
طرح دو فوریتی مجلس برای تعویق 
کنکور سراسری متوقف شد

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی از 
تعویق ط��رح دوفوریتی مجلس برای تعویق کنکور 
سراسری خبر داد. زهره الهیان نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اس��المی در صفحه شخصی اش 
در توئیتر نوش��ت: "پیرو صحبتی که روز گذش��ته 
در صح��ن علن��ی مجلس ب��ا آقای دکت��ر قالیباف 
درباره تعویق کنکور سراس��ری داشتم ایشان ضمن 
موافقت، گفت موضوع تعویق را از طریق ستاد ملی 
کرون��ا پیگیری خواهد کرد، ل��ذا با قول آقای دکتر 
قالیب��اف مبنی بر پیگیری فع��ال در مورد طرح دو 
فوریتی کنکور سراس��ری دس��ت نگ��ه می داریم تا 
ببینی��م پیگیری ها نتیجه خواهد داد؟ کمیس��یون 
آموزش مجلس هم روز گذش��ته در رابطه با تعویق 
کنک��ور سراس��ری جلس��ه ای با حضور مس��ئوالن 
داش��ت، قطعا س��المت داوطلبان و خانواده محترم 

آنها برای مجلس اصل است. تسنیم

اخبار

بی بی س��ی فارس��ی، طی دو س��ال اخی��ر به موازات فش��ار 
حداکث��ری رژی��م آمریکا به م��ردم ای��ران، در نقش بازوی 
عملی��ات روانی ای��ن رژیم، نقش ویژه ای را برعهده داش��ته 
اس��ت. پیش  از این، فعاالن عرصه رس��انه، بی بی سی را جزو 
آن دسته از رسانه های ضدایرانی می دانستند که حداقل در 
فرم و ظاهر اس��تراتژی »القای بی طرفی« را مراعات می کند 
و س��عی می کند منویات ضد ایرانی اش را در پس انبوهی از 
اخبار و تحلیل های خاکستری عرضه دارد تا از این طریق بر 

ناخودآگاه )subconscious( مخاطبان اثر بگذارد.
 خبرسازی های زرد بی بی سی فارسی

اما طی دو س��ال اخیر، با تشدید فضای ضدایرانی در مجامع 
غربی، بی بی س��ی فارس��ی نیز برای عقب نمان��دن از قافله، 
آن اس��تراتژی محتاطانه پیش��ین خود را کنار گذاشته و به 
صورت عیان و زرد در حال خبرس��ازی و دروغ پراکنی علیه 
کش��ورمان است. تا چند سال پیش بی بی سی مدعی بود که 
تا یک خبر از س��وی حداقل دو منبع رسمی تایید نمی شد، 
بر روی خروجی این ش��بکه قرار نمی گیرد، اما طی دو سال 
اخیر ش��اهد هستیم که بی بی سی فارسی برای نقش آفرینی 
در پروژه ضدایرانی و تخریب امنیت روانی مردم ایران، اصول 
ظاه��ری خود را کنار گذش��ته و به مناب��ع کذایی و تخیلی 
و مضح��ک نظیر »یوزپلنگان وطن« و ی��ا »صداگذاری های 

استودیوهای آلبانی« متوسل می شود. 
 مرکز فرماندهی ستاد مشترک عملیات روانی

 علیه ایران
طی دو س��ال اخیر که بی بی سی فارسی به مرکز فرماندهی 
س��تاد مشترک عملیات روانی علیه ایران تبدیل شده است، 
انواع و اقسام خبرسازی ها و گاف ها و جعلیات را منتشر کرده 
است؛ از تروریس��ت پروری با در اختیار گذاشتن تریبون نزد 
تروریست های شناس��نامه دار گروهک های ضدانقالب نظیر 

منافقین تا تهییج و تحریک اش��رار و اغتشاش��اگران در دی 
۹۶ و آبان ۹۸ برای آتش افروزی و تهدید امنیت مردم ایران 
و پمپاژ اخب��ار جعلی و ناامیدکننده اقتصادی در پیوس��ت 

رسانه ای کارزار فشار حداکثری رژیم آمریکا.
به طور کلی، کارویژه تعریف  شده برای »بی بی سی « فارسی 
تخریب امنیت روانی مردم ایران اس��ت؛ دست اندرکاران این 
شبهه  رس��انه ضدایرانی از هر سوژه و محملی برای پیشبرد 
ه��دف مزبور بهره می گیرند. طی ماه های اخیر نیز که کرونا 
به مهمان ناخوانده جوامع بش��ری تبدیل شده »بی بی سی« 
فرصت را غنیمت شمرده تا اغراض ضدایرانی اش را در بستر 

کرونا پیش ببرد.
 عملیات روانی کرونایی

در موج اول ش��یوع کرونا در ایران در اسفندماه سال گذشته 
و فروردی��ن ماه س��ال ج��اری، محور های عملی��ات روانی 
»بی بی سی فارسی« علیه مردم ایران در بستر کرونا در قالب 
ای��ن دروغ ها پیش می رفت: القای گزاره کاذِب بحرانی بودن 
ش��رایط در ایران؛ ادعای کمبود تجهیزات پزشکی در ایران؛ 
القای پنهانکاری مسئوالن و تردید در آمار مبتالیان ایرانی؛ 

به سخره گرفتن اعتقادات مذهبی مردم ایران و ...
»ایران دومین قربانگاه ویروس کرونا در جهان بعد از چین«! 
این تیتر گزارش��ی بود که »بی بی سی فارسی« در تاریخ دوم 
اسفند ۹۸ بر روی خروجی های مکتوب و تصویری خود قرار 
داد. فح��وای این گزارش نیز چی��زی جزء القاء یأس و ترس 

به مردم ایران نبود.
»بی بی سی فارس��ی« در ش��رایطی در گزارش مزب��ور از واژه 
»قربان��گاه«! اس��تفاده کرد که از روز چهارش��نبه ۳۰ بهمن 
۹۸ که نخس��تین مورد ابتال به کرونا در ایران گزارش شد تا 
روز جمعه دوم اس��فند، تنها ۴ نفر در کشور ما در اثر ابتالء 
ب��ه این ویروس ج��ان خود را از دس��ت داده بودند. در واقع 

دست اندرکاران »بی بی سی فارس��ی« برای فوت شدن چهار 
بیمار کرونایی ظرف ۴۸ ساعت در ایران از واژه تحریک کننده 

و دلهره آور »قربانگاه« استفاده کردند! 
ام��ا پس از فروکش کردن موج اول کرونا در ایران بواس��طه 
اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در کشور و افزایش سرسام آور 
آمار قربانیان کرونا در آمریکا و انگلیس، بی بی س��ی فارسی 
فضا را برای دروغ پردازی و برجسته سازی کاذب اخبار کرونا 
در ای��ران ب��ه صرفه ندید و برای مدتی کره کره فضاس��ازی 

کرونایی علیه ایران را پایین کشید.
 آغاز دروغ پردازی های بی بی سی فارسی در

 بستر کرونا
اما اخیراً به موازات افزایش آمار مبتالیان به کرونا در جهان و 
ایران که دالیل خاص خود را دارد، بی بی سی فارسی مجدداً 
عملی��ات روانی کرونایی را بر ضدایران آغاز کرده اس��ت و از 
قضا در این عملیات روانی نیز به س��یاق خبرس��ازی های دو 
سال اخیر خود علیه ایران به منابع مجهول و مجعول متوسل 

شده است. 
حوال��ی ظهر روز ش��نبه ۱۱ مرداد، بی بی س��ی فارس��ی در 
راس��تای سیاس��ت متبوع ضدایرانی خود ناظر بر آمارسازی 
و کشته سازی، در ادعایی مضحک با منبعی جعلی و کذایی 
اعالم کرد: فهرس��ت درگذشتگان کرونا در ایران تا پایان تیر 
ماه به ۴۲ هزار نفر می رسد که نزدیک سه برابر آمار رسمی 
است! قابل تأمل آنکه، بی بی س��ی فارسی برای ادعای دروغ 
فوق الذکر هیچ منبعی درج نکرد و صرفاً اعالم کرد بر اساس 

داده های پزشکی به این آمار رسیده است! 
 اصرار شبکه لندنی به اجرای عملیات لو رفته!

ام��ا ای��ن اق��دام غیرحرفه ای بی بی س��ی فارس��ی که حتی 
کانال های تلگرامی زرد هم از خبرسازی به این شیوه اجتناب 
می کنند، در ش��رایطی بود که حدود ۷۲ ساعت قبل از آن، 

یعنی در شامگاه چهارشنبه ۸ مرداد، یک خبرگزاری داخلی 
پرده از س��ناریو کرونایی س��ه رس��انه ضدایرانی »بی بی سی 
فارس��ی«،»صدای آمریکا« و »اینترنش��نال« برداش��ته بود 
و اع��الم کرده بود، این رس��انه ها طی یک پروژه مش��ترک 
جنگ روانی علیه ایران سناریوی دروغ پردازی پیرامون آمار 
مبتالی��ان و فوتی ه��ای اپیدمی کرونا در ایران را در دس��ت 
تهیه دارند.  خبرگزاری فارس، حتی به اختالف نظر شدیدی 
که پیرامون عددس��ازی برای فوتی ه��ای کرونا در ایران بین 
گردانندگان س��ه رس��انه ضدایرانی مورد اش��اره نیز وجود 
داش��ت، اشاره کرده بود و نوشته بود: یکی از دست اندرکاران 
شبکه سعودی اینترنشنال با انتقاد شدید از پایین بودن عدد 
ساختگی بی بی سی فارسی، آن شبکه را به تالش برای اجرای 
منویات نظام جمهوری اسالمی ایران متهم کرده و گفته ما 
تعداد کش��ته را صدهزار نفر پیشنهاد کردیم و حتی لیستی 
از اس��امی فوتی ها هم نوشتیم، اما مدیر بی بی سی این عدد 
را باور ناپذیر اعالم کرد و ش��بکه صدای آمریکا نیز موضعی 
کامال انفعالی داش��ت و صرفاً به دهان عوامل بی بی سی نگاه 
می کرد. نهایتا قرار ش��د حد وسط اعداد پیشنهادی طرفین 
به عنوان کشته های کرونا در ایران اعالم و بی بی سی فارسی 

پروژه را کلید بزند.
علی ایح��ال با وج��ود لو رفت��ن عملیات روانی رس��انه های 
ضدانقالب برای آمارس��ازی و کشته سازی کرونایی در ایران، 
انتظار می رفت گردانندگان بی بی س��ی فارسی از کلید زدن 
این پروژه اجتناب کنند اما ظاهراً دستور به بی بی سی بسیار 
جدی بوده و ولع گردانندگان این ش��بکه لندنی وابس��ته به 
کانون های آمریکایی - صهیونیس��تی ب��رای بحران آفرینی و 
تهدید امنیت روانی مردم ایران به قدری زیاد است که حتی 
با وجود لو رفتن عملیات روانی - رسانه ای مزبور نیز از کلید 

زدن آن منصرف نشدند.  میزان

روحانی:
هدف دشمنان از تحمیل 

جنگ اقتصادی ایجاد 
بی برنامگی در مدیریت 

است

رئیس جمه��ور گفت: هدف اصلی در جنگ فرسایش��ی 
اقتصادی تحمیلی دش��منان به این مرز و بوم، این است 
که مدیریت کش��ور در تصمیم گیری ها و اقدامات دچار 

هیجانات و بی برنامه گی شود.
حسن روحانی در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه ستاد 
هماهنگ��ی اقتصادی دولت، اظهارداش��ت: رهنمودهای 
مق��ام معظم رهب��ری در روز عید قربان درباره مس��ائل 
اقتصادی کش��ور و سیاست گذاری و برنامه ریزی در این 
ح��وزه، دربرگیرنده راهبردهای اصلی و کالن کش��ور و 
راهگشای سیاستگذاران اقتصادی دولت و تقویت کننده 

مدیران اقتصادی است.
وی ب��ا تبیین فرصت ها و چالش های اقتصادی کش��ور، 
گف��ت: ب��ی تردی��د حرکت در مس��یر رون��ق و جهش 
اقتصادی کشور می بایس��ت مبتنی بر واقعیت های این 
عرص��ه بوده و نباید گرفت��ار تحلیل های غیر واقع بینانه 

برگرفته از بدبینی و سیاه نمایی باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: واقعیت های اقتصادی کشور 

نش��ان دهنده آن اس��ت که با بهره گیری از توانایی ها و 
ظرفیت ه��ای اقتص��ادی و هماهنگی می��ان همه ارکان 
کش��ور و انس��جام در مدیری��ت و اج��رای برنامه ه��ای 
هماهنگ می توان از تنگناهای بی س��ابقه ناشی از فشار 
حداکثری دش��منان خارج و در جن��گ اقتصادی پیروز 
ش��د؛ کما اینکه تاکنون پس از گذشت بیش از دو سال 
و چندماه توانس��ته ایم به موفقیت های بزرگی در خنثی 

کردن توطئه دشمنان دست پیدا کنیم.
در این جلس��ه نقشه راه مدیریت اقتصاد کالن کشور در 

۲۶ محور ارائه و درباره آن بحث و بررسی شد.
روحانی با اش��اره به نقش��ه راه طراحی شده در اقتصاد 
کالن کش��ور گفت: ه��دف اصلی در جنگ فرسایش��ی 
اقتص��ادی تحمیلی دش��منان ب��ه این مرز و ب��وم، این 
است که مدیریت کش��ور در تصمیم گیری ها و اقدامات 
دچار هیجانات و بی برنامه گی ش��ود و در همین زمینه 
ایجاد و الق��اء انتظارات منفی و ترس��یم آینده مبهم از 

فضای کشور در چارچوب همین اهداف است که باید با 
تصمیم گیری های منطقی و بر اساس داشته های کالن و 

وفاق ملی این توطئه دشمنان را نیز خنثی کنیم.
وی ادامه داد: دش��منان انتظار داش��تند پس از ش��یوع 
کرونا و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم های غیر 
انسانی آنان، اقتصاد کشور دچار تالطم های شدید و غیر 

قابل کنترل شده و با خطر مواجه شود.
روحان��ی افزود: آنچه امروز علیرغم همه محدودیت ها و 
فش��ارها بر مردم، در حوزه معیشت، بازار سرمایه و ارز، 
نقدینگی و ارائه تس��هیالت به کسب و کارهای مختلف 
در جهت تقویت تولید و تمرکز بر تامین نیازهای اساسی 
م��ردم و مواد اولیه تولید صورت می گیرد، حاصل لطف 
خدا و تالش ش��بانه روزی برای سیاستگذاری، مدیریت 
ستادی و بخشی، همراهی مردم و عملکرد مثبت فعاالن 
اقتصادی کشور اس��ت. پایگاه اطلاع رسانی ریاست 

جمهوری

وزیر کشور: 
به همکاری مردم نیاز داریم 
تا بعد از عزاداری ها، عزادار 

عزیزان مان نباشیم
وزیر کش��ور درباره عزاداری محرم گفت: قرار ش��د دستگاه هایی که 
نقش مهمی در فرهنگ س��ازی دارن��د ظرفیت خود را بکار گیرند تا 
محرم متفاوتی داشته باشیم و ضمن رعایت پروتکل های یهداشتی، 
بتوانیم مراس��م را به نحو احس��ن برگزار کنی��م. عبدالرضا رحمانی 
فضلی در حاشیه صدوسی وس��ومین جلسه شورای اجتماعی کشور 
طی سخنانی اظهار داشت: با فرمایش های مقام معظم رهبری، علما 
و همراهی مداحان و خطبا و کسانی که در امر محرم مؤثر هستند، 
کار م��ا در انجام این امر راحت تر خواهد بود ولی به همکاری مردم 
نیاز داریم تا مراعات کنیم که بعد از پایان عزاداری ها، عزادار عزیزان 
خود نباش��یم و توضیح داده ش��د که دس��تگاه ها کار خود را انجام 
دهن��د. وزیر کش��ور با بیان اینکه ماه رمضان امس��ال با نهضتی که 
ایجاد ش��د و با حمایت مقام معظم رهبری و رییس جمهور و مردم 
خّیر ما، کمک های مومنانه به دس��ت مردم نیازمند رس��ید، خاطر 
نش��ان کرد: نذری هایی که در ماه محرم و ب��ه ویژه دهه اول انجام 
می ش��ود عظیم و موث��ر خواهد بود ولی تقاض��ا داریم این کمک ها 
اس��تمرار یابد و کسانی که نیازمند هستند با کمک مردم و در کنار 
س��فره مردم بنشینند. امیدواریم بتوانیم این مشکل را در این مدت 
کوتاه حل کنیم و ان ش��اءاهلل بزودی ش��اهد تولید واکسن و درمان 
موثر برای این بیماری باش��یم و باید هم��کاری در جامعه را افزون 

کنیم و امیدواریم مردم نیز همکاری موثر داشته باشند .  فارس

تشریح دستگیری جمشید شارمهد از سوی 
وزیر اطالعات

تروریست ترین جریان 
سلطنت طلب گروه 

»تندر« است
وزیر اطالعات گفت: تروریست ترین جریان سلطنت طلب، 

جریان انجمن پادشاهی ایران )تندر( است.
سید محمود علوی باحضور در استودیو خبر ۲۱ شبکه یک 
سیما درباره تکذیب رسانه های خارجی نسبت به دستگیری 

جمشید شارمهد توس��ط وزارت اطالعات افزود: علت انکار 
رس��انه های خارج��ی م��ورد حمایت بودن این ش��خص از 
س��وی دو سرویس اطالعاتی آمریکا و اسرائیل است و بعید 
می دانس��تند که وزارت اطالعات بتواند از پوشش حمایتی 
آنها عبور و جمشید شارمهد را با یک برنامه پیچیده هدایت 

کند و در داخل کشور در اختیار بگیرد.
وی درب��اره هویت ش��ارمهد گف��ت: در بی��ن جریان های 
س��لطنت طلب، جریان س��لطنت طلبی جمشید شارمهد 
تنها جریانی بود که بس��یار خش��ن عمل می کرد و بدنبال 
اثبات این جریان با عملیات تروریس��تی ب��ود تا جایی که 
در حسینیه ش��یراز جنایت بزرگی مرتکب و موجب شهید 
و زخمی شدن جمعی از هموطنان شد. وی افزود: جشمید 
شارمهد حدود ۲۷ اقدام تروریستی داشته است که با همت 
و هوشیاری و اش��راف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان 
)ع��ج( همه آنها خنثی ش��د. علوی درب��اره ارزش عملیات 

دس��تگیری شارمهد گفت: این ش��خص جایگاه خود را در 
طبقه ششم سرویس اطالعات داخلی آمریکا می دانست اما 
امروز در چنگ س��ربازان گمنام امام زمان )عج( است. وزیر 
اطالعات با اشاره به اینکه جریان های معاند دارای بی وزنی 
در برابر اقتدار جمهوری اسالمی هستند افزود: این شخص 
هم مانند باقی جریان های معاند، صفر محس��وب می شود و 
دشمنان جمهوری اسالمی ایران را هم به غلط انداخته اند. 
وی درباره نحوه دس��تگیری جمشید ش��ارمهد با توجه به 
حمایت سرویس های اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
گفت: این اولین ضربه وزارت اطالعات به معاندین نیس��ت 
در گذشته هم از این قبیل اقدامات مانند دستگیری ریگی 
زیاد داش��ته است. وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی تا 
زمانی از این افراد استفاده می کنند که برای آنها نفع داشته 
باش��ند و زمانی که بهره ای نبرند همانند دستمال کاغذی 

این افراد را داخل سطل زباله می اندازند.

وزیر اطالعات ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با تصور 
اینکه این افراد می توانند در برابر جمهوری اس��المی ایران 

منشاء اثر باشند دچار اشتباه شده اند.
علوی درباره اق��دام بین المللی برای دس��تگیری این فرد 
گف��ت: با توجه ب��ه جنایتی که این ش��خص و مجموعه او 
در ش��یراز رقم زدند از طریق اینترپل ش��کایت کردیم ولی 
این فرد با هویت واقعی به کش��ورهای مختلف رفت و آمد 
داشت و این نشان دهنده پوچ بودن شعار مبارزه با تروریزم 

آمریکایی ها و هم پیمانان اروپایی آنها است.
وی اف��زود: محمد رضا کالهی، عام��ل جنایت هفتم تیر و 
ش��هادت دکتر بهش��تی و ۷۲ تن از یاران امام، ۳۰ سال با 
هویت جعلی در کش��ور هلند »مهد حقوق بش��ر« زندگی 
می کرد که حکومت و س��رویس اطالعاتی آنها نس��بت به 
تروریس��ت بودن این ف��رد آگاه بودن��د و در پایان بصورت 

مرموزی کشته شد. خبرگزاری صدا و سیما

ادامه از صفحه اول
حمله نظامی کرد و موارد دیگر که نش��ان از حس��ن 
نی��ت ای��ران در قبال همس��ایگان خ��ود دارد. البته 
گس��ترش بحران در منطقه غرب آس��یا تحت تاثیر 
مستقیم سیاس��تهای آمریکا قرار دارد و تا زمانی که 
برخی کش��ورهای غرب آسیا و خلیج فارس دست از 
وابس��تگی به آمریکا برندارند نمیتوان نظریه منطقه 
ق��وی یا دولت قوی را پیاده کرد. منطقه غرب آس��یا 
نیازمند تغییرات گس��ترده در نوع تفکر، سیاستها و 
دیدگاههایی است که در مغز سران برخی رژیمهای آن 
وجود دارد. این تغییرات دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد 
چرا که غرب آسیا و خلیج فارس، تاب تحمل شرایط 
حاکم بر خود را، دیگر ندارد و اگر این وضعیت ادامه 
پیدا کند، احتمال اتفاقات ناگوار پیش بینی میشود. 
اما در این میان ب��ا توجه به تحوالتی که آمریکاییها 
نگران آن هس��تند و مانعی بر سر این تحوالت ایجاد 
کردهاند، اتفاق خواهد افتاد باعث خواهد شد منطقه 
غرب آسیا و خلیج فارس پس از اخراج آمریکایی، که 
با سیاست جمهوری اسالمی ایران پیگیری میشود، 
شاهد تحوالت و اتفاقات مثبتی خواهیم بود. منطقه 
قوی در غرب آس��یا و خلیج ف��ارس با نقش آفرینی 
جمهوری اسالمی ایران شکل خواهد گرفت. کشوری 
که در سیاس��ت خود در اندیش��ه اتحاد جهان اسالم 
اس��ت و منطقهای که در آن ق��رار دارد، قلب جهان 
اسالم اس��ت و جمهوری اس��المی ایران این قلب را 

احیا کرده است.
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گزارش

ورود ارتش به حوزه تحقیقات فضایی
طی مراس��می با حضور سرلشکر س��ید عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل 
ارتش و س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور، تفاهمنامه 
علمی تحقیقاتی فیمابین ارتش جمهوری اسالمی ایران و معاونت علمی و 

فناوری رییس جمهور، در ستاد ارتش امضا شد.
سرلشکر موسوی در حاشیه امضای این تفاهمنامه گفت: مجموعه نیروهای 
مس��لح و ارتش جمهوری اس��المی ایران از قبل ه��م همکاری هایی با معاونت 
علمی و فناوری رییس جمهور داشتند؛ انشاءاهلل این جلسه و تفاهمنامه ای که امروز 
امضا شد یک جهشی در ادامه این همکاری های فیمابین، خواهد بود. در این جلسه 
امیر دریادار س��یاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ نصیرزاده فرمانده 
نیروی هوایی ارتش و تعدادی از معاونان ارتش و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری حضور داشتند.  روابط عمومی ارتش

محرم امسال، نذر ماسک را در اولویت قرار دهید
س��خنگوی وزارت بهداش��ت با تاکید بر اهمیت اس��تفاده از ماسک در 
پیش��گیری از بیماری کووید۱۹، گفت: برخی نیازمن��دان قادر به تهیه 
ماس��ک نیستند و حتی امکانات الزم در منزل برای ساخت یک ماسک 
خانگی را هم ندارند؛ بنابراین عزاداران حس��ینی نذر ماس��ک را اولویت 

اصلی برای نذری دادن در ایام محرم در نظر بگیرند.
دکتر س��یما س��ادات الری گفت: به مردم و عزادارانی که قصد توزیع نذری 
دارند، توصیه می کنیم نذری و مواد غذایی را به صورت جیره خش��ک در اختیار 
نیازمندان و فقرا قرار دهند. الری تاکید کرد: در شرایط فعلی که بیماری کووید-

۱۹ هیچ واکس��ن و دارویی ندارد، استفاده از ماس��ک، رعایت فاصله گذاری ها و 
همچنین رعایت بهداش��ت و شست وشوی مداوم دس��ت ها تنها راه پیشگیری از 

ابتال به ویروس کرونا تست. ایسنا  

جبران خسارات   برجام بسیار مشکل است
معاون سابق رئیس جمهور با بیان اینکه برجام بسترساز افزایش واردات 
و کاهش توان داخلی بود، گفت: این قرارداد س��بب ش��د تا از توس��عه 

تعامالت با کشورهای منطقه ای و شرق آسیا باز بمانیم.
الهام امین زاده با بیان اینکه خسارت های برجام به کشور را می توان در 
دو دسته »نگاه و تکیه بر توان داخلی« و »تعامل با کشورهای منطقه ای« 
بررس��ی کرد، اف��زود: اگر به برجام بیش از حد تکیه نمی ش��د، توان داخلی 
کش��ور به مراتب افزایش می یافت؛ اما متأس��فانه این قرارداد بسترساز صادرات و 
تقویت توان داخلی نبود، بلکه بسترس��از افزای��ش واردات و کاهش توان داخلی 
اس��ت. وی افزود: همچنین برجام سبب ش��د تا از افزایش تعامالت با کشورهای 
منطقه ای در حوزه های میادین نفتی و اقتصادی و نیز از گس��ترش تعامالت در 

حوزه های صادرات و واردات با کشورهای شرق آسیا باز بمانیم.  آنا

پیک نیک از آسلمان افتاد و 
نشست

رییس آتش نشانی اهواز: حادثه آتش سوزی زمانی 
رخ داد ک��ه پی��ک نیک از تراس طبق��ه چهارم به 

تراس طبقه سوم افتاد و موجب آتش سوزی شد.
به نظر شما در چه حالتی ممکن است پیک نیک از 

تراس طبقه چهارم به تراس طبقه سوم بیفتد؟
الف( وقتی مواد به طور کامل منتقل نشود.

ب( وقتی مواد به طور کامل جذب شود.
ج( وقتی مواد دیر و زود برسد.

د( از ت��راس طبق��ه س��وم به تراس طبق��ه چهارم 
نیفتاده که تعجب داشته باشد.

دونال��د ترام��پ: باراک اوبام��ا را به ک��م کاری در 
خص��وص اقلیت های قومی و نژادی س��اکن آمریکا 

متهم می کنم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( دونالد ترامپ به ظاهر سفید پوست است.
ب( باراک اوباما به ظاهر سیاه پوست است.

ج( هر س��رخ پوست هستند و ادای سیاه پوست ها 
و سفید پوست ها را در می آورند.

د( ب��ه زودی ش��بکه ی��ک باب��ت ای��ن اظهارنظر 
عذرخواهی می کند.

سخنگوی سازمان سنجش: برخی سالن های شلوغ 
که نس��بت به آن انتقاداتی وجود داشت، مربوط به 
حوزه های امتحانی کنکور دکتری نیست و چنین 

سالن هایی نداشتیم.
با توجه به زاس��تگویی همیشگی سازمان سنجش، 
آن سالن های ش��لوغی که با همین چشمهای وغ 
زده خودمان دیدیم مرب��وط به کدام یک از گزینه 

های زیر است؟
الف( اجالس غیرمتعهدها در لیبی

ب( صف گوشت در زامبیا
ج( نشست هزار به عالوه یک کره شمالی

د( نشست سالیانه اهالی برره به ریاست خرزوخان

گاف های بی بی سی  فارسی پایان ندارد! 

 اصرار شبکه لندنی به اجرای عملیات لو رفته!


