
مخالفت کمیسیون فرهنگی مجلس با 
الیحه الحاق بخشی از وظایف وزارت 

ارشاد به وزارت صمت
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اعضای 
کمیسیون با الیحه الحاق بخش��ی از وظایف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امی به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مخالفت کردند. حجت االسام مجید نصیرایی 
نماینده مردم فردوس در مجلس ش��ورای اسامی با 
اشاره به نشست کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در 
جلسه روز گذشته با حضور نمایندگان وزارتخانه های 
فرهنگ و ارشاد اس��امی و صنعت، معدن و تجارت 
الیحه الحاق بخشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

رئیس مجلس ش��ورای اس��امی ب��ا تأکید بر 
اینک��ه متولیان حل مش��کات م��ردم نباید 
آدرس غل��ط دهند، گف��ت: آدرس غلط دادن 
باع��ث اختاف درون جامعه و طمع دش��من 

برای تحریم بیشتر مردم ایران می شود.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز 
گذش��ته مجلس در ابتدای سخنان خود در تشریح سفر به 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان با بیان اینکه در جای جای 
اس��تان سیس��تان و بلوچستان محرومیت گس��ترده  مردم 
مشهود اس��ت، عنوان کرد: تاس��ف آورتر این است که این 
محرومی��ت با وج��ود منابع فراوان و بی نظیر که اس��تان را 
تبدیل به گنجی پنهان کرده، اتفاق افتاده اس��ت؛ از مردم 
والیی و خونگرم به خصوص نمایندگان خدوم سیس��تان و 
بلوچستان صمیمانه تشکر می کنم و دست تک تک آنها را 

به گرمی می فشارم.
قالیباف در ادامه س��خنان خود، گرانی های افسارگسیخته 
در بیشتر کاالهای ضروری و مورد نیاز را مساله  امروز همه 
مردم دانس��ت و افزود: این روزها توفیق داشتم درد دل ها 
و مطالبات مردم را چه در سیس��تان و بلوچس��تان، چه در 
حاشیه مراسم های عزاداری بشنوم؛ حرف اصلی همه مردم 
یک چیز بود. آنها نجیبانه می گفتند ش��ما را به خدا، فکری 
برای گرانی ها بکنید و هرکدام نمونه هایی از گرانی یک کاال 
که در مدتی کوتاه چند برابر شده بود ذکر می کردند که از 
کاالهای اساس��ی مانند مرغ و لبنیات و کره و تخم مرغ تا 

لوازم خانگی و پوشاک و غیره را شامل می شد.
رئی��س نهاد قانونگذاری کش��ورمان همچنی��ن با بیان این 
مطلب که این یک واقعیت تلخ است که رکوردشکنی های 
نگران کننده قیمت ارز و گرانی لجام گسیخته، زندگی را بر 
مردم سخت کرده است، یادآور شد: امروز یک کارگر برای 

تامین هزینه  زندگی خود مجبور است هر ماه یکی از اقام 
سبد مصرف خانوار خود را حذف کند؛ امروز حقوق بسیاری 
از کارگ��ران و معلمان ما این اج��ازه را به آنها نمی دهد که 
س��بد خرید خود را پر کنن��د و مجبورند با خرید چند قلم 

کاالی ضروری، زندگی خود را بچرخانند.
قالیباف در ادامه با اشاره به فرازی از فرمایش های امام علی 
علیه السام که فرموده اند: »اهلل! اهلل! از وضعیت محرومان 
و بی پناه��ان«، گفت: امروز هر مس��ئولی در هر جایگاهی 
که هس��ت، فراتر از مس��ئولیت اداری خود، باید هرآنچه از 
دست اش بر می آید برای کنترل گرانی ها و تامین نیازهای 

ضروری مردم به کار گیرد.
رئی��س قوه مقنن��ه ادامه داد: حداق��ل کاری که امروز یک 

مس��ئول می تواند انجام دهد این اس��ت که در کنار مردم 
باش��د تا آنها احس��اس بی پناهی نکنند و تحمل س��ختی 
زندگی را برای آنها ساده تر کند و امروز همه باید بدانند که 

بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نخواهد شد.
وی در ادام��ه ب��ا تأکید ب��ر اینکه باید از مناب��ع موجود به 
س��رعت و با فوریت ب��رای تأمین نیازهای ض��روری مردم 
اس��تفاده کنیم و تمام کشور با هر گرایش و سمت و سویی 
که هس��تند برای کاهش فش��اری که به مردم وارد می آید 
دس��ت به کار شوند، عنوان کرد: مشکل اصلی ما نه کمبود 
منابع اس��ت و نه نبود ایده کارشناس��ی شده در جهت رفع 
دش��واریهای معیش��تی؛ مش��کل اصلی ما تمرکز نداشتن 
تصمیم گی��ران روی مس��ائل روزم��ره زندگی مردم، س��وء 

مدیریت در اجرای درس��ت تصمیمات و در نهایت نداشتن 
اراده واقعی و موثر برای حل فوری مسائل است.

قالیب��اف اضاف��ه ک��رد: هر آنچ��ه ح��واس قانونگ��ذاران، 
سیاس��تگذاران و مجریان را از سفره و معیشت مردم پرت 
کند، امروز حواش��ی زائ��د و بی فایده و گزافه اس��ت و هر 
مسئول چه مدیر اجرایی باشد و چه نماینده مجلس، نباید 
ب��ر طبل اختاف بی حاصل بکوبد؛ از این لحظه »روزه کار 
و ت��اش« بگیریم و ه��ر آنچه را که ج��ز کار برای تقویت 

معیشت مردم است به دیوار بکوبیم.
رئیس مجلس ش��ورای اسامی همچنین با تأکید بر اینکه 
کش��ورمان زمان��ی قوی می ش��ود که آن ک��ودک پابرهنۀ 
سیس��تانی قوی ش��ده باش��د، ادامه داد: کش��ور ما زمانی 
قدرتمند اس��ت که زن محروم بلوچ قدرتمند شده باشد و 
ما زمانی قوی هس��تیم که در هرمزگان دختر و پس��ری از 
تحصیل محروم نباشد و تک تک کارگران خوزستانی قوی 
شده باشند؛ کشور ما زمانی قوی خواهد شد که سبد خرید 
کارگر و معلم و پرس��تار ایرانی پر ش��ده باش��د و کسی با 

حسرت به قفسه های گوشت و مرغ مغازه ها نگاه نکند.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��امی در پایان با بی��ان اینکه 
روزه��ای مهمی را در پیش داریم، خاطرنش��ان کرد: الزمه 
عبور موفق از این مسیر حرکت دقیق پشت سر رهبر معظم 
انقاب اسامی، ایستادن در کنار مردم و تاش همه جانبه 
برای تس��هیل وضعیت آنها و رصد مداوم دشمن و طراحی 
متقابل در مقابل توطئه های آن اس��ت؛ مسئولی که متولی 
حل مس��ائل مردم اس��ت، نباید آدرس غل��ط دهد و باعث 
اختاف درون جامعه و طمع دش��من برای تحریم بیش��تر 
مردم ایران ش��ود بلکه باید با برنامه ریزی، تاش، جدیت و 
با اطمینان به وعده های الهی، حل مسائل مردم را بصورتی 

ملموس دنبال کرد.  خانه ملت

آیت هللا رئیسی در صبحگاه مشترک 
ستاد فرماندهی ناجا:

قانون مداری سرلوحه نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه 
قانون مداری نکته محوری برای 
نیروی انتظامی ما اس��ت، گفت: 
ام��روز ب��رای همه مس��ئوالن، 
مرزبانان اقتص��ادی، فرهنگی و 
اجتماعی ضرورت دارد با چشم 

باز قانون شکنان را رصد کنند.
آیت اهلل رئیس��ی طی سخنانی در صبحگاه مشترک ستاد 
فرمانده��ی ناجا، با بی��ان اینکه نی��روی انتظامی ما باید 
نیرویی مهربان، با تدبیر و مقتدر جلوه کند، اظهار داشت: 
تمامی عزیزان در نیروی انتظامی و در جای جای کش��ور 
ب��رای حفظ نظ��م و امنیت تاش می کنن��د و مجاهدانه 
نمی گذارند افراد قانون شکن، هنجارشکن و شرور، امنیت 
مردم را به مخاط��ره بیندازند لذا صمیمانه از آنها در این 
حوزه ها تقدیر می کنم. رئیس ق��وه قضائیه، تصریح کرد: 
اولی��ن مؤلفه اقتدار جامعه و نی��روی مقتدر، دین مداری 
و ایمان به خداس��ت؛ آنچه به انس��ان قدرت می بخش��د، 

ذات مقدس کبریایی اس��ت. قدرت و توانایی از آن اوست، 
انسان های مؤمن به خدا و کسانی که دین مدارند، به اعتبار 
ارتباط با قدرت الیزال الهی، قدرتمند هستند. وی با بیان 
اینک��ه دومین مؤلفه اقتدار، توجه ب��ه مردم، مردم داری و 
مردم باوری است، تصریح کرد: بدانید که قدرت در جامعه 
ما از آن مردم متدین اس��ت؛ آنچه دش��من را از هرگونه 
اقدامی علیه مردم ما و از هرگونه حمله و تعرضی بازداشته 
است، عبارت است از مهمترین مؤلفه های قدرت که مردم 
متدین هستند. رئیس��ی روحیه انقابی و خطرپذیری را 
سومین نکته اقتدار دانست و ادامه داد: نیروی با اعتقاد به 
خدا و برای خدمت به مردم، آمادگی خطر پذیری دارد و 
خود را در همه جا س��پر قرار می دهد تا به مردم لطمه ای 
وارد نش��ود و امنی��ت مردم در خطر ق��رار نگیرد که این 
خطر پذیری جانفشانی و ایثار، اقتدار می آفریند. وی بیان 
داشت: امروز پلیس ها در بسیاری از نقاط دنیا مورد نفرت 
مردم هستند، در آمریکا پلیس منفور است؛ بین قدرتمند 
و مقتدر بودن و خش��ونت نشان دادن تفاوت وجود دارد؛ 
خش��ونت بر مردمی که در آمریکا و اروپا به دنبال عدالت 
خواهی هستند و صدای آنها را خفه کردن، قدرتمندی و 
اقتدار نیست. رئیسی گفت: امنیت اقتصادی، مقوله بسیار 
مهم و محوری است؛ همکاران ما در سراسر کشور حامی 
نیروهای در میدان و نیروی انتظامی هستند؛ اجراییات به 
موقع، آگاهانه و با مهارت به اجرای عدالت کمک می کند. 

 مرکز رسانه قوه قضائیه

قدردانی فرمانده کل سپاه از
 مردم مازندران 

غیرتمندانه بدرقه کردید
فرمان��ده کل س��پاه ب��ا بیان اینک��ه ش��هدای مدافع حرم 
خان طوم��ان برای حفظ امنیت مل��ی و آرامش مردم ترک 
دی��ار کردن��د، گفت: از م��ردم با غیرت، با ش��رف و مؤمن 
مازن��دران که در این ایام کرونایی با رعایت همه ماحظات 
بهداشتی شهیدان را تنها نگذاشتند و غیرتمندانه و با عشق 
زیر تابوت این عزیزان را گرفتند و تا عرش الهی با ش��کوه 

بدرقه کردند، قدردانی می کنم.
س��ردار سرلشکر پاسدار حس��ین س��امی در برنامه زنده 

»زائر« ش��بکه استانی مازندران با آرزوی قبولی عزاداری ها 
و عبادات مردم در ایام س��وگواری عزای اهل بیت )علیهم 
السام( و تبریک حلول ماه ربیع االول، با اشاره به بازگشت 
پیکر مطهر شهدای مدافع حرم کربای خان طومان گفت: 
خداوند متعال را برای بازگش��ت ستار های درخشان در این 

ایام شاکر هستیم.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه آس��مان پرافتخار شهیدان 
این س��رزمین با س��تار های درخش��ان خان طومان دوباره 
درخش��یده اس��ت، گفت: فضای جامعه ایران اسامی این 
روز ها با عطر ش��هدای مدافع حرم، معطر ش��ده و نس��یم 
رحمت پیکر مطهر ش��هدای خان طومان، رایحه دل انگیز 

شهادت را در جامعه جاری کرده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه پیکر نورانی ش��هدای مدافع حرم روح 
نش��اط، طراوات و جهاد را در جامعه منتش��ر کرده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: خ��ان طومان نامی اس��ت که با اس��تان 

مازن��دران کام��ا عجیبن ش��ده اس��ت و در حافظه مردم 
دیار مازندران این نام نش��ان دهنده حماس��ه سازی مردم 
بزرگ و شرافتمندی است که برای دفاع از حریم اهل بیت 
)علیهم السام( و نجات جان ملت مسلمان سوریه از توطئه 

تکفیری تروریستی از این دیار هجرت کردند.
سرلشکر سامی با تاکید بر اینکه شهدای مدافع حرم خان 
طوم��ان برای حفظ امنیت مل��ی و آرامش مردم ترک دیار 
کردن��د، گفت:  این ش��هدای عزیز جه��اد را برگزیدند و در 
همان سرزمین به شهادت رسیدند وپس از قریب پنج سال، 
با بازگش��ت پیک��ر مطهر این عزیزان چش��م همه ما بویژه 

خانواده های عزیز شهدای واالمقام به نورشان روشن شد.
سرلش��کر س��امی در ادام��ه ش��هیدان مداف��ع ح��رم را 
استوانه های مس��تحکم عزت، سرافرازی و سربلندی کشور 
توصیف و تصریح کرد: آنچه امروز در این س��رزمین به نام 
عزت، امنیت، ارامش، پیشرفت، رفاه و سربلندی وجود دارد 

مدیون رش��ادت و جوانمردی دلیرمردانی است که به همه 
آرزو های دنیایی خود پش��ت کردند؛ از تعلقات گذشتند و 
راه نورانی جهاد را که سعادت مسلمانان در آن نهفته است، 

انتخاب کردند.
فرمانده کل س��پاه در ادامه تاکید ک��رد: تا زمانی که قافله 
شهیدان جریان دارد، و تازمانی که مردانی وجود دارند که 
به فرمان نائب امام زمانش��ان صحنه ه��ای نبرد را از وجود 
خود پر می کنند وسینه های ستبرشان را در مقابل تیر های 
ب��ا ق��رار می دهند؛ به ای��ن ملت و مملکت هیچ آس��یبی 
نخواهد رسید. سرلشکر سامی در پایان با گرامیداشت یاد 
و خاطره ش��هدای واالمقام بویژه سردار بزرگ اسام شهید 
حاج قاسم سلیمانی، افزود: ان شاء اهلل شهدای عزیز با راهی 
که به ما نشان دادند، شاهد باشند تا پرچم را برافراشته نگه 
داریم و مس��یر مستقیم جهاد فی س��بیل اهلل را تا پیروزی 

نهایی ادامه بدهیم.  سپاه نیوز

روحانی: 
دولت با برنامه  ریزی مانع تحقق 
هدف شوم آمریکا برای فروپاشی 

کشور شده است
رئیس جمه��ور گف��ت: با گذش��ت بیش از 2.5 س��ال از 
تحریم  ه��ا، دولت با برنامه  ریزی  هایی که انجام داده، مانع 
تحقق هدف ش��وم آمریکا یعنی فروپاش��ی کش��ور شده 
اس��ت. حس��ن روحانی رئیس جمهور در یکصد و هفتاد 
و چهارمین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، با 
اشاره به برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی 
آمریکا افزود: اگر چه تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی 
آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است 
و درآمده��ای ارزی کش��ور در س��ال 99، قابل قیاس با 
درآمده��ای ارزی کش��ور در اوایل دهه 90 نیس��ت، اما 
با گذش��ت بیش از 2.5 س��ال از این تحریم ها، دولت با 
برنامه  ریزی هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم 

آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم 
انس��جام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که 
دش��منان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت 
اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم ها سرمایه گذاری 

ویژه کرده اند، منازعات و اختافات داخلی اس��ت. رئیس 
جمهور با اش��اره به ضرورت هوش��یاری در برابر توطئه 
دشمنان تصریح کرد: از همه مسئوالن، فعاالن، دلسوزان 
نظ��ام و کش��ور دعوت می کن��م که با حف��ظ آرامش و 
عقانیت سیاس��ی مانع از اختافات و منازعات ش��وند و 
اج��ازه ندهند برخی افراد مع��دود با انگیزه های گروهی، 
جناحی، مقطعی و زودگذر سیاس��ی زمینه س��از تحقق 

آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
در این جلس��ه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند 
تحوالت در ب��ازار بین بانکی و عملیات بازار باز توس��ط 

بانک مرکزی ارائه نمود.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه سیاستگذاری پولی در 
دهه های گذش��ته با بی ثباتی همراه بوده اس��ت، تصریح 
کرد: اق��دام بانک مرکزی تدبی��ری به موقع و مهم برای 
مدیریت نرخ س��ود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر 

پایه روش های دستوری که ثبات بازار را بر هم می زند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود 
بین بانک��ی از ابزارهای قانونی و بازار باز اس��تفاده کند. 
عملی��ات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن 
اوراق دولت��ی و نقدینگ��ی و  تدبیری مه��م برای ترغیب 
مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می  شود.

روحان��ی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی 
اس��امی را تاکنون قابل اتکا دانس��ت.  پایگاه اطالع 

رسانی ریاست جمهوری

ادامه از صفحه اول
روس ها که البته در اواخر مذاکرات هس��ته ای روی 
میز گذاشته شد، قطعنامه سازمان ملل در خصوص 
تحریم موشکی و تسلیحاتی ایران بود. روسیه معتقد 
ب��ود که نباید هی��چ محدودیتی بر روی موش��ک و 
تسلیحات ایران باشد. آنها هیچ محدودیتی را بر روی 
موشک های خود نمی خواستند و البته اعتقاد داشتند 
که چنین محدودیتی نباید بر ایران هم اعمال شود. 
نهایتا بر س��ر ای��ن موضوع مصالح��ه کردیم.« پس 
می توان نتیجه گرفت که ادامه تحریم های تسلیحاتی 
ایران، خواسته تیم هسته ای بوده است که در برجام 
گنجانده ش��د. دلیل این تصمیم هنوز روشن نشده 
است، این که چرا اعضای تیم هسته ای کشورمان با 
وجود حمایت قاطع روسیه و چین از لغو تحریم های 
تسلیحاتی ایران همزمان با امضا و آغاز اجرای برجام 
مخالفت کردند، خود مساله ای است که عزیزان تیم 
هس��ته ای به وی��ژه آقای محمد ج��واد ظریف وزیر 
خارج��ه و یا آقای عباس عراقچ��ی معاون او در این 

زمینه پاسخگو باشند و روشنگری کنند.
اگ��ر به تهدی��دی که جان کری وزی��ر خارجه وقت 
آمریکا در تاری��خ 1394/4/18 مطرح کرده و گفته 
بود، »برخی از مس��ائل دش��وار همچنان حل نشده 
باق��ی مانده اند و باید خیلی زود درباره این مس��ائل 
تصمیم گیری شود و قرار نیست مذاکرات تا ابد ادامه 
داش��ته باشد.« مرتبط است، که چه بسا با پافشاری 
ایران وحمایت روسیه و چین از پیشنهادی که مسکو 
برای لغو تحریم های تسلیحاتی ایران داده بود، همان 

زمان یعنی 5 سال پیش این اتفاق افتاده بود.
برجام��ی که قرار ب��ود تحریم های اقتص��ادی علیه 
ای��ران را لغو کند، نه تنها این توان را نداش��ت، بلکه 
تحریم های تسلیحاتی را نیز تا 5 سال ادامه داد. باید 
آنچه در جریان مذاکرات به طور واقعی وجود داشته 
اس��ت برای اف��کار عمومی بازگو ش��ود، نه آنچه که 

وارونه ارائه می شود.
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گزارش

در تولید»جنگنده کوثر« به موفقیت های عالی رسیده ایم
جانش��ین وزی��ر دفاع گفت: در تولی��د جنگنده بمب افک��ن بومی کوثر به 
موفقیت های عالی دس��ت یافته ایم و م��ردم در دهه مبارک فجر خبرهای 

بسیار خوبی را خواهند شنید.
سردار قاس��م تقی زاده با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان »جهش 
تولید« از سوی مقام معظم رهبری و اقدامات صورت گرفته در وزارت دفاع 
برای تحقق این خواس��ت فرماندهی کل قوا، درب��اره اقدامات این وزارت خانه 
در حوزه موش��ک های کروز گفت: اقدامات مجموعه صنعت دفاعی کشور در عرصه 

موشک های کروز نیز بسیار فاخر بوده است و این مسیر همچنان ادامه دارد.
سردار تقی زاده تصریح کرد: در عرصه دریا و پدافند هوایی نیز خوشبختانه اقدامات 
بس��یار قابل توجه و خوبی انجام ش��ده است البته این روند جهشی در عرصه تولید 

تجهیزات دفاعی در دیگر حوزه ها نیز به همین شکل است.  مهر

مرتفع کردن دغدغه های اقتصادی در دستور کار مجلس باشد
نماین��ده مردم خلخال در مجلس گفت: بعد از گذش��ت 15 روز و پس 
از تعطیات مجلس انتظار داریم که مش��کات و درد مردم بررسی شود 
نه اینکه دیگر دس��تور کارها را بررس��ی کنیم. سیدغنی نظری نماینده  
خلخال در مجلس در جلس��ه علنی روز یکش��نبه قوه مقننه در تذکری 
اظهار داشت:براس��اس قانون اساس��ی، پی ریزی اقتصاد عادالنه براساس 
اص��ول اس��امی و کنار زدن فقر در هر حوزه ای و برق��راری عدالت در تمام 
بخش ه��ای اقتصادی از وظایف حاکمیت اس��ت. انتظار می رود اصاح س��اختار 
اقتص��ادی و مرتف��ع کردن دغدغه ه��ای اقتصادی مردم در دس��تور کار مجلس 
قرار گی��رد. نماینده مردم خلخال در مجلس تصریح کرد: تعیین تکلیف و تغییر 
وضعیت اس��تخدامی ایثارگران و فرزندان آنها و استفساریه ای که در دستور کار 

پارلمان آمده قانونگذاری جدید بوده و استفساریه نیست.  تسنیم

فشار رانت و توزیع ناعادالنه نهاده های دامی بر کشاورزان
نماین��ده مردم ترب��ت جام در مجلس گفت: با کمبود ش��دید نهاده های 
دامی مواجه هس��تیم چرا که توزیع آنها ناعادالنه و مبتنی بر رانت است 

به همین دلیل کشاورزان به شدت تحت فشار هستند.
جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست علنی روز )یکشنبه( پارلمان اظهار 
داشت: در مجلس باید بحران های عمده کشور را شناسایی کنیم چرا که 
چند ابرچالش مهم همچون مس��ئله معیشت، کنترل قیمت ها، وضعیت بازار 
ارز و خودرو و بیماری کرونا وجود دارد و وقت صحن مجلس باید به صورت یک 
یا دو هفته به بررس��ی این موضوع اختصاص داده ش��ود. جهان آبادی یادآور شد: 
مناطق حوزه انتخابیه ام کوهستانی و سردسیر است و این در حالی است که مردم 
در تأمین گاز مایع با مش��کات جدی مواجه هس��تند گرچ��ه از وزیر نفت برای 

گازرسانی گسترده در مناطق روستایی تشکر می کنم فارس

نامه رییس جمهور به
 لیلی و مجنون

عبارت زیر از کدام دانشمند علم ریاضی است؟
رعایت پروتکل از 82 درصد به 42 درصد رس��یده 
که مایه شرمس��اری اس��ت، یعنی ۶0 درصد مردم 
ماس��ک نمی زنن��د و پروتکل بهداش��تی را رعایت 

نمی کنند.
الف < اقلیدس
ب< بطلمیوس
ج< علی پروین

د ایرج حریرچی – معاون وزیر بهداشت –
برادر ایرج حریرچی: در خیابان کسی از کسی پول 
نمی گی��رد و جرائم از حس��اب یارانه ای یا حقوق و 

شیوه های دیگر از متخلفان اخذ می شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف< کس��ی که پول خرید ماس��ک ن��دارد حتما 
یارانه بگیر است.

ب< کس��ی که یارانه نمی گیرد می تواند تا دلش 
بخواهد ماسک نزند و حال کند.

ج< آدم ه��ای بی��کار ک��ه حقوق نم��ی گیرند از 
پرداخت جریمه ماسک نزدن معاف هستند.

د< تا همینجا ش��انس آوردیم که مسئوالن خدوم 
ما را مثل دانشمندان هسته ای نمی دزدند.

با توجه به نامه های اخیر رییس جمهور س��ابق به 
آنجلیا جولی و وزیر اطاعات، پیش بینی می کنید 
که ایشان به کدام دو شخصیت زیر نامه بنویسد؟

الف< جولی و جولز
ب < لیلی و مجنون

ج< لولک و بولک
د< س��فیر برونئی در ش��یلی و سرکنسول اوگاندا 

در زئیر

قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس:

حرف اصلی و نجیبانه مردم این است که مسئوالن فکری 
برای گرانی ها بکنند

بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نمی شود

خبر


