نکن��د امکان تردد به 
این کش��ور وجود ندارد، گفت: از مردم عزیز و موکب داران 

گرامی و همه خدام عزیز حضرت اباعبداهلل الحس��ین )ع( 
تقاضا دارم صرفاً به اخبار رسمی که عمدتاً از طریق صدا و 
سیما و رسانه های رسمی توجه کنند و به شایعات توجهی 
نداش��ته باشند. وی تصریح کرد:  فراخوان های صادر شده 
از نظر ما رس��میت ندارد. حرکت زائران به سمت مرزهای 
عراق ممنوع اس��ت و خواهش می کنم مردم عزیز این کار 
را نکنند. به این دلیل که امکان ورود به کشور عراق برای 
برگزاری مراس��م اربعین وجود ندارد، در مناطق مرزی هم 
امکانات الزم فراهم نش��ده اس��ت و در این سو و آن سوی 

مرز عراق موکب نداریم.
ذوالفق��اری اضافه ک��رد: زائران اگر به مرز ای��ران با عراق 
بروند با ممانعت روبرو خواهند ش��د؛ ضمن آنکه عراقی ها 
هم رس��ماً اعالم کرده اند مرزها را ب��از نخواهند کرد. پس 
خواهشمندم که زائران به سمت مرز عراق حرکت نکنند؛ 
زی��را در اینصورت ب��ا ممانعت نیروهای امنیتی و مس��لح 

مواجه خواهند شد.  وزارت کشور

توقف گزارش دهی 
سالیانه رئیس جمهور

 به مجلس

عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه وزرا مکلفند 
گزارش سالیانه خود را به مجلس ارائه دهند، گفت: 
هیئ��ت عالی حل اخت��الف و تنظی��م روابط قوای 
سه گانه مصوبه گزارش دهی رییس جمهور به صحن 
مجلس را ملغی کرده  و به همین جهت گزارش دهی 

رییس جمهور به صحن فعاًل متوقف شده است.
حجت االس��الم علیرضا س��لیمی با اشاره به آخرین 
وضعیت تکلیف رییس جمه��ور و هر یک از وزرا به 
ارائه گزارش به مجلس در مرداد ماه هر سال، گفت: 
بر اساس ماده ۲۳۵ قانون »آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی« وزرا مکلفند گزارش سالیانه ای از 
عملکرد خود به کمیسیون های مجلس ارائه دهند.

وی تأکید کرد: همچنین در این ماده عنوان ش��ده 
ک��ه وزرا مکلفند این گ��زارش را به مجلس و نه به 
صح��ن علنی ارائه دهند. همچنی��ن پیرو این ماده 
عنوان ش��ده وزرا عملکرد س��ال گذش��ته و برنامه 
پی��ش رو خود را به صورت کمی و کیفی به مجلس 
تقدی��م کنن��د و بحث تقدیم گزارش مطرح ش��ده 

است.
نماین��ده مجل��س تصریح ک��رد: از ای��ن رو از وزرا 
خواس��ته ش��ده ت��ا گ��زارش س��الیانه خ��ود را به 

کمیسیون های مجلس تقدیم کنند.
وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی مبنی بر اینک��ه در این 
صورت رییس جمهور نیز به صحن مجلس گزارش 
ارائه خواهد ک��رد؟ گفت: هیئت عالی حل اختالف 
و تنظیم روابط قوای س��ه گانه مصوبه گزارش دهی 
رییس جمهور به صحن مجلس را ملغی کرده  و به 
همین جهت مبحث گزارش دهی رییس جمهور به 

صحن فعاًل متوقف شده است.
پیش از این نیز محمد حس��ین فرهنگی، با اش��اره 
به آخری��ن وضعیت تکلیف رییس جمهور و هر یک 
از وزرا ب��ه ارائه گزارش به مجلس در مرداد ماه هر 
سال، گفت: در حال حاضر موانعی در این زمینه به 

وجود آمده است.
وی تاکی��د ک��رد: دولت در این زمین��ه اعتراضاتی 
را مطرح کرد و این مس��ئله ب��ه »هیئت عالی حل 
اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه« ارجاع شد و 

در آنجا هم نظر دولت مورد پذیرش قرار گرفت.
س��خنگوی هیئت رییسه مجلس ش��ورای اسالمی 
تاکی��د کرد: البت��ه اینکه این موضوع ش��امل همه 
دول��ت می ش��ود و یا ریی��س جمهور هن��وز ابهام 

برانگیز است.
نماین��ده مجلس گف��ت: در این زمین��ه در هیئت 
رییس��ه بحث شد و مقرر شد تا یکی از نواب رییس 
این مس��ئله را پیگیری کند تا مشخص شود که آیا 
ارائه گزارش ش��امل مابقی افراد دولت هم می شود 

و یا خیر؟
 هیئ��ت عالی ح��ل اختالف و تنظی��م روابط قوای 
س��ه گانه، با حکم رهبر معظم انقالب اس��المی در 
اجرای بن��د ۷ اصل ۱۱0 قانون اساس��ی در مرداد 
ماه س��ال ۱۳۹0 به منظور بررسی و ارائه ی نظرات 
مشورتی در موارد حل اختالف و تنظیم روابط سه 

قوه تشکیل شد.
 همچنین بر اس��اس ماده ۲۳۵ قان��ون »آئین نامه 
داخلی مجلس شورای اس��المی«، رییس جمهور و 
ه��ر یک از وزرا مؤظف هس��تند در م��رداد ماه هر 
سال براساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل 
دول��ت و أخ��ذ رأی اعتم��اد وزرا، اس��ناد و قوانین 
باالدس��تی و ش��اخص های عملکردی متناس��ب با 
حوزه وظایف خود، که هیئت رئیسه مجلس تعیین 
می کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال 
آینده خود را به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم کنند.  میزان

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد یک شنبه  30 شهریور 1399  شماره 5407 

گزارش

پیش خرید ۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا از شرکت هندی
وزیر بهداش��ت، از پیش خرید ۲0 میلیون دوز واکسن کرونا از یک شرکت 

هندی خبر داد.
سعید نمکی، در جلسه ستاد ملی کرونا که به ریاست رئیس جمهور برگزار 
ش��د، گفت: قرار اس��ت از یک ش��رکت هندی که صاح��ب آن یک ایرانی 

زرتشتی است، ۲0 میلیون دوز واکسن کرونا خریداری کنیم.
وی اف��زود: این ش��رکت هندی که ۱00 میلیون دوز واکس��ن به آمریکا پیش 
فروش کرده اس��ت، اجازه گرفته تا ۲0 درصد محصول خودش را به س��ایر کشورها 
بفروش��د. وزیر بهداشت تاکید کرد: بر اساس آنچه که این شرکت هندی به ما قول 

داده، قرار است واکسن را با قیمت ارزان تر و معقول تر تهیه کنیم.
نمکی در عین حال از تالش مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی کشور برای تولید واکسن 

کرونا خبر داد.  مهر

راه های مهار افزایش قیمت مسکن
نائب رئیس مجلس با اشاره به بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن 
در مجل��س گف��ت: این طرح باید در کنار دیگر قوانین و پتانس��یل های 

بازدارنده مانند مالیات بر خانه های خالی، مانع احتکار مسکن شود.
علی نیکزاد درباره اقدامات اخیر مجلس با موضوع مسکن اظهار داشت: 
تا زمانی که اقدامات الزم برای تولید مس��کن و تس��هیالتی نظیر صدور 
پروانه نظام مهندس��ی و مجوزهای س��اخت وساز دیده نشده و حمایت الزم 
از خانه س��ازی بیشتر صورت نگیرد مشکل کمبود مسکن در کشور حل نخواهد 
ش��د. وی افزود: باید بکوش��یم مسکن به کاالی س��رمایه ای در کشورمان تبدیل 
نش��ود که برای این کار از ظرفیت مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر معامالت 
مکرر، مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر زمین های بایر در طرح جهش تولید 

و تامین مسکن استفاده شده است.

انتقاد از اعمال نظرات شخصی در سازمان برنامه و بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قرار نیست با نظرات شخصی برخی 
در سازمان برنامه و بودجه، نظام بودجه ریزی در کشور به روش صد سال 
قبل پایه گذاری شود. احس��ان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس ضمن 
انتقاد از عملکرد س��ازمان برنامه و بودجه، اظهار داش��ت: هیچ کس تا به 
امروز نمی داند که چه فرمولی برای تعیین بودجه هر مجموعه در کش��ور 
در سازمان برنامه و بودجه استفاده می شود. وی با بیان اینکه اعمال نظرهای 
شخصی در تعیین میزان بودجه هر استان یا هر سازمان و وزارتخانه ای تاثیر قابل 
توجه��ی دارد، گفت: س��ازمان برنامه و بودجه تا به امروز هی��چ فرمولی را به طور 
رس��می برای تعیین بودجه های ساالنه ارائه نکرده است. وی گفت؛ به دالیل فوق 
و به منظور بررس��ی عملکرد سازمان برنامه و بودجه طرح تحقیق و تفحص از این 

سازمان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. تسنیم

امان از کلیه چپ
س��خنگوی دولت: ما در ذخیره سازی 
کاال، در اج��ازه ص��ادرات و م��وارد دیگر دیدیم که 

تصمیمات دولت درست بوده است.
منظ��ور از موارد دیگ��ر در عبارت فوق کدام یک از 

گزینه های زیر است؟
الف( گش��ایش اقتصادی در حوزه صادرات پشم و 

واردات کشک
ب( گش��ایش اقتصادی در زمینه دوبرابر شدن کره 

صدگرمی
ج( گشایش اقتصادی در زمینه تبدیل علمی ارزش 

ریال به تشتک نوشابه
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

ایضا س��خنگوی دولت: منابع ارزی خوبی در خارج 
از کشور داریم.

کدام یک از گزینه های زیر منابع ارزی تر است؟
الف( بابک زنجانی

ب( محمود رضا خاوری
ج( قاضی منصوری

د( خرزو خان
همچنان سخنگوی دولت: نگرانی سفره خالی مردم 

نگرانی هر روزه ما است.
با توجه به این اظهارنظر چگونه می شود با "نگرانی" 

سفره مردم را رنگین کرد؟
ال��ف( کمی نگران��ی را در آب جوش بریزیم و میل 

کنیم.
ب( از نگرانی به جای گوش��ت یا سویا در خورشت 

قیمه استفاده کنیم.
ج( نگرانی را جای برنج با خورش��ت دلضعفه صرف 

کنیم.
د( نگرانی را ش��ب بگذاریم توی آب سرد تا خیس 
بخ��ورد که صبح فکر کنیم که باید چه خاکی توی 

سرمان بریزیم.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

س��خنگوی دولت: مطمئن باشید رنج  مردم با تک 
تک ... اعضای هیئت دولت حس می شود.

الف( اعضای فوقانی
ب( اجزای تحتانی

ج( کلیه چپ
د( سلول های بدن

رئیس جمهور: 

رعایت پروتکل ها توسط مردم 20 درصد کاهش یافته است

هشدار جدی فرمانده کل سپاه به ترامپ

تمام کرک های شما را به باد می دهیم


