
قالیباف: 
حق آبه سیستان با جدیت 

پیگیری می شود
رئیس مجلس که به استان سیستان و بلوچستان سفر 
کرده است گفت: حق آبه سیستان را حتما از طریق 
افغانستان پیگیری می کنیم، با افغانستان روابط مرزی 
مختلف تجارت، آب، امنیت و موارد گمرکی داریم و 

همه را باید پیگیری کنیم.
محم��د باقر قالیباف در حاش��یه بازدید از پروژه های 
سیس��تان پس از شنیدن درد دل کشاورزان و گالیه 
آنان از اجرای نادرس��ت ط��رح 46 هزار هکتاری، در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقتصاد مردم در کشاورزی 
است، مردم بهره برداران اصلی هستند و باید توجیه 
بشوند و از نظرات آنها بهره گیری کنیم.  قالیباف در 
ادامه از ایستگاه پمپاژ آب چاه نیمه چهارم شهرستان 
زابل بازدید و مشکالت مربوط تا رسیدن آب به حلقۀ 
نهایی زنجیره یعنی کش��اورزان را از نزدیک بررسی 
کرد. محمد باقر قالیباف در ادامه س��فر به استان، در 
جمع کشاورزان سیس��تان حضور یافت و مشکالت 

طرح آبرسانی 46 هزار هکتاری را پیگیری کرد.
رئیس مجلس در مقابل درد دل کش��اورز سیستانی 
در م��ورد ایرادهای طرح 46 هزار هکتاری می گوید: 
اش��کاالت در اجرا روش��ن اس��ت، حق با شماس��ت 
نظارت ها درست انجام نشده و اجرا نشده است. اشکال 
وارد است ما آمدیم برای حل همین مشکل مطمئن 
باشید اش��کاالت برطرف و کسانی که خطا کردند با 
آنها برخورد می شود. همچنین رئیس مجلس شورای 
اس��المی به همراه س��ردار گودرزی فرمانده مرزبانی 
ناجا، سردار "محمد مالشاهی" فرمانده مرزبانی استان 
و جمعی از مسئولین کشوری و استانی ضمن حضور 
در شهرس��تان زاب��ل، از پایانه م��رزی میلک بازدید 
کردن��د. در این بازدید، محمدباق��ر قالیباف از تالش 
خستگی ناپذیر و ایثارگری مرزداران در تأمین امنیت 
پایدار در مرزهای ایران اس��المی تقدیر و تشکر کرد. 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ضمن ابراز رضایت از 
امنی��ت به وجود آمده در منطقه بیان کرد: نیروهای 
مرزبانی همیشه در عرصه امنیت نقش مهمی را ایفا 
می کنند و اگر غیرت این مرزداران نبود شاید ما نیز 
همچون کشور های همسایه امنیت پایداری نداشتیم 
و این غیرت ریشه در باورهای دینی و میهن دوستی 
مردم این سرزمین دارد که اجازه نمی دهند بیگانه ای 
به خاک مقدس کشور جمهوری اسالمی ایران تجاوز 

کنند.  فارس

خبر

نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران همواره در مقاطع 
گوناگون چه در جنگ و چه در زمان صلح در خدمت ملت 
ای��ران بوده اند و اکنون که ویروس کروناه همه گیر ش��ده 
اس��ت از همان روزهای نخس��ت همه امکانات خود را وارد 

میدان کردند تا از تبعات این ویروس بکاهند.
اکنون در موج س��وم کرونا که به ش��دت در حال گسترش 
اس��ت بار دیگر با دس��تور فرمانده کل قوا، س��پاه و ارتش 
ظرفیت های بهداش��تی و درمانی خ��ود را در اختیار مردم 
گذاش��تند، چنین اقدامات��ی تنها از یک س��ازمان نظامی 

مکتبی بر می آید.
مردم هیچگاه فراموش نخواهند کرد که ارتش و س��پاه در 
زم��ان بحران هایی چون س��یل و زلزله چگونه به یاری آنها 
شتافتند و با مدیریت جهادی توانستند از در مردم مصیبت 
زده بکاهن��د، ویروس کرونا به مانند س��یل و زلزله ویرانی 
ندارد اما موج این ویروس تبعات خاص خود را دارد و برای 
کاتسن از وخامت اوضاع نیازمند همکاری همه سازمان ها و 

دستگاه های حاکمیتی است.
در تازه ترین واکنشی که از سوی سپاه و ارتش برای مقابله 
با موج سوم کرونا صورت گرفته، سرلشکر سالمی در جلسه 
گزارش گیری اقدامات س��پاه پاسداران انقالب اسالمی پس 
از دس��تور فرمانده کل قوا به نیروهای مسلح گفت: در صدد 
هس��تیم همه ظرفیت های درمانی و پش��تیبانی سپاه را در 
خدمت ستادهای ملی و استانی مبارزه با کرونا قرار دهیم.

فرمان��ده کل س��پاه در نخس��تین جلس��ه گزارش گی��ری 
اقدامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از دستور اخیر 
فرماندهی معظم کل قوا به رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
مبن��ی بر در اختیار ق��رار دادن ظرفی��ت حداکثری مراکز 
درمان��ی نیروهای مس��لح به بیماران مبتال ب��ه کرونا که از 
طریق ارتباط زنده ویدئویی با فرماندهان نیروها، س��ازمان 
بسیج مس��تضعفین، سپاه های اس��تانی و فرمانده دانشگاه 
علوم پزش��کی بقیۀاهلل)عج( برگزار ش��د، با بیان اینکه پیرو 
فرمایش ها و فرامین پیوس��ته فرماندهی معظم کل قوا، در 
روزهای اخیر مأموریت جدید مش��ارکت حداکثری تمامی 
ظرفیت ها و امکانات نیروهای مسلح از جمله سپاه در بخش 
خدمات پیش��گیری و درمان بیماران کرونایی ابالغ ش��د، 
گفت: این مهم هم در فرمایش های روز دوش��نبه معظم له 

در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری 
نیروهای مس��لح و هم در فرمان جدیدی که به س��تادکل 

نیروهای مسلح ابالغ فرمودند؛ وجود داشت.
وی افزود: بر اس��اس ای��ن تدبیر و دس��تور مبارک متعهد 
هستیم که تمامی ظرفیت ها و امکانات درمانی سپاه اعم از 
بیمارستان های ثابت و سیار، امکانات تولید و توزیع ماسک 
و بس��ته های بهداشتی و مش��ارکت در غربالگری و کمک 
بس��یج جامعه پزش��کی به کادر ایثارگر و فداکار درمانی را 

به میدان آوریم.
فرمان��ده کل س��پاه گفت: کن��ار این اقدام��ات، کمک های 
مؤمنان��ه و توزیع بس��ته های معیش��تی با ه��دف کاهش 
مش��کالت مردم��ی که از کرون��ا و یا غیرکرون��ا دچار رنج 

معیشتی هستند، به طور مداوم انجام می پذیرد.
وی ب��ا تصریح به ضرورت اجرای دقیق دس��تورالعمل های 
بهداش��تی از س��وی همه هموطنان، قطع زنجیره تماس را 
تنها راه برخورد منطقی و مؤثر در پیشگیری از تداوم شیوع 
کرونا دانس��ت و گفت: از مردم عزیزمان خواهش می کنیم 
دس��تورالعمل ها و شیوه نامه های بهداش��تی را که از سوی 

نهادهای مس��ئول به آنها متذکر می شوند، رعایت کنند تا 
با حفظ س��المتی خود، خانواده و سایرین، شرایط به شکل 
ع��ادی برگردد؛ تحقق این مهم جز با پیوند خوردن اراده ها 
و انگیزه ها و عزم آحاد مردم و تمامی نهادها و دستگاه های 

مسئول ممکن نیست.
ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز پس از دستور فرمانده کل 
قوا برای مقابله با کرونا در موج سوم، استعداد بینارستانی و 
درمان��ی خود را فعال تر کرد تا دذر این زمینه بتواند کمک 

حال وزارت بهداشت در مقابله با کرونا باشد.
در همین زمینه رییس اداره بهداشت و درمان نزاجا با بیان 
اینکه صد در ص��د ظرفیت های م��ان را در اختیار بیماران 
کرونای��ی قرار دادیم، گفت: مجموعه پادگان های ما و نقاط 
مرزی ما از سالم ترین مناطقی هستند که کمترین درگیری 

با بیماری کرونا را دارند.
امی��ر س��رتیپ دوم بهزاد مؤذنی در این زمینه، با اش��ار به 
رزمای��ش کمک های مؤمنان��ه نزاجا، به می��زان گفت: در 
راس��تای اقدامات ارتش جمهوری اس��المی ایران و نیروی 
زمینی محوری قهرمان، مدافعان سالمت ما هشت ماه است 

به صورت م��داوم در خط اول مبارزه ب��ا ویروس منحوس 
کرونا مشغول خدمت هستند.

ریی��س اداره بهداش��ت و درمان نزاجا ادام��ه داد: بیش از 
هش��ت هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان جان برکف بهداشت و 
درمان در کش��ور پهناور اسالمی ما در ۲4 استان، مشغول 

خدمت رسانی هستند.
 مؤمن��ی تأکید کرد: با توجه به دس��تور اخیر مقام معظم 
رهب��ری، ما از روز جمعه، بی��ش از ۷۰ درصد خدمات مان 
را که راجع به دس��تور ایش��ان ارائ��ه می دادیم، صددرصد 
ظرفیت های مان را در اختی��ار بیماران کرونایی قرار دادیم 
و تا زمانی که الزم باش��د به این ندای مقام معظم رهبری 
لبیک می گوییم و ان ش��اءاهلل می ایستیم تا سالمت جامعه 
تأمین ش��ود. وی با اش��اره به تحریم های ناجوانمردانه در 
بح��ث دارو و تس��لیحات نظامی، اضافه کرد: خدا را ش��کر 
جوانان این کشور نشان دادند، هر چه فشار تحریم ها بیشتر 
می شود، عزم جوانان و نخبگان این مملکت بیشتر می شود 

و تحریم ها را تبدیل به فرصت می کنند.
مؤمن��ی افزود: از زمان��ی که ویروس منح��وس کرونا وارد 
کشور شده اس��ت، ما به صورت مرتب نیرو های مرزی مان 
را غربال گری و پایش می کنیم، خدا را ش��کر همه آن ها در 
صحت و س��المت به س��ر می برند. وی تأکید کرد: به مردم 
عزی��ز کش��ورمان اطمینان می دهیم، همین ط��ور که مقام 
عظمای والیت فرمودند، »اَِشّداُء َعلَی الُکّفار ُرَحماُء بَیَنُهم« 
هس��تیم و ان شاءاهلل مثل قبل در کنار آحاد مردم در بحث 

مبارزه با ویروس منحوس کرونا تالش می کنیم.
مؤمنی ادامه داد: خواهشی که از هموطنان عزیزم دارم این 
است که با توجه به شیوع موج سوم کرونا کماکان سه اصل 
رعایت فاصله اجتماعی، زدن ماس��ک و شستشوی دست ها 

را جدی بگیرند.
مؤمنی اظهار داش��ت: بدانید هر یک نفر از هموطنان عزیز 
ما که فوت می کنند، یک فرد صادر کننده انقالب اس��المی 
را از دس��ت می دهیم، باید تالش کنیم تا ان شاءاهلل سالمت 
جامع��ه را حفظ کنیم و ما هم عزم مان را در نیروی زمینی 
ارتش، مخصوصاً اداره بهداش��ت و درم��ان جزم کردیم، تا 
آخرین نفس و آخرین قطره خون مان این راه را ادامه دهیم 

تا سالمت جامعه تأمین شود.

رئیس جمه��ور تأکید کرد که رونق، 
پویایی و فسادزدایی جدی از اقتصاد 
کش��ور و ایجاد فرص��ت برابر برای 
آح��اد مردم از طریق ت��داوم عرضه 
س��هام بنگاه  های بزرگ و متوس��ط 
باید با یک ط��رح دقیق انجام گیرد 
ک��ه دول��ت چنین طرح��ی را تهیه 
ک��رده و با دق��ت و جدیت در حال 

اجرای آن است.
س��تاد  سه ش��نبه  روز  جلس��ه  در 
هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل 
بانک مرکزی از تالش های انجام شده 

برای اس��تفاده از منابع ارزی در خارج از کشور، گزارشی 
ارائه کرد و با تش��ریح توافقات خود با مسئولین عراق در 
سفر به این کشور، از تالش های گسترده تر برای استفاده 
از منابع ارزی در س��ایر کشورها و گشایش های مفیدی 

که در این خصوص صورت گرفته است، خبر داد.
حس��ن روحانی رئیس جمهور پ��س از گزارش رئیس کل 
بان��ک مرکزی، با تأکی��د بر لزوم پیگی��ری جدی برای 
دسترس��ی و اس��تفاده از مناب��ع ارزی مس��دود ش��ده 
کشورمان در خارج از کش��ور گفت: هرچند تحریم های 
آمریکا ش��رایط س��ختی برای تعامالت اقتصادی کشور 
ایجاد کرده اس��ت، اما با تالش های انجام ش��ده، استفاده 
از ای��ن مناب��ع در حال افزایش اس��ت و تخصیص منابع 
به مصارف کاالهای اساس��ی و نیازهای تولیدی کش��ور 

استمرار خواهد یافت.
در این جلس��ه همچنین محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه از سفر خود به چین و دیدار و توافقات با مقامات 
این کش��ور در حوزه تبادالت مال��ی و پولی و روابط دو 

کشور در حوزه حمل ونقل دریایی گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور پس از این گزارش، با بیان اینکه توس��عه 
اقتصادی همه کش��ورها به صورت ملموس با دیپلماسی 
اقتص��ادی گره خورده اس��ت، تصریح ک��رد: باید در این 

مقطع با تقویت اولویت  های ارتباطی 
خ��ود، با چین، کش��ورهای منطقه 
اوراسیا و همسایگان، در حوزه های 
مختلف از انرژی ت��ا فناوری، برای 
توسعه روابط اقتصادی برنامه  ریزی 

ویژه  ای انجام دهیم.
روحانی با ابراز اینکه دولت به دنبال 
تسریع در پیگیری اجرای توافقات با 
کشورهای منطقه است، خاطرنشان 
ک��رد: در ای��ن زمینه فعال ش��دن 
کمیسیون  های مشترک اقتصادی با 
کشورهای هدف ضروری است و در 
اهداف اقتصادی تجارت با ش��رق و همسایگان، توجه به 

سیاست صادرات  محور بودن باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین گس��ترش همکاری با اتحادیه اوراسیا را از 
نظر اقتصادی قدم بس��یار مهمی دانس��ت و گفت: ایران 
ع��الوه بر ظرفی��ت تولید و تأمی��ن واردات برخی از این 
کش��ورها، با توجه ب��ه قرار گرفت��ن در بهترین موقعیت 
ترانزیت��ی، می  تواند مس��یری مناس��ب ب��رای ترانزیت 

کاالهای کشورهای عضو این اتحادیه باشد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود تأکید بر واگذاری 
س��هام دستگاه  های دولتی را نش��ان از عزم راسخ دولت 
برای بهینه  سازی روند خصوصی  سازی در کشور برشمرد 
و اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت  های دولتی 

در بازار سرمایه بدون تردید ادامه خواهد یافت.
روحانی اظهارداش��ت: برنامه عرضه س��هام شرکت  های 
دولت��ی در ب��ازار س��رمایه در راس��تای چابک  س��ازی، 
اجرای سیاس��ت های کل��ی اصل 44 و حمای��ت از بازار 
س��رمایه به  ویژه هدایت نقدینگی به س��وی اشتغال  مولد 
و در مجم��وع مردم  مح��ور کردن اقتصاد، شفاف   س��ازی 
فعالیت  ه��ای اقتص��ادی و زدودن فس��اد از بدنۀ اقتصاد  

انجام می گیرد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

بین الملل��ی  اج��الس  دبی��رکل 
گف��ت:  غرب��ت  در  مجاه��دان 
موشک های با برد ۱۵۰ کیلومتر 
از لبنان تا اسرائیل را حاج قاسم 
و ش��هید طهرانی مقدم طراحی 

کردند.
نشست خبری پنجمین اجالس 
بین المللی »مجاهدان در غربت«، با محوریت »فلسطین، 
نظم و آینده جهانی« در س��الن جلس��ات النه جاسوسی 

سابق آمریکا برگزار شد.
در این نشس��ت، محّمد طهرانی مق��دم، دبیرکل اجالس 
بین الملل��ی مجاهدان در غربت گفت: ب��ه  یاد دارم زمانی 
ک��ه در جنوب لبنان بودم، حاج حس��ن طهرانی مقدم و 
حاج قاسم سلیمانی به جنوب لبنان آمدند. آن ها گفتند از 
اینجا تا اسراییل، ۱۵۰ کیلومتر بیشتر فاصله نیست، پس 
چرا ما موشک های دوربرد با هزینه باال از ایران بزنیم.  وی 
ادامه داد: از آن زمان به بعد بود که آن ها با کمک ش��هید 
مغنیه و همرزمانش، موش��ک های با برد ۱۵۰ کیلومتر با 
س��وخت جامد را طراحی و تولی��د کردند. طهرانی مقدم 
با اش��اره به بازدید چندس��ال قبل رهبر معظم انقالب از 
س��ازمان جهاد خودکفایی س��پاه گفت: ایشان این جمله 
معروف را گفتند که چنانچه کوچکترین خطایی از دشمن 

سر بزند، حیفا و تل آویو با خاک یکسان می کنیم.
وی تصریح کرد: همت شهیدان سلیمانی و طهرانی مقدم 
م��ا را در ش��رایطی قرار داده که دش��منان علیرغم اینکه 
درباره ما حرف های��ی می زنند، اما می دانند که اگر بزنند، 
می خورند. دبیرکل اجالس بین المللی مجاهدان در غربت 
با یادآوری یادواره ای که پنج س��ال قبل در شهر سمنان 
برای تکریم شهید طهرانی مقدم برگزار شد، گفت: سنت 
حس��نه تکریم مقاومت از آن س��ال به بع��د ادامه یافت و 
اکنون در آستانه پنجمین اجالس آن هستیم. وی افزود: 
این اجالس برای تکریم مجاهدانی اس��ت که در سراس��ر 
عالم با ظلم و استکبار و بی عدالتی مبارزه می کنند و خون 
آن ها باعث رونق مقاومت ش��ده اس��ت. طهرانی مقدم با 

بی��ان اینکه بنا داریم این اجالس را ش��هر به ش��هر ادامه 
دهیم، گف��ت: امیدواریم با اقدامات��ی از این قبیل زمینه 
ظهور امام زمان )ع��ج( را فراهم کنیم و به تمدن جهانی 
و حکومت جهانی اس��الم در سراسر گیتی برسیم و شاهد 

محو کامل ظلم در دنیا باشیم.
دبی��رکل اج��الس بین المللی مجاه��دان در غربت افزود: 
از همه مقاومینی که در سراس��ر جه��ان علیه ظلم قیام 
کرده ان��د حمایت می کنی��م تا به هدف اصل��ی خودمان 
برسیم. وی با اشاره به عیادت چندسال قبل رهبر انقالب 
از مادر ش��هید طهرانی مقدم، گفت: ایش��ان در آن دیدار 
فرمودن��د می خواه��م خاطره ای از ش��هید طهرانی مقدم 

بگویم که تا حاال نگفته ام.
دبیرکل اجالس بین المللی مجاهدان در غربت ادامه داد: 
رهبر انقالب فرمودند یک بار حاج حسن دست ما را گرفت 
و به بندرعباس برد. آنجا سوار قایق شدیم و به وسط آب 
رفتیم. بعد دیدیم یکهو یک موش��ک از وسط آب بیرون 
آمد. من با تعجب به حاج حسن گفتم قضیه این موشک 
چیس��ت؟ گفتند مگر ش��ما نگفتید اگر روزی الزم ش��د 

ناوهای متجاوز را بزنید.
طهرانی مقدم با بیان اینکه برخی کشورهای حوزه خلیج 
فارس، دست دوستی به دشمنان عدل و انصاف و بشریت 
داده اند گفت: ش��هید ما می گفت این موشک ها تیر غیب 
هستند که معلوم نیست از کجا می آیند، ولی آنجایی که 
بای��د، می روند. دبیرکل اج��الس بین المللی مجاهدان در 
غربت در ادامه گفت: به یاد دارم کش��ورهای حوزه خلیج 
فارس  مصوبه ای نسبت به جزایر سه گانه ما داشتند. حاج 
حسن از این موضوع ناراحت شد و در جنوب کشور تونل 
بزرگ موشکی درست کرد که فقط یکی از آن ها رسانه ای 
ش��ده اس��ت، حال اینکه از این تونل ها فراوان در کش��ور 
موجود اس��ت. بعد از حفر تونل بود که وزیر خارجه عمان 
دس��تپاچه به ایران آمد و گفت ما مس��لمان هستیم چرا 
موشک هایتان را به س��مت ما نشانه رفته اید؟ حاج حسن 
هم پیغام داد: »بگویید پس آن غلطی که کردید چه بود«. 

این معنای مقاومت است.  فارس
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گزارش

تمام قد در مقابل پیکر شهدای خانطومان می ایستیم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ماجرای شهرک خان طومان 
ضمن تجلیل از شهدای مدافع حرم این شهرک، گفت: به نشانه احترام، تمام 

قد در مقابل پیکر پاک و مقدس آنها می ایستیم.
محسن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام 
خود با گرامیداش��ت حماس��ه ش��هدای مدافع حرم در خان طومان نوشت: 
»بازگش��ت پرافتخار پیکر ش��هیدان عالی مقام، رضا حاجی زاده، علی عابدینی، 
محمد بلباس��ی، محمود رادمهر و حس��ن رجایی فر از استان مازندران و شهید زکریا 
شیری از استان قزوین و شهید محمد سلمانیان از استان البرز و شهید مهدی نظری از 
استان خوزستان که با فداکاری خود در خان طومان و مناطق در حال منازعه مانع از 
نزدیک شدن داعش به مرزهای ایران شدند گرامی می داریم و تمام قد در مقابل پیکر 

پاک و مقدس آنها می ایستیم.  روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت

روحانی و همتی درباره وضعیت ارزی کشور پاسخ دهند
نماین��ده مردم تهران در مجلس گفت: برای وضعیت بازار ارزی کش��ور 
باید برخی از اقدامات فوری صورت گیرد و امروز آقایان روحانی و همتی 
باید پاس��خ دهند. زهره الهیان با اش��اره به تالطم مجدد در بازار ارز و 
س��که اظهار داشت: متاس��فانه بازار ارز و سکه از بی نظارتی و نوعی رها 
ش��دگی رنج می برد که برخالف ادعاهای گذشته شخص آقای روحانی 
)رئیس جمهوری( و آقای همتی )رئیس کل بانک مرکزی( در مورد کنترل 
بازار ارز اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه اکنون از ابزارهای نظارت��ی الزم در بازار ارز و 
سکه استفاده نمی شود، و سیاست گذاری پولی دقیقی مشاهده نمی کنیم، گفت: 
بخش��ی از مش��کالت ناش��ی از تحریم ها و به تبع آن فروش نفت است که نوعی 
نیاز ارزی را در کشور ایجاد کرده اما در شرایط حاضر با ظرفیت داخلی می توان 

وضعیت را مدیریت کرد.  فارس

واکنش نیکزاد به ترک فعل آخوندی در بخش مسکن
نایب رییس مجلس گفت: یکی از دالیل عقب ماندگی در ساخت مسکن 
در ش��رایط فعلی وزیری اس��ت که افتخارش افتتاح نکردن یک مسکن 
مهر اس��ت. علی نیک��زاد درباره اظهارات اخیر رئی��س جمهور که گفته 
بود"اعتراف می کنم دولت در بخش مس��کن دچار عقب ماندگی اس��ت، 
گف��ت: آقای آخون��دی در دوران وزارت خود اعالم کرد که افتخارش این 
اس��ت که هیچ مس��کن مهری را افتتاح نکرده اس��ت و با ای��ن اظهار نظرها 
مشخص است که تکلیف مسکن چه می شود. وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه با 
این شرایط آخوندی باید به دلیل ترک فعلی که انجام داده است محاکمه شود یا 
نه؟ گفت: این اظهار نظرهای آقای آخوندی به مانند این است که در بازی فوتبال 
مهاجم باشید و افتخار شما هم این باشد که نمی خواهید گل بزنید.مشخص است 

در بازی فوتبال اگر مهاجمی  نتواند گل بزند باید به دفاع برود. تسنیم

 دروغ سنج می سازیم  مثل 
کارت ملی که باالخره ساختیم  

مع��اون اطاله��ات راه های کش��ور: کس��ی گوش 
ش��نوا ندارد و مردم به محض اینک��ه تعطیالتی را 
پیش روی خ��ود می بینند برای س��فر برنامه ریزی 

کرده و به جاده ها هجوم می آورند.
با توجه به این نکته که راهداری کشور می تواند به 
آس��انی جاده ها را ببندد و اینکار را نمی کند کدام 

یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف( پول عوارض راهداری ها از عس��ل هم شیرین 

تر است.
ب( جان مردم فدای یک روز درآمد عوارضی جاده 

های مملکت
ج( باید مردم را بکش��ند تا خیال این وزارت راهی 

ها راحت بشود.
د( من نبودم دستم بود و تقصیر آستینم بود.

عضو هیئت رئیس��ه مجلس: رئی��س جمهور هفت 
... اس��ت که در قرنطینه به س��ر می برد و باید هر 
چه س��ریع تر از قرنطینه خارج شود و به فکر حل 

مشکالت مردم باشد.
نقطه چین باال را با گزینه صحیح تکمیل کنید.

الف( قرن
ب( سال

ج( ماه
د( روز

برادر قدیری ابیانه: شورای نگهبان از خارج دستگاه 
دروغ سنج وارد کند و هر کسی که خواستار حضور 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��د، پیش دستگاه 

حرف بزند تا بلکه دروغ هایش آشکار شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( س��طح اعتماد به نفس مقام��ات ما آنقدر کم 
است که حتی یک درصد هم فکر نمی کنند ممکن 

است دروغ سنجی ایرانی هم تولید بشود.
ب( اگ��ر این دس��تگاه را وارد کنند باید هزاران نفر 

خارج شوند.
ج( از بس مسئوالن ما دروغ نمی گویند این دستگاه 

دروغ سنج همانطور آکبند می ماند.
د( هر سه گزینه فوق غلط است.

نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا وارد میدان شدند 

خادمان ملت

روحانی: 
دولت طرحی برای تداوم عرضه سهام بنگاه های بزرگ 

آماده کرده است

دبیرکل اجالس بین المللی مجاهدان در غربت:

دشمن خوب می داند اگر بزند، می خورد


