
ذوالفقاری: 
دستورالعمل عزاداری های محرم 

نهایی شد
انتظامی  امنیت��ی  معاون 
وزیر کشور از نهایی شدن 
دستورالعمل های عزاداری 

ماه محرم خبر داد.
حسین ذوالفقاری معاون 
وزیر  انتظام��ی  امنیت��ی 
کشور در بیست و نهمین 
جلس��ه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی س��تاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا ضمن تبریک عید غدیر 
خم و هم چنین تبریک روز خبرنگار اظهار داش��ت: 
جمع بندی جلس��ه به ستاد ملی کرونا ارسال خواهد 
ش��د و در صورت تصوی��ب به عنوان قان��ون قابلیت 
اج��را پیدا خواهد کرد. وی افزود: ضرورت دارد همه 
دستگاه ها بر اساس درخواستی که وجود دارد مکلّف 
شوند که حداقل برنامه یک ساله خود را برای مقابله 
ب��ا بیماری کرونا آماده کنند ت��ا ما در این کمیته با 
تعامل وزارت بهداشت یکی از این برنامه ها را نهایی 
کنیم. این کار با هدف صیانت از کارکنان، مراجعین 
و مورد توجه قرار گرفتن بایدها و نبایدهای هر یک 
از این دستگاه ها در حوزه های کاری مربوط به خود، 
انجام می ش��ود. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور 
گفت: باید کتاب یک س��ال همزیستی با کرونا برای 

حداکثر صیانت از جان مردم تهیه و تدوین شود.
ذوالفقاری بیان کرد: طرح ترافیک با توجه به شرایط 
کرون��ا در تهران، یک هفته دیگر لغو و در این مدت 
بررسی خواهد ش��د که لغو طرح ترافیک چه میزان 
در کاهش این بیماری مؤثر بوده اس��ت که اگر مؤثر 
بوده باشد ادامه پیدا می کند، هم چنین اگر مشخص 
ش��ود که تأثیر چندانی ندارد تصمیم دیگری اتخاذ 

خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد: ضمان��ت اجرایی ع��دم رعایت 
پروتکل های بهداش��تی برای مردم و دس��تگاه ها که 
پیش��تر پروتکل ها برای آنها اعالم ش��ده است امروز 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اگر این پروتکل ها 
رعایت نش��ود، چه برخوردی ص��ورت بگیرد. امروز 
برای دس��تگاه های رس��می و دولتی اصناف و مردم 
ضمانت هایی برای اج��رای پروتکل ها در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت که پس از تصویب س��تاد ملی اجرایی 
خواهد ش��د؛ بی تردید باید بخش نظارت ها بس��یار 
قوی عمل کند. معاون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور 
هم چنین گفت: دس��تورالعمل عزاداری های محرم 
نیز امروز نهایی ش��ده است که برای اجرا به سراسر 

کشور ابالغ خواهد شد. وزارت کشور

اخبار

رئیس جمه��ور گف��ت: تا روزی ک��ه صندوق 
و انتخاب��ات وج��ود دارد، جمهوری اس��المی 
با همی��ن ق��درت می ماند و البته دش��منان 
می توانند ما را اذیت کنند و همان طور که این 
سال ها ما را اذیت کرده اند ولی نمی توانند این 

حکومت را از مردم بگیرند.
حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت 
دولت طی س��خنانی والدت امام هادی)ع( را 
تبریک گفت و با اش��اره به عید س��عید غدیر 
اف��زود: هم چنین عید غدی��ر را پیِش رو داریم 
ک��ه از اعیاد بزرگ ما اس��ت و عیداهلل االعظم 
و عی��داهلل االکبر، عید والی��ت، عید حکومت، 
عید سیاس��ت و عید مردم س��االری است که 
پیامبر)ص( موضوع حکومت را در جمع مردم 
مط��رح کردند. ایش��ان نه در جم��ع معمولی 
بلک��ه در جمع بزرگی ک��ه حاجیان که پیش 

از حجة ال��وداع اع��الم ش��ده ب��ود و جمعیت 
زیادی آماده بودند و پیامبر)ص( در سه راهی 
کاروان ه��ا را متوق��ف کرد و فرمود کس��انی 
ک��ه "پیش رفته ان��د بازگردند و کس��انی که 
نرس��یده اند، برسند" تا اهمیت مسئله را برای 

همه مسلمانان روشن کند.
وی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه "در ای��ام 14 مرداد 
هس��تیم و 114 سال از مش��روطه گذشته و 
ایران به عنوان پیش��گام در مردم س��االری در 
منطقه اس��ت"، تصریح کرد: انقالب اس��المی 
بود که انقالب مشروطه را کامل کرد و راهش 
را ادامه دادیم و امروز ش��اهد مردم س��االری 
دینی هس��تیم. مهم است که بدانیم تا روزی 
ک��ه به صن��دوق رأی احت��رام می گزاریم و تا 
روزی که ب��ه انتخاب��ات و آرای مردم احترام 
می گزاریم، هیچ قدرتی نمی تواند به ما صدمه 
بزن��د. وقتی حکومت ما منتخب مردم اس��ت 
و دولت، مجلس، ارکان حکومت ما مس��تقیم 
و غیرمستقیم توس��ط مردم انتخاب می شود 
معنا ندارد کس��ی از کاخی در آن س��وی دنیا 
برای پای��ان حکومت مردم در ای��ران و برای 
اغتش��اش تصمیم بگیرد و  این حرف ها کهنه 
ش��ده و بی اساس اس��ت. تا روزی که صندوق 
و انتخاب��ات وج��ود دارد، جمهوری اس��المی 
با همی��ن ق��درت می ماند و البته دش��منان 
می توانند ما را اذیت کنند و همان طور که این 
سال ها ما را اذیت کرده اند ولی نمی توانند این 

حکومت را از مردم بگیرند.

روحان��ی گفت: ما وارد آخرین س��ال خدمت 
به مردم ش��ده ایم و خدا 8 س��ال به ما توفیق 
خدمت به مردم داد و هفت سال از این مدت 
تمام شد و ان ش��اهلل توفیق داشته باشیم در 
مدت باقیمانده هم خادم مردم باش��یم. بسیار 
افتخارآمیز است که خدا به ما توفیق بدهد که 
گرهی از زندگی مردم ب��از کنیم، اگر بتوانیم 
گرهی از مش��کالت مردم ب��از کنیم هر چند 
سخت باشد، سعادت مند شده ایم. اگر نتوانیم 
مشکلی را حل کنیم سخت است و انسان باید 
در روز قیامت در مقابل خداوند پاسخگو باشد. 
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 
س��خنرانی عید قربان بیان کرد: رهبر معظم 
انق��الب غیر از بح��ث کرونا دو مس��ئله مهم 
تحری��م و تحری��ف را مطرح کردن��د؛ تحریم 
بسیار زجرآور است ولی تحریف دردآور است. 
دشمن تحریم را انجام می دهد و ما آثار آن را 
لمس می کنیم ولی گاهی دش��من تحریف را 
انجام می دهد و گاه��ی این تحریف در درون 
کش��ور رخ می ده��د. این یک��ی دردناک تر از 
دیگری اس��ت. اینکه م��ا در میدان جنگ در 
برابر دشمنان باشیم و یک نفر دیگر بیرون از 
این میداِن جنگ طعنه بزند، دردناک اس��ت، 
چون در میدان جنگ بر بدن ما زخم نشسته 
است. دردآور اس��ت برخی افراد داخل کشور 
ب��ا لبخند به نیروی خودی می گویند دس��ت 
تو خونی شده اس��ت. بعضی درک نمی کنند 
که س��رباز در میدان جنگ اس��ت و با دشمن 

می جنگد و جنگ زخم و  درد و مسائل زیادی 
دارد. روحان��ی بیان کرد: م��ن معتقدم اگر تا 
پایان س��ال 99 همه با تمام توان راه را ادامه 
دهیم،  ش��اید بتوانیم منفی نباشیم البته سال 
خیلی سختی است؛ یعنی 5درصد منفی، 12 
درص��د و ی��ا 30 درصد منفی ک��ه دنیا دارد، 
حتما این چنین نخواهد بود. ما علیرغم اینکه 
تحریم و فشار بر ما وجود دارد، شرایط بهتری 

داریم.
وی با بیان اینکه خیلی مهم اس��ت که تحریم 
را ببینیم، اظهار داش��ت: بعض��ی می خواهند 
تحری��م را نبینند و می گوین��د دولت چه کار 
ک��رده و یا چرا آن کار را نکرده اس��ت؟ مهم 
اس��ت ببینیم دولت در چ��ه وضعیتی تالش 
می کند و میدان را تشخیص بدهیم. دولت در 
میدان جنگ تالش می کند یا اینکه در بیابان 
س��بز مشغول استراحت است؟ باید واقعیت ها 

را ببینیم.
رئیس جمه��ور گفت: ما برای حل مش��کالت 
ت��الش می کنیم اما بعض��ی از دور وزوز کرده 
و بر روی نقطه زخم نشس��ته و می گویند چرا 
این مشکل حل نشده اس��ت؟ چرا مشکالتی 
که حل ش��ده را بیان نمی کنن��د؟ 80 درصِد 
مسئله درست ش��ده در تحریم را نمی گویند 
ولی 20 درصِد باقی مانده مسئله را می گویند؛ 
نمی گوین��د که در این ش��رایط تحریمی چه 
اقداماتی صورت گرفته، هرچند که موضوعاتی 

هم باقی مانده است. 
رئیس جمه��ور گفت: اگر کس��ی فکر می کند 
دولت به تنهایی می تواند تمام مشکالت نظام 
را ح��ل کند، این تصور دقیق نیس��ت؛ دولت 
می تواند مش��کالت را حل کند به شرطی که 
مجل��س، قوه قضائیه، نیروهای مس��لح و صدا 
وس��یما در کن��ار او باش��ند.  روحانی تصریح 

کرد: اش��کال از تحریم آمریکاس��ت و کس��ی 
ک��ه اش��کال را نمی بیند، می گوید اش��کال از 
جای دیگریس��ت؛ ممکن است اشکال از جای 
دیگری هم باش��د ولی باید تحریم و شرایط و 

علت آن را ببینیم.
روحان��ی با بی��ان اینکه مق��ام معظم رهبری 
دس��توراتی ب��ه ما دادن��د که ما بای��د به آن 
عمل کنیم، یادآور ش��د: بخشی از دستورات 
به دولت و بخش��ی از آن نیز به س��ه قوه داده 
ش��ده است. دوشنبه اولین جلسه سه قوه بعد 
از س��خنرانی مقام معظم رهبری در روز عید 
قربان را تش��کیل دادی��م و در این باره بحث و 

تبادل نظر داشتیم.
وی تأکی��د ک��رد: کس��انی ک��ه می گوین��د 
مجلس به دنبال زمین زدن دولت اس��ت و قوه 
قضائی��ه دنبال زمین زدن دولت اس��ت، ما در 
جلس��ات مان چنین چیزی را نمی بینیم و این 
قضاوت ناصحیح اس��ت. مجلس و قوه قضائیه 
ش��رایط ما را لمس و درک می کنند و تالش 
دارند ما را یاری کنند. همه قوا در آن جلس��ه 
کن��ار همدیگر بودیم و مباحث ش��بیه به هم 
بود و دوش��نبه هفته آینده در جلس��ه بعدی، 
ادام��ه مباحث را پیگیری می کنیم. امیدواریم 
این مباحث به نتیجه برس��د و رهبری معظم 
انق��الب هم موافق��ت کنند که ب��ا این مهم، 
گش��ایش از لحاظ اقتصادی به وجود می آید 

و دست دولت مقداری باز می شود.
رئیس جمهور افزود: البته مقام معظم رهبری 
دس��تورات دیگری هم دادند و گفتند درباره 
بودج��ه، اصالح نظام بانکی، س��رمایه گذاری، 
اش��تغال و بهبود محیط کسب و کار باید کار 
کنید؛ همه اینها امکان پذیر است و می توانیم 
با همین ش��رایط اینها را ح��ل و فصل کنیم.

 تسنیم

رئیسی: 

ستاد حقوق بشر ایران 
رفع تحریم ها علیه لبنان 

را پیگیری می کند
قضائیه  قوه  رئیس 
گفت: ستاد حقوق 
جمه��وری  بش��ر 
پیگیری  اس��المی 
حقوق��ی برای لغو 
فش��ارها و دفاع از 
حقوق م��ردم رنج 
دیده لبنان را در دستور کار خود قرار خواهد 
داد. رئی��س ق��وه قضائیه در پیام��ی حادثه 

انفجار بیروت را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

حادث��ه دلخراش انفجار در بن��در بیروت که 
منجر به کش��ته و زخمی ش��دن تعدادی از 
مردم عزیز لبنان شد، قلب دوستداران مردم 
آن کش��ور و مل��ت مقاوم��ش را آزرده کرد. 
آسیب دیدن بخش مهمی از زیرساخت های 
اقتص��ادی بی��روت و تبع��ات آن، مصیبت را 
برای مردم این کشور دو چندان کرده است. 
اینجان��ب این مصیب��ت را به ملت ش��ریف، 

دول��ت محت��رم و مقاوم��ت محب��وب لبنان 
تسلیت می گویم. اقدام ضروری امروز، ضمن 
حفظ انس��جام ملی و مراقبت از فتنه گری و 
اختالف افکنی های احتمالی دش��منان ملت 
و دولت لبنان، رس��یدگی ف��وری به نیازهای 
اولیه مردم لبنان اس��ت که در اثر این حادثه 
تأمین آن با اختالل مواجه ش��ده اس��ت. این 
حادثه دردناک در ش��رایطی به وقوع پیوست 
که هنوز زخم های ناش��ی از اشغالگری رژیم 
صهیونیس��تی و تجاوزهای مک��رر این رژیم 
ضد انس��انی بر جان و ت��ن ملت لبنان التیام 
نیافت��ه که این ملت مظلوم زی��ر تازیانه های 
تحریم های ظالمانه رژیم آمریکا تحت فش��ار 
قرار گرفته اس��ت. ب��ا توجه ب��ه تحریم های 
ظالمانه و ضد حقوق بش��ری که در ماه های 
گذشته از س��وی رژیم جنایتکار آمریکا علیه 
مل��ت لبن��ان وضع ش��ده و مان��ع جدی در 
رس��یدگی به نیازهای ض��روری مردم لبنان 
اس��ت، تالش برای لغو ف��وری این تحریم ها 
در جهت جلوگیری از ایجاد فاجعه انس��انی 
باید در دس��تور کار دولت های دوست لبنان 
و مجامع بین المللی قرار بگیرد. ستاد حقوق 
بشر جمهوری اسالمی پیگیری حقوقی برای 
لغو این فش��ارها و دف��اع از حقوق مردم رنج 
دیده لبنان را در دستور کار خود قرار خواهد 

داد.  روابط عمومی قوه قضاییه

تاکید بسیج دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی 
تهران بر لزوم تشکیل 

کمیسیون خانواده 
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
طی نامه ای به نمایندگان مجلس دالیل لزوم 
تشکیل کمیس��یون ویژه خانواده و جمعیت 

را مطرح کرد.
بسیج دانشجویی در بیانیه خود نوشته؛

»مسأله ی مادری، مسأله همسری، مسأله ی 
خان��ه و خانواده، مس��ائل بس��یار اساس��ی و 
حیات��ی اس��ت. در هم��ه ی طرح هایی که ما 

داریم، بایستی خانواده مبنا باشد.«
مقام معظم رهبری 

نظر به قرارگیری موضوع تشکیل کمیسیون 
وی��ژه خانواده و جمعیت در دس��تور کار این 
هفت��ه مجلس ش��ورای اس��المی و عطف به 
گزارش��ات متعدد علمی و کارشناسی دفاتر 
بسیج دانش��جویی در هفته های اخیر در این 
رابطه، بار دیگر بس��یج دانش��جویی دانشگاه 
علوم پزش��کی ته��ران در این نام��ه به طور 
خالصه دالیل لزوم تش��کیل این کمیسیون 

ویژه را به استحضار می رساند:

اهمیت و فوریت مس��ئله جمعیت و تاثیر آن 
در امنیت بخش��ی آینده کشور در این برهه 
حس��اس کنونی بر کس��ی پوش��یده نیست؛ 
ب��ه نحوی ک��ه رهبر معظم انق��الب در اکثر 
پیام های اخیرشان در کنار چالش های بزرگ 
کش��ور از جمله مس��ئله کرونا و یا مشکالت 
اقتص��ادی، این م��ورد را به ط��رق گوناگون 

خاطر نشان کرده اند. 
چراکه طبق آمار های موجود، کش��ور ما وارد 
پنجره جمعیتی شده است که درصورت عدم 
اقدام مناسب مس��ئولین، تا چند سال آینده 
درص��ورت پای��ان یافتن این فرص��ت نهایی، 
حل این مشکل نیازمند صرف هزینه و زمان 
چندین برابری نس��بت به امروز خواهد بود. 
از آنجای��ی ک��ه در حال حاضر ریش��ه اصلی 
این مش��کل، ضعف عملکردی مسئولین امر 
بوده است، امروز هر گونه اهمال و یا سستی 
در ای��ن مورد خس��ارت محضی دیگر خواهد 

آفرید.
ب��ا وج��ود آنکه مس��ئله جمعی��ت از ابعاد و 
پیچیدگی های مختص به خود درحیطه های 
فرهنگی، حقوقی، فقهی، اجتماعی، بهداشتی 
و درمان��ی، امنیتی، اقتصادی و آِینده پژوهی 
برخوردار اس��ت؛ تولیت این مورد در انحصار 
کمیس��یون فرهنگی ق��رار گرفت��ه که خود 
با وجود س��ایر لوایح، طرح ه��ا و دغدغه ها، 
مطابق ظرفیت مس��ئله خان��واده و جمعیت 

به آن پرداخته نش��ده اس��ت و سبب ضعف 
عملک��رد مجلس های پیش��ین در این زمینه 
گشت اس��ت. از طرفی بررسی آثار و عواقب 
س��ایر قوانین و لوایح مجلس نس��بت به نهاد 
خان��واده و مس��ئله جمعی��ت و تطابق آن با 
اس��ناد باالدس��تی نیاز به یک ساختار دارای 
هوی��ت مش��خص ذی��ل مجل��س دارد؛ لذا 
ضروری می نماید که با تش��کیل کمیس��یون 
ویژه در این مورد عالوه بر اهتمام شایسته و 
بایسته به مسئله مذکور، کمیسیون فرهنگی 
را در اهتمام و تمرکز بر س��ایر وظایف خطیر 
خود ی��اری نماید و از پراکندگی و حاش��یه 
سازی در این زمینه توسط ساختار های ذیل 

مجلس شورای اسالمی پرهیز گردد.
با توجه به حضور بیش از 20 نهاد و سازمان 
مختلف سیاس��ت گ��ذاری، سیاس��ت ورزی 
و فرهنگ��ی در خص��وص موض��وع خان��واده 
و جمعی��ت، ض��روری اس��ت ک��ه در داخل 
مجلس س��اختاری مش��خص و وی��ژه برای 
این امر تعیین گردد تا از یک س��و با تقسیم 
کار و ی��ا تجمیع برخ��ی ارکان حاکمیتی از 
موازی کاری س��ایر بخش ها جلوگیری شود 
و از س��ویی دیگر بررسی و پیگیری عملکرد 
مناسب سایر ارکان حکومتی به ویژه معاونت 
زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری از س��وی 
مجلس ش��ورای اسالمی با یک متولی خاص 

صورت گیرد.
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گزارش

مدیران دولتی نباید مانع تولید شوند
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه عملکرد برخی مدیران 
دولتی روند تولید را ُکند می کند، گفت: اقتصاد ایران ظرفیت جهش تولید 
را دارد و مهم رفع موانع تولید از سوی دولت است. غالمرضا مصباحی مقدم  
موضوع خام فروش��ی و صادرات مواد اولی��ه تولیدکنندگان داخلی را یکی 
از مش��کالت سد راه تولید خواند و گفت: صادرکنندگان با اهداف اقتصادی 
خام فروش��ی می کنند، اما اگر همین مواد خ��ام به تولیدکنندگان داخلی داده 
ش��ود، ش��اهد بهبود شرایط تولید در کش��ور و جهش آن خواهیم بود. وی با تاکید 
ب��ر لزوم هموارکردن مس��یر تولید گفت: اکنون کش��ور در ش��رایط تحریم و رکود 
است، اما درهمین ش��رایط تولید در برخی از بخش ها همچون لوازم خانگی، قطعه 
سازی، پوشاک، کشاورزی و شرکت های داش بنیان رشد مناسبی داشته است و این 

موفقیت باید در سایر بخش های تولید نیز محقق شود.  میزان

تعویق یا برگزار نشدن کنکور اجحاف در حق داوطلبان است
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه خط قرمز دولت، س��المت مردم 
و فرزندان کشور است، گفت: تعویق بیش از حد یا برگزار نشدن کنکور 
س��بب انباش��ت داوطلب در آزمون س��ال بعد و اجحاف حق داوطلبان 
می شود. محمود واعظی در حساب شخصی خود در اینستاگرام نوشت: 
وقتی رهبر معظم انقالب در گفتار و عمل نشان می دهند که به نظرات 
س��تاد ملی کرونا عمل می کنند، شایس��ته اس��ت تصمیمات این ستاد برای 
همه ما در همه زمینه ها فصل الخطاب باشد. وی در ادامه عنوان کرد: »دولت از 
همان آغاز پاندمی کرونا، نشان داد که خط قرمز دولت، سالمت مردم و فرزندان 
کشور است. تعطیلی مهدهای کودک، لغو حضور فیزیکی در مدارس و دانشگاه ها 
و تالش برای تداوم آموزش به صورت مجازی، مدیریت حضور مردم در مساجد و 

همه و همه از این حساسیت حکایت دارد.  مهر

دولت مخالف کاالبرگ است
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به طرحی که در مجلس در دس��ت 

بررسی است، گفت: ما تا این لحظه با کاال برگ موافق نیستیم.
اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با 
تاکید بر اینکه دولت اهتمام ویژه ای برای تأمین کاالهای اساس��ی مورد 
نی��از جامعه دارد به خص��وص کاالهایی که با ارز ترجیحی 4200 تومان 
تأمین می ش��ود، خاطرنشان کرد: دولت تالش می کند سایر اقالم و کاالها 
نیز در بازار به وفور در اختیار مردم باش��د البته ممکن اس��ت که قیمت برخی از 
این کاالها باال باش��د اما سیاس��ت اصلی دولت این است که این کاالها به میزان 
کافی و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد. معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: 
شرایط کشور به گونه ای است که برای تأمین کاالها با محدودیت مواجه نیستیم 

و خوشبختانه کاالهای مورد نیاز به وفور در اختیار مردم قرار دارد.  فارس

 
جایو بایدن! جایو عربستان!

وزیر بهداش��ت: ایران آمادگ��ی هر کمکی به دولت 
نیکاراگوئه را دارد.

ب��ه نظر ش��ما "نیکاراگوئه" در کج��ای جهان قرار 
دارد؟

ال��ف( در حوالی منطق��ه جازموریان بین اس��تان 
کرمان و سیستان و بلوچستان

ب( در حوالی بشاگرد استان هرمزگان
ج( بین شیلنگ آباد و حصیرآباد خوزستان

د( زی��ر پونز نقش��ه جغرافیا نزدیک ب��ه آمریکای 
جهانخوار

ک��دام یک از جمله س��ازی های زیر ب��ا پنج کلمه 
"ترامپ"، "بایدن"، "عربستان" ،"چین" و "جایو" به 

واقعیت نزدیکتر است؟
الف( اگر ترامپ برود و بایدن بیاید عربستان و چین 

رفیق می شوند پس جایو پکن! جایو ریاض!
ب( اگر ترامپ بماند و بایدن نیاید ما و چین رفیق 
می شویم و عربس��تان غمگین می شود پس فقط 

جایو پکن!
ج( اگ��ر ترامپ و بایدن با هم بیایند از جایو و مایو 
هیچ خبری نیست و هم چین با ما قهر می کند هم 

عربستان از ما می رنجد.
د( هر سه گزینه غلط است پس جایو ترامپ! جایو 

بایدن! جایو عربستان! خیلی جایو چین!
الیاس ن��ادران: بای��د به موض��وع "بذرپاش گیت" 

رسیدگی شود.
با توجه به حساس��یت برادر ح��داد عادل به معادل 
فارسی کلمات کدام گزینه را برای "بذرپاش گیت" 

پیشنهاد می کنید؟
الف( رسوایی کارنده دانه گیاه

ب( فاش شدن اسرار پاشنده تخم دانه
ج( اوضاع ناجور پاش��نده دانه ای که مناسب تخم 

ریزی است.
د( هر سه گزینه فوق مناسب است.

به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای با عفو، تخفیف و تبدی��ل مجازات 2135 تن 
از محکوم��ان محاکم عمومی و انقالب، س��ازمان قضایی 

نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به  مناس��بت اعیاد س��عید قربان و غدی��ر خم، حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو 
ه��زار و یکصد و س��ی و پنج ت��ن )2135( از محکومان 
محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح 

و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

حجت االس��الم رئیسی رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا 
رس��یدن اعیاد س��عید قربان و غدیر خ��م در نامه ای به 
رهبر انقالب اس��المی پیش��نهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات ای��ن محکومان را که پرونده ه��ای عفو آنان در 
کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط 
الزم تشخیص داده ش��ده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد 
در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساس��ی مورد قبول 

حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر انجام شد؛

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

روحانی:

 بعضی می خواهند تحریم را نبینند


