
هدایت 2700هزار میلیارد تومان 
نقدینگی سرگردان به سمت تولید، 

اشتغال را رونق می دهد
نماینده مشکین ش��هر در مجلس گفت: نزدیک به 
2700 هزار میلیارد تومان نقدینگی س��رگردان در 
کش��ور داریم که اگر بخش��ی از آن به سمت تولید 

هدایت شود اشتغال در کشور جان می گیرد.
محمود عباس زاده مش��کینی درباره التهاب بازار و 
قیمت های س��اعتی اجن��اس و کاالها و بی نظارتی 
دولت بر آن اظهار داش��ت: دولت در عرصه اقتصاد،  
مدیری��ت متمرکز و عالمانه ن��دارد. چرا که به نظر 

می رسد وضعیت کشور را رها کرده است.
عباس زاده مشکینی افزود: متاسفانه مسائل عمومی 
مردم بین دعواها و درگیری های جناحی و سیاسی 
فدا می ش��ود و به نظر می رس��د که عده ای در حال 
س��وراخ کردن کش��تی انق��اب هس��تند در حالی 
که همگان مس��افر آن هس��تیم. وی گفت : به نظر 
می رس��د یک جریان خاص در حال برخی اقدامات 
به منظور افزایش فش��ارها برای کار خاصی است و 
می کوشد از ناحیه آن فشار به دنبال امتیاز گرفتن 
از حاکمی��ت اس��ت. نماین��ده مردم مشکین ش��هر 
در مجلس خاطرنش��ان ک��رد: برخی اوق��ات برای 
عدم انجام کاری برخی مدیران و مس��ئوالن فش��ار 
وارد می کنن��د و به وظایف ش��ان عمل نمی کنند تا 
نارضایتی ایجاد ش��ده و آن نارضایتی تهییج شده و 
اعام ش��ود که فان امتیاز را از غربی ها بگیریم یا 
فان امتیاز را نگیریم. عباس زاده مش��کینی تصریح 
کرد: متاس��فانه برخ��ی اوقات اقتصاد، معیش��ت و 
ضرورت های زندگی مردم فدای جریانات سیاس��ی 
و مطالبات جناح ها و جریانات می ش��ود. وی گفت:  
ما کش��ور بزرگ و ثروتمندی هس��تیم و نزدیک به 
2700 ه��زار میلی��ارد تومان نقدینگ��ی داریم که 
اگر بخش��ی از این نقدینگی س��رگردان به س��مت 
تولید هدایت ش��ود تولید و اشتغال در کشور جان 
می گی��رد و می توانیم مصیبت ه��ای گریبانگیر که 
دامنگیر تولید کش��ور اس��ت را رها کنیم. نماینده 
مردم مشکین شهر در مجلس گفت: ما برای حمایت 
از تولید داخلی بایستی کارهای جدی انجام دهیم 
این در حالی است که شعار حمایت از تولید داخل 
را می دهی��م اما حجم زی��ادی واردات داریم که به 

هیچ وجه تطابق ندارد.
عباس زاده مش��کینی افزود: متاسفانه بخشی نگری 
در حوزه های مختلف دولت و سازهای مختلفی که 
وزارتخانه ه��ای دولتی می زنند مش��کاتی را برای 

کشورمان ایجاد کرده است.  فارس

اخبار

دولت تدبیر و امید کار می کند یا نمی کند؟ جنگ اقتصادی 
وج��ود دارد یا ن��دارد؟ اوضاع اقتصادی کش��ور چرا به این 
وضعی��ت افتاده اس��ت؟ آیا تحریم های آمری��کا علیه ایران 
باعث شرایط بد اقتصادی است؟ یا ضعف در مدیریت دولت 

است؟
پرس��ش های زی��ادی در میان افکار عموم��ی درباره مقوله 
اقتصاد کش��ور وجود دارد که باعث سردرگمی شده است. 
مردم از وضعیت حاکم ناراضی هس��تند و قطعاً نسخه هایی 
که آقای حسن روحانی به مردم می دهد نسخه هایی نیست 

که بتواند بیماری اقتصادی کشور را درمان کند.
اکثریت مردم اعتقاد دارند ش��رایط اقتصادی در کشور تنها 
به خاطر تحریم های اقتصادی نیس��ت، بلکه مدیریت دولت 

را در این اتفاقات بیشتر دخیل می دانند.
وضعیت بازار مس��کن در حالی که صفر تا صد هر آنچه که 
برای س��اخت مسکن نیاز اس��ت در داخل تولید می شود و 
برای هر متر مربع آن چهار میلیون تومان هزینه می ش��ود، 
اوضاع نابس��امان خ��ودروی تولید داخ��ل، افزایش قیمت  
کاالهای اساس��ی مانند، مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، برنج 
و حبوبات و دیگر اقامی که مردم نیاز دارند، نشان می دهد 
که دول��ت هیچ نظارت و کنترلی ب��ر روی آنها ندارد و در 
واقع رها ش��ده اس��ت تا هر اندازه که می خواهد یکه تازی 

کند و کسی هم جلودار آن نباشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی هفته 
گذشته در مراسم مش��ترک دانش آموختگی دانشگاه های 

افسری درباره اوضاع اقتصادی کشور فرمودند؛
»من عقیده ندارم که مس��ئوالن در زمینه مسائل اقتصادی 
تاش نمی کنند. تاش های زیاد و خوبی در برخی بخش ها 
انجام ش��ده اگرچ��ه در بعضی بخش ه��ای اقتصادی توان 
مدیریت��ی ضعیف اس��ت. ضمن اینکه مصوب��ات خوبی هم 

وجود دارد که باید پیگیری شوند.«
س��خنان ایشان بر این اساس است که دولت مشغول است 
و تاش می کند، به واقع هم همین اس��ت؛  اگر تاش دولت 
نبود اوضاع نابسامان تر می شد اما ضعف هایی وجود دارد که 

این تاش ها را خنثی می کند.
رهبر معظم انقاب در همان دیدار فرمودند؛

عاج در زمینه ی مس��ائل اقتصاد را ما در این دو سه ساله 
مرتّب��اً  تک��رار کرده ایم؛ عاج این اس��ت ک��ه تکیه کنیم و 
متمرکز بش��ویم بر مس��ئله ی تولید و جلوگیری از سقوط 
پی درپ��ی ارزش پول ملّی و بس��تن رخنه ه��ا. رخنه هایی 
وجود دارد که گاهی کارهای خوبی هم که در کشور انجام 
میگیرد، این رخنه ها مانع میشود؛ مثل قاچاق، مثل واردات 
بی رویّه و بعضی از فس��ادهای مالی؛ اینها رخنه اس��ت. این 
رخنه ها مانع میشود از اینکه این کارهایی که انجام میگیرد 
ب��ه نتایج خودش برس��د. بای��د تاش بکنند و ش��بانه  روز 
خستگی نشناسند و کار را پیوسته دنبال بکنند، ان شاءاهلل 

تغییراتی ایجاد خواهد شد.«
پ��س دولت ت��اش می کند ام��ا این تاش ه��ای به خاطر 
رخنه های��ی ک��ه حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای از آنها نام 

بردند، اجازه نمی دهد که نتایج به دست آید.
دولت در اداره کش��ور به مش��کل تصمیم گیری و اولویت 
بندی مس��ائل و مشکات اقتصادی روبرو است، در واقع در 
یک س��ردرگمی به سر می برد آن هم به خاطر آن است که 
می بین��د هر چه تاش می کند، باز هم گرهی باز نمی ش��ود 

بلکه بر گره ها افروده می گردد.
اکنون دولت از س��وی هر دو جناح ب��ا انتقادات تند روبرو 
اس��ت، یکی از دالیل انتقادات س��خنانی است که از سوی 
مس��ئولین دولت��ی، عملکرده��ا و تصمیمات آنه��ا به ویژه 

شخص آقای رئیس جمهور مطرح می شود.
مش��کات اقتصادی را به گ��ردن دیگر مس��ائل انداختن، 
حت��ی باعث ناخرس��ندی مردم نیز ش��ده اس��ت و در این 
میان کارشناسان، اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای 

اس��امی با نوع نگاه دولت و بی��ان آن دیدگاه ها با ادبیات 
خاص،  انتقاد دارند.

مردم و منتقدین از اقای روحانی انتظار ندارند که مشکات 
اقتص��ادی کش��ور را به کاخ س��فید ارجاع ده��د و بگوید 

واشنگتن دیسی را لعن و نفرین کنید!
اما اگر ه��م در این میان انتقادی هم وج��ود دارد، که باید 
باش��د، انتقادات باید منصفانه،  منطقی و راهگشا باشد، چرا 
که فش��ار انتقاد نیز باعث خواهد شد تا دولت بگوید مردم 

لعن و نفرین خود را به سوی منتقدین روانه کنند!
برخ��ی از منتقدین ک��ه انتقاد به حقثی ه��م دارند اعتقاد 
دارند که دولت نس��بت به وضعیت حاکم بر کشور و مردم 
ب��ی تفاوت اس��ت و توجهی ندارد، آقای روحان��ی نیز بارها 
گفته است که منتقدین اگر برنامه ای دارند ارائه دهند،  این 
در حالی اس��ت که وضیفه اداره کشور بر عهده دولت است 
و دولت تدبیر و امید نیز در به وجود آمدن ش��رایط موجود 
نقش اصلی را دارد چرا که امید قطعی بستن به دستاوردها 
برجام باعث ش��د تا 7 س��ال از عمر دولت صرف این توافق 

شود که هیچ نتیجه ای برای کشور نداشت.
در همین زمینه 

رئیس کمیس��یون اصل ۹0 مجلس اعتقاد دارد؛ متاسفانه 
دولتمردان به مش��کات مردم توج��ه نمی کنند و نظارت 

میدانی نمایندگان را نمایشی می دانند اما اینگونه نیست.
حجت االس��ام نص��راهلل پژمانفر در گفتگو با مه��ر، با بیان 
اینک��ه نمایندگان مجلس باید ب��ا نظارت های میدانی خود 
مش��کات مردم را حل و فصل کنند، گف��ت: باید همواره 
ش��رایط برای انتقال مش��کات مردم به مسئوالن تراز اول 
به ویژه مس��ئوالن اجرایی کش��ور وجود داش��ته باش��د تا 

تصمیمات الزم برای حل مشکات آنان اتخاذ شود.
نماینده مردم مش��هد در مجلس ش��ورای اس��امی تأکید 
کرد: مردم نباید احساس کنند که حرف های آنان از طرف 
نمایندگانش��ان شنیده نمی شود و بر این اساس نمایندگان 
مجل��س یازدهم به وظایف خود توج��ه دارند و پای حرف 
مردم می نش��ینند تا برای حل مشکات آنان چاره اندیشی 

کنند.
پژمانفر افزود: مش��کات مردم باید از سوی دولتمردان هم 
شنیده شود و آنان باید از نزدیک با مردم گفتگو کرده و در 
جریان دغدغه های آنان قرار گیرند و اگر الزم است لوایحی 
را برای حل مشکات مردم به مجلس شورای اسامی ارائه 

کنند.

وی گفت: نه تنها مردم، بلکه نمایندگان مجلس هم امکان 
آن را ندارن��د که مس��ائل و مش��کات م��ردم را به رئیس 
جمهور منتقل کنند و در طول هفت سال گذشته هیچ گاه 
نمایندگان نتوانس��تند با رئیس جمهور دیدار داشته باشند 

تا درباره مسائل مردم با وی به گفتگو بنشینند.
وی گفت: مردم نس��بت به عملکرد دولت اعتراض شدیدی 
دارند و در ش��رایطی که دولت دس��ت روی دست گذاشته 
و نمایندگان مجلس از نزدیک با مردم در ارتباط هس��تند، 
دولتم��ردان مجل��س را نقد می کنن��د و می گویند که این 
کارها نمایش��ی است، در حالی که به هیچ وجه نمایندگان 

چنین هدفی ندارند.
پژمانفر با اش��اره ب��ه اینکه دولت در حل مش��کات مردم 
کوتاهی کرده و نتوانس��ته به مطالبات مردم به خوبی پاسخ 
دهد، گفت: دولتمردان ب��ه جای آنکه علیه مجلس هجمه 
رسانه ای به راه بیندازند و نمایندگان را تخریب کنند، بهتر 
است اقدامات الزم را برای حل مشکات کشور انجام دهند 
و اگ��ر جرأت دارند ب��ه میان مردم بروند و ح��رف آنان را 
بش��نوند و اگر هم پس از هفت سال کوتاهی، جسارت الزم 
برای آنکه بین مردم بروند را ندارند، اجازه دهند نمایندگان 

کار خود را انجام دهند و پای حرف مردم بنشینند.
نماینده فریمان در مجلس نیز معتقد اس��ت؛  شاهد ناتوانی 
و ب��ی ابتکاری دولت در ایجاد راه های جدید برای دور زدن 
تحریم ها هستیم که این مسأله در کنار افشای راه های دور 
زدن تحریم ها در سال های اخیر مشکاتی را برای ما ایجاد 

کرده است.
سیداحس��ان قاضی زاده هاش��می در گفت وگو با فارس،  با 
اش��اره به وضعی��ت اقتصادی کنونی کش��ور گفت: یکی از 
دالیل بروز ش��رایط اقتصادی کنونی در کش��ور این اس��ت 
ک��ه دول��ت در دوره برجام در زم��ان مذاکرات ب��ا اروپا و 
آمری��کا و نیز پ��س از تصویب و اجرای برج��ام از روابط با 

همسایگان مان غافل شد.
وی افزود: این باعث ش��د تا روابط و مناسبات اقتصادی ما 
با کش��ورهای همسایه کاهش چشمگیری پیدا کند و نکته 
دیگر اینجاست که امروز هم جدیتی برای بهبود این روابط 

از سوی مسؤوالن امر مشاهده نمی شود.
نماینده مردم فریمان در مجلس ش��ورای اس��امی اظهار 
داش��ت:  ما بین س��ال 85 تا ۹0 با کش��ور ترکمنس��تان 6 
میلیارد دالر مناس��بات تجاری و بازرگانی داشتیم که این 
میزان در سال ۹7 و ۹8 به یک بیستم یعنی 300 میلیون 

دالر کاهش یافته است.
نماین��ده م��ردم فریمان در مجلس گفت: ما در س��ال های 
اخیر شاهد افشای راه های قبلی دور زدن تحریم ها بودیم و 
از سوی دیگر دولت حتی مسیرهای جایگزینی را هم برای 
این مس��أله نتوانس��ت پیدا کند چه برسد به اینکه راه های 

بیشتری را بخواهد برای دور زدن تحریم ها داشته باشد.
در همی��ن حال دبی��ر سیاس��ی جبهه ایس��تادگی گفت: 
دولت با اجرای سیاس��ت  اقتص��اد مقاومتی باید خودش را 
ب��رای جنگ اقتصادی آماده می ک��رد نه اینکه برای توجیه 

رفتارهای داخلی بگوید جنگ است.
حس��ین کنعانی مقدم درباره گفته های اخیر رئیس جمهور 
پیرامون جنگ اقتصادی، تحریم و ارتباط شرایط اقتصادی 
فعلی با تصویب نش��دن FATF اظهار داش��ت: ما دو نوع 
جن��گ داخلی و خارجی در مس��ائل اقتصادی داریم. قطعاً 
بخشی از تحریم ها جنگ تمام عیار علیه انقاب و جمهوری 
اسامی اس��ت و شکی در آن نداریم. س��ال ها است که ما 

درگیر این جنگ ناجوانمردانه هستیم.
فعال سیاس��ی با تاکید بر اینکه در زمینه مسائل اقتصادی 
بیش��تر باید به جنگ داخلی توجه داش��ته باش��یم، گفت: 
متأسفانه ما در جبهه داخلی بیشتر با مشکل مواجه هستیم 
و ضربات��ی که در داخل می خوری��م و تحریم داخلی که از 
سوی خودمان بوده به نظر خیلی بیشتر از جنگ اقتصادی 
بیرونی اثر گذاشته است. منتها مقام معظم رهبری در زمان 
مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی از لفظ جنگ اقتصادی 
استفاده کردند و در بیانیه گام دوم انقاب هم گفتند ما در 

یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم.
وی اف��زود: قاعدتاً دولت که ملزم به اجرای سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی است باید خودش را برای این جنگ آماده 
می کرد نه اینکه ما برای توجی��ه رفتارهای داخلی بگوییم 
جنگ اس��ت و ما هم در مقابل جنگ قرار داریم و کاری از 

دستمان بر نمی آید. 
کنعانی مقدم خاطرنش��ان کرد: چهل س��ال است که ما با 
اشکال و مسائل مختلف تحریم روبرو هستیم منتها اکنون 
ب��ه دلیل اینکه جلوی ص��ادرات نفت را گرفتند و معامات 
ما را با مش��کل مواجه کردند، شاید تحریم اقتصادی تحت 
عن��وان محاص��ره اقتصادی خ��ود را در اقتصاد ما نش��ان 
می دهد. اگر ما از قبل وابس��تگی اقتصادی خود را به نفت 
کاهش می دادیم این طرح اقتصادی دشمن هیچ اثری روی 

اقتصاد ما نداشت.

ناصر ایمانی: 

نمایندگان بدانند پرداخت هزینه 
سفرها از بیت المال سرآغاز 

انحرافات است
تحلیلگر سیاس��ی اصولگرا با انتقاد از س��فر خانوادگی 
جمعی از نمایندگان به مشهد گفت: باید دقت و توجه 
زیادی به این مساله داش��ته باشیم چراکه بسیار مهم 
اس��ت و انحرافات هم از همین موارد آغاز می شود که 
مثًا هزینه س��فر خانواده ش��ان پرداخت ش��ود و بعد 
به تدریج اقدام به استفاده های دیگر کنند، در واقع آغاز 

انحراف از این جاست و باید روی این ها حساس بود. ناصر ایمانی تحلیلگر سیاسی 
اصولگرا در خصوص س��فر اخیر نمایندگان به مش��هد که به صورت خانوادگی اما 
تحت عنوان سفر فراکس��یون محرومیت زدایی و با دعوت شهرداری مشهد انجام 
شد و واکنش هایی را در پی داشت، گفت: ببینید صرف بودجه بیت المال برای هر 
گونه اس��تفاده شخصی اکیداً ممنوع است. خاطرتان هست در یکی از کشورهای 
اروپایی که اتفاقا اخیرا هم این موضوع اتفاق افتاده اس��ت، صرفاً به خاطر این که 
همس��ر نخست وزیر برای بعضی از خریدها از ماش��ین دولتی استفاده کرده بود، 
وی مجبور به عذرخواهی ش��د. وی ادامه داد: این اتفاق نشان می دهد که چنین 
موضوعاتی در آن کشورها هم دارای اهمیت است که افراد و کسانی که از بودجه 
و امکانات دولتی اس��تفاده می کنند، مانند نماین��دگان مجلس به هیچ وجه برای 

خود و خانواده شان از بودجه بیت المال استفاده شخصی نداشته باشند.
ایمانی اظهار داش��ت: باید دقت و توجه زیادی به این مساله داشته باشیم چراکه 
بسیار مهم است و انحرافات هم از همین موارد آغاز می شود که مثًا هزینه سفر 
خانواده ش��ان پرداخت ش��ود و بعد به تدریج اقدام به استفاده های دیگر کنند، در 

واقع آغاز انحراف از این جاست و باید روی این ها حساس بود.
وی افزود: این جا کار رس��انه ها اس��ت که باید نس��بت به این موضوع حساسیت 

داشته باشند و عکس العمل نشان دهند که از بودجه بیت المال استفاده نشود.
ای��ن تحلیلگر اصولگرا در ادامه به مس��اله خودروهایی ک��ه خبر اختصاص آن به 
نمایندگان منتش��ر شد، اشاره و خاطرنش��ان کرد: مسئله ماشین های نمایندگان 
مجلس هم که نمی دانم باالخره به کجا رس��ید، ام��ا از اقدامات نابه جای مجلس 
یازده��م بود که واقعاً باید این اقدام خود را پس بگیرد، اینکه نمایندگان مجلس 
بخواهند مدل خاصی از خودروها به آن ها اختصاص پیدا کند حتما مردم نسبت 

به آن عکس العمل نشان می دهند و حساسیت دارند.
وی گف��ت: نماین��دگان باید با خودروی ش��خصی خود به مجل��س بیایند، چون 
محل کارش��ان اس��ت. مگر به یک کارمند اداره که محل کار او در یک وزارتخانه 
است، ماشین می دهند؟ نماینده مجلس هم به همین صورت. هیچ فرقی با آن ها 
نمی کند، او محل کارش مجلس است و آن یکی محل کارش فان وزارتخانه، اگر 

در دوره های قبل به نمایندگان ماشین داده می شد هم اشتباه بود.  ایلنا
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گزارش

گزارش

تمدید محدودیت های کرونایی در تهران تا پایان هفته جاری
اس��تاندار تهران با تاکید بر اینکه اس��تفاده از ماس��ک از درب منازل برای 
شهروندان در استان تهران ضروری و الزامی است، گفت: تمام محدودیت های 
اباغ��ی در هفته گذش��ته از امروز یکش��نبه 27 تا پای��ان هفته جاری در 
اس��تان تهران به قوت خود باقی است. انوشیروان محسنی بندپی افزود: در 
خصوص برگزاری کاس ها در مدارس، دانشگاه ها و سایر آموزشگاه ها تاکید 
ب��ر آموزش های غیر حضوری و بهره گیری از فضای مجازی اس��ت. وی تأکید 
کرد: برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها، باشگاه های 
ورزش��ی، ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، 
قهوه خانه ها و چایخانه ها، باغ وحش و شهربازی ها، مراکز تفریحی آبی، استخر های 
سرپوش��یده و باش��گاه های بدنس��ازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این 

اباغیه مورد تاکید قرار گرفته است.  استانداری تهران

نیروهای مسلح آماده برپایی بیمارستان های صحرایی هستند
رئیس اداره بهداش��ت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به ستاد 
مل��ی مقابله ب��ا کرونا اعام کرده ایم که در صورت نی��از آمادگی برپایی 
بیمارس��تان های صحرایی را داریم. س��ردار حس��ن عراقی زاده با اشاره 
به دس��تور اخیر فرمانده معظم کل قوا به سرلش��کر باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مس��لح مبنی بر اینکه تمامی مراکز درمانی و بیمارس��تانی 
نیروهای مس��لح با حداکثر ظرفیت در اختیار بیم��اران کرونایی قرار گیرد، 
گفت: س��تاد کل نیروهای مسلح به صورت رس��می فرمان فرماندهی معظم کل 
قوا را اباغ کردند. وی همکاری بخش بهداشت و درمان نیروهای مسلح با ستاد 
ملی مقابله با کرونا را بس��یار خوب دانست و گفت: جلسات هماهنگی به صورت 
روزانه در حال برگزاری است و اگر در جایی کمی و کاستی وجود دارد سعی بر 

برطرف کردن آن است.  مهر

مراسم عزاداری روز شهادت امام رضا)ع( برگزار شد
مراس��م عزاداری روز شهادت امام رضا)ع( در محضر رهبر معظم انقاب 
اسامی برگزار شد. مراس��م عزاداری روز شهادت حضرت امام علی  بن  
موسی الرضا علیه السام صبح روز )شنبه( در حسینیه امام خمینی)ره( 

با حضور رهبر معظم انقاب اسامی برگزار شد.
در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت 
برگزار شد، حجت االسام والمسلمین عابدینی در سخنانی، برادری و ارتباط 
بین مؤمنین را الزمه درک مراتب توحیدی دانس��ت و گفت: در نگاه دینی و بر 
اس��اس روایات متعدد، ایثار و گذشت، خوش��رویی، انفاق و گره گشایی از جمله 
مصادیق اخّوت مؤمنانه اس��ت که این ارتباط الزمه ارتباط با معصوم و تقرب به 
پروردگار اس��ت. همچنین در این مراسم محمود کریمی مداح اهل بیت به ذکر 

مصیبت و مرثیه سرایی پرداخت. پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبری

کنترلچی ها ب�ه روزگار اصل 
خود برمی  گردند  

سخنگوی دولت: نمی خواهیم درگیری فیزیکی در 
قبال اجرای طرح اجباری شدن ماسک رخ دهد.

با توجه به این نکته که "درگیری فیزیکی" منتفی 
اس��ت کدام ی��ک از گزینه های زی��ر در خصوص 

متخلفان اعمال خواهد شد؟
الف- برخورد شیمیایی

ب- برخورد رادیواکتیویته
ج- برخورد از راه دور توسط تک تیرانداز

د- فحاشی از نوع رکیک و عبرت آموز
همچن��ان س��خنگوی دول��ت: ه��ر ف��ردی که در 
آزمایش��گاه به او اعام ش��ده مبتا به کروناست از 
ش��یوه های مختلف از جمله ردیاب��ی موبایل مورد 

کنترل قرار می گیرد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف- برادر ربیعی در کشور سرسبز سوییس به سر 
می برند.

ب- عاوه بر جریمه آدم های ماسک نزن با موبایل 
نداران نیز برخورد خواهد شد.

ج- بعضی ها ذاتا غیر از برخورد و کنترل چیزی بلد 
نیستند و البته دست خودشان هم نیست.

د- هر مبتایی هم که برای آزمایش کرونا پولی در 
بس��اط ندارد می تواند آزادانه در س��طح شهر تردد 
کند و هر چند نفر را که دلش خواست مبتا کند.

 ایضا سخنگوی دولت: مش��کل ما تجمع مردم در 
نانوایی هاست.

با توجه به این اظهارنظر مش��کل مردم کدام یک از 
گزینه های زیر است؟
الف- پول نان ندارند.

ب- مش��کلی ندارند و فقط دعا به جان سخنگوی 
دولت و خود دولت می کنند.

ج- البد انتظار داش��تند در صف چلوکباب سلطانی 
باشند.

د- یک گزینه دیگر که به لحاظ اخاقی از انتش��ار 
آن معذوریم.

آیا دولت دست روی دست گذاشته؟

رخنههاییکهکارهاراخرابمیکند


