
ادامه از صفحه یک
اکنون که بیانیه شــورای عالی امنیت ملی نشــان 
داده اســت که طرح مجلس طرحی مناســب برای 
پاســخ به اقدامات دشمنان اســت، همگان باید از 
این طرح حمایت کرده و در راه اجرای آن بکوشــند، 
چرا که منافع ملــی ایجاب می کند تا برای مقابله با 
طراحی های دشمنان،  برنامه داشت. برنامه ای که در 
طرح راهبردی مجلس دیده می شود می تواند طرف 
مقابل را وادار به عقب نشــینی کنــد. اکنون ایران 
در برجام حضور دارد و تعهــدات خود را اجرا کرده 
اســت، اما آمریکا و اروپا تعهداتشان را زیر پا گذاشته 
و بجای آن که برجــام را اجرا کنند،  از مذاکره برای 
رســیدن به یک توافق تازه سخن می گویند. در کنار 
این فشارهای سیاسی و اقتصادی،  اقدامات تروریستی 
علیه دانشمندان کشورمان اهرم فشار دیگری است تا 
بتوانند جمهوری اسالمی را وادر به نشستن پشت میز 
مذاکره کنند. برای مقابله با اقدامات دشمن و تأمین 
منافع ملی، اکنون نیاز اســت تا جمهوری اسالمی به 
ترور شهید فخری زاده پاســخ مناسب به عامالن و 
آمران آن بدهد و در بحث هسته ای نیز اجرای طرح 
راهبردی مجلس شورای اسالمی، از پیشروی دشمن 
جلوگیری خواهد کرد و آنها وادار به عقب نشــینی 
خواهد نمود. اکنون سقف تحریم های آمریکا و اروپا 
علیــه ایران اعمال می شــود و اگر طرح مجلس هم 
نتواند آنها را وادار به بازگشت به تعهدات خود کند، 
اتفاقی نخواهد افتــاد. اجرای طرح راهبردی مجلس 
و پاســخ ایران به ترور شهید فخری زاده جای هیچ 
نگرانی ندارد، اما اگر ایران از خود انفعال نشــان دهد 

آنگاه باید در انتظار اقدامات بعدی دشمنان باشیم.

احضار عیسی کالنتری به دادسرای 
کارکنان دولت

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت از 
محیط زیست به دادسرای کارکنان دولت احضار شد.
در پی انتشــار اظهارات توهین آمیز عیسی کالنتری 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت از 
محیط زیســت در خصوص حضرت امام)ره( و ریشه 
هــای انقالب اســالمی در مصاحبه با رســانه های 
مجازی، کالنتری به شعبه هفتم دادسرای کارکنان 
دولت احضار و در خصوص توهین به بنیانگذار انقالب 

اسالمی تفهیم اتهام گردید و با قرار تامین آزاد شد.

سرمقاله

خبر

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: قانون »اقدام 
راهبردی بــرای رفع تحریم ها و صیانــت از حقوق مردم«، 

مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند.
دبیرخانه شــورای عالی امنیــت ملی با انتشــار بیانیه ای، 
توضیحاتی را درباره حاشیه  سازی هایی که طی روزهای اخیر 
پیرامون تصویب قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق مردم« ایجاد شده است ارائه کرد. متن این 
بیانیه شــورای عالی امنین ملی به شرح زیر است. حدود دو 

ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود 
توسط ریاســت محترم مجلس به شورای عالی امنیت ملی 
ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع، مالحظاتی را 
نســبت به جوانبی از آن ارائه و جمع بندی کرد. جمع بندی 
شــورای عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و 
پس از طی مراحل به عنوان مصوبه شــورا ابالغ گردید. در 
مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین 
نهایی طرح با دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی و وزارت 

امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست 
محترم مجلس و کمیســیون امنیت ملی نهاد قانون گذاری 
کشــور در چند مرحله رایزنی ها و ارجاعاتــی به دبیرخانه 
داشــتند که مالحظــات دبیرخانه را دریافــت و در اغلب 
موارد، مورد توجه قــرار دادند. برخی نگرانی های طبیعی و 
متعارف در مورد ایــن طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با 
پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع گردید. کلیه مراحل مختلف 

تدوین طرح تا تصویب نهایی آن بر اســاس روال و مقررات 
متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در 
آن نداشته اســت. مجلس محترم الزامی برای اخذ موافقت 
دبیرخانه و دستگاه های دیگر نداشته مگر آنچه در چارچوب 
قانون اساسی و شــرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و 
توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد. نظر 
کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری، تکمیل 
و تصویب قانون »اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت 
از حقوق مردم« این اســت که قانون فوق مسئله خاصی به 
زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و بر عکس، آنچه بر خالف 
مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می باشد، همین جنجال هایی 
است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه 

قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند.
اظهارنظرهــا و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شــاهد آن 
بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی 
و جناحی نموده و ضمن آنکه هیچ گونه نفعی برای کشــور 

ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می کند.
توســل ابزاری بــه ارزش های عالی نظــام و انقالب به ویژه 
موضوع شهادت دانشــمند خدوم و انقالبی شهید »محسن 
فخری زاده« و دست مایه قرار دادن آن در مجادالت سیاسی 
و جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت 
کنونی تمام اهتمام خود را صرف تحکیم وحدت و انســجام 
ملی و سامان دهی اوضاع کشــور نمایند و در تدارک پاسخ 
کوبنده به دشمن غدار باشند، سواالت بزرگی را ایجاد نموده 
و به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی با آگاهی نســبت بــه رویکرد برخی طرف هایی 
که به دنبال گســترش و تداوم هیاهو و ایجاد خدشــه در 
نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی 
به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راســخ و توصیه اکید به 
همه طرف هــا در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادالت 
بی حاصل، هشــدار می دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و 

مصالح کشور دست مایه سیاست بازان قرار بگیرد.

رئیــس جمهور گفت: اقداماتی کــه از اوایل آبان ماه صورت 
گرفت و تاکنون ادامه داشته کار بسیار خوبی بوده و آثار آن را 

وزرات بهداشت به ما اعالم کرده که مثبت بوده است.
حسن روحانی رئیس جمهور در جلســه ستاد ملی مقابله با 
کرونــا گفت: اقداماتی که از اوایــل آبان ماه در روند مبارزه با 
این ویروس انجام گرفت مهم بود و ابتدا برای 43 شهرستان، 
بعــد در نیمه  آبان برای 46 شهرســتان و بعد در اول آذرماه 
با اعالم عمومی شــد و شــهرها به گروه های قرمز، نارنجی و 
زرد تقسیم شــدند. با این اقدامات کار بســیار خوبی انجام 
گرفت و وزارت بهداشــت نیز اعالم می کند که آثار آن مثبت 
بوده اســت. رئیس جمهور بیان کرد: همــه این آثار مثبت با 
همکاری های مردم به وجود می آید و تا وقتی مردم احساس 
می کنند که این بیماری خطرناک است و برای حفظ سالمت 
خود، خانواده و هموطنان شان مراعات می کنند، در این زمینه 
پیشــرفت می کنیم و البته محدودیت هایی که نیاز است را با 
توجه به وضعیت و شرایط آن جا اعالم می کنیم. امیدواریم با 
همکاری مردم شاهد شرایط بسیار مناسب تری باشیم؛ ما در 
حال حرکت به ســمت کانال فوت 500 نفر در روز می بودیم 
و برخی پیش بینی ها می گفت که با آن روند شــرایط بدتری 
می داشــتیم ولی با اقداماتی که انجام گرفت، از عدد 400 به 
300 رســیدیم و امیدواریم با همکاری مردم شرایط بهتری 
را داشــته باشیم. روحانی اظهار داشــت: همه چیز در سایه 
اســتفاده از ماســک، فاصله گذاری، عدم تجمع و عدم تردد 
غیرضروری اســت و این باید در جامعه مد نظر باشــد و اگر 
ترددها و تجمع ها شروع شود، مجددا با مشکل روبرو خواهیم 
شد. در اروپا با اینکه مقررات سختی اعمال کرده بودند، وقتی 
در تابستان مقداری گشایش ایجاد شد، االن می بینیم که چه 
وضعیتــی دارند. اگر مراعات در جامعه مورد توجه نباشــد و 

خدای ناکرده مردم حس کنند که شرایط عادی شده، یک ماه 
بعد به شرایِط بد برمی گردیم و مراعات ها باید ادامه یابد.

وی ادامه داد: حتی اگر واکســِن مطمئــن هم در اختیار ما 
قرار بگیرد و واکسیناســیون هم انجام بگیــرد، باز هم باید 
پروتکل ها اعمال شــود. اوال وقتی واکســن تزریق می شود، 
چند هفته طول می کشد تا اثر کند و نکته بعد این است که 
اینکه چند درصد موثر است را نمی دانیم و در کشورهایی که 
می خواهد شروع شود، نمی دانیم آثار این واکسن چقدر است 
و عوارض آن نیز برای دنیا روشــن نیســت. ممکن است این 

واکسن بعد از تزریق عوارض سوء داشته باشد و بعدها معلوم 
شود. نمی توانیم به واکسنی که هنوز در اختیار نداریم امیدوار 
باشیم و هر وقت هم پیدا شود، ظرفیت تولید در دنیا محدود 
است تا اینکه واکسیناســیون برای همه افراد نیازمند انجام 
شــود؛ نباید مراعات پروتکل ها به امید واکسن کاهش یابد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه البته هیچ واکسنی هم به طور 100 
درصد اثربخش نیست و میزان اثر مشخصی دارد، خاطرنشان 
کــرد: نمی دانیم که واقعا این ویروس تغییری می کند که در 
این صورت واکســن ها هم باید تغییر کنند و این مسئله برای 

دنیا به طور دقیق روشــن نیست و وظیفه داریم پروتکل ها را 
مراعات کنیم. روحانی در ادامه گفت: وقتی پروتکلی را الزامی 
می کنیم و ستاد ملی هم آن را ابالغ می کند، وظیفه خود ما 
مسئولین برای اجرا از مردم عادی بیشتر و باالتر است؛ کسی 
که مســئولیت باالتری دارد و مــردم در حکومت به او نگاه 
می کنند و عملش تأثیرگذار است، اعم از وزرا و دستگاه های 
دیگر، باید بیش از دیگران مراعات کنند. اگر این کار را نکنند 
خدای ناکرده موجب می شود که مردم احساس کنند که این 
مصوبات خیلی الزم نیست و اگر ضروری بود چرا فالن اداره، 

وزارتخانه و فالن مقام عمل نکرد؟.
وی در ادامه بیان داشــت: با همکاری مردم تعداد شهرهای 
قرمز از عدد 160 به 64 کاهش یافت و شــهرهای قرمز هم 
نارنجی شــد و مردم بدانند که هر جا بیشــر مراعات کنند، 
محدودیت ها کاهش می یابــد و هر جا هم که مراعات ها کم 
شود، افزایش می یابد. امروز گزارش داده شد که 7 شهرستان 
وضعیت فوق قرمز دارند و با استانداران و فرمانداران صحبت 
شد و این شهرستان ها شــرایط صعودی دارند، بنابراین باید 
حتما برای این شهرستان ها اقدامات فوری و وسیع انجام شود 

تا دچار مشکل نشویم. 
رئیس جمهور درباره شرایط تهران گفت: شرایط تهران نارنجی 
اســت ولی لِب مرز هستیم و بررسی ها نشان می دهد که در 
شــرایط نارنجی تهران نباید تالش ها را کاهش دهیم و باید 
مقررات اجرا شود که اگر این انجام نگیرد، شهری که نارنجی 
شــده، دچار مشکل می شــود و قرمز خواهد شد. همه یاری 
کنیم تا بتوانیم هرچه سریع تر از این مسئله ای که برای مردم 
ایجاد مشــکل کرده عبور کنیم و مردم به ســالمت باشند و 
امیدواریم با فوت و ابتال و بســتری کمتر و با کمک به کادر 

درمان از این پیچ عبور کنیم.

حجت االسالم نبویان تشریح کرد

چهار هدف راهبردی 
مجلس در تصویب 

قانون لغو تحریم ها 
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با اجرای پروتکل 
الحاقی از مراکز نظامی، هســته ای و دانشگاهی ما بازدید به 
عمل می آورند که از جمله آنها طبق گفته خودشان دسترسی 
این بازرسان به 26 مرکز نظامی کشورمان در قالب اجرای این 
پروتکل بوده است. حجت االسالم سیدمحمود نبویان نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی به 4 هدف اصلی و 
مهم مجلس از تصویب این قانون اشــاره کرد. وی در تشریح 
این 4 هدف گفت: اولین هدف موضوع تولید برق است؛ امروزه 
با توجه به منابع آبی، تولید برق توسط نیروگاه های برق آبی نه 
برای ایران و نه برای هیچ کشور دیگری به صرفه نیست و همه 

کشورها رو به تولید برق هسته ای آورده اند. 
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: امروزه 
آمریکا خود بیش از یکصد رآکتور تولید برق دارد و ایران تنها 
یک رآکتور یک هزار مگاواتی برق در بوشهر دارد که ساالنه 30 
تن اورانیوم با غنای 3.5 تا 5 درصد برای تأمین ســوخت این 

نیروگاه باید دراختیار داشته باشیم. 

وی افزود: هدف دوم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، 
تأمیــن داروهای مــورد نیاز بیماران ســرطانی در کشــور 
اســت. امروزه حدود یک میلیون بیماری ســرطانی نیازمند 
رادیوداروهای تولیدشده توسط راکتور تحقیقاتی تهران هستند 

که این راکتور با اورانیوم با غنای 20 درصد کار می کند. 
وی اظهار داشــت: پیــش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ما 
447.8 کیلــو اورانیوم با غنــای 20 درصد تولید کرده بودیم 
و در برجــام، آقای روحانی و ظریــف پذیرفتند تمام این 20 
درصد را یا اکســید کنند و یا از کشور خارج کنند و سوخت 
مورد نیاز راکتور تهران را از روســیه در قالب بسته های پنج 
کیلویی خریداری کنند که البته در زمان خرید، این بسته ها 
به بســته های 3 کیلویی تقلیل پیدا کرد و ما بابت هر بســته 
60 میلیون اگر تاکنون افزایش نیافته باشــد 60 میلیون دالر 
پرداخت می کنیم.  نبویان گفت: ســؤال اینجاســت وقتی ما 
می توانیــم نیازمان را در داخل تولید کنیم چرا باید دســت 
گدایی به ســمت خارجی ها دراز کنیم و از آنها بخواهیم که 
نیــاز ما را تأمیــن کنند.  وی افزود: هدف ســوم قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها صیانت از شــخصیت ها و حفظ 
مراکــز دفاعی و نظامی مان اســت.  آقــای روحانی و ظریف 
پذیرفتند که با اجــرای پروتکل الحاقی در قالب برجام اجازه 
بازرسی از مراکز هسته ای، نظامی و دانشگاهی و تحقیقاتی مان 
را به بازرســان آژانس بدهند. وی افزود: بر همین اساس آنان 
به صورت مســتمر طبق پروتکل الحاقی از این مراکز بازدید 
می کنند و طبق گفته خودشان از 26 مرکز نظامی ما بازدید به 
عمل آورده اند. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار 

داشت: عالوه بر این دولت در ماجرای اجرای پروتکل الحاقی 
پذیرفته است که ما دانشمندان هسته ایمان را دراختیار آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قرار دهیم و ســؤال ما اینجاســت که 
آیا شــهید فخری زاده نیز جزو همین دانشمندان بوده است 
که دراختیار آژانس قرار داده شــود که البته ما در ســالهای 
گذشته عالوه بر شهید فخری زاده شاهد ترور دیگر دانشمندان 
هسته ای کشــورمان بوده ایم. وی اظهار داشت: هدف چهارم 
این قانون، پر کردن دســت دولت در مذاکرات است. طبیعی 
است که با دســت  خالی نمی توان مذاکره کرد و دولت باید 
چیزی داشــته با شــد که با تکیه بر آن، با طــرف مقابله به 
مذاکره بپــردازد. اگر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
نباشد، دولت باید از صنایع موشکی ما و قدرت منطقه ای مان 
عقب نشینی کند. در مذاکره یک چیزی می دهند و یک چیزی 
می گیرند، خب دولت باید چیزی برای دادن داشــته باشد که 
چیزی را بگیرد. وقتی با دست خالی به پای میز مذاکره برود، 
پشتوانه ای برای مذاکره نخواهد داشت. وی ادامه داد: در سال 
82 که آقای روحانی به عنوان دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ما مشغول به کار شــد، دو ماه پس از روی کار آمدن وی در 
این سمت، اجرای پروتکل الحاقی را در 28 آذر 82 پذیرفت. 
اجرای پروتــکل الحاقی در زمان دبیری آقــای الریجانی در 
شورای عالی امنیت ملی نیز ادامه پیدا کرد. در 15 بهمن 84 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، باوجود اجرای 
پروتکل الحاقی توسط ایران و تعلیق فعالیت مراکز هسته ای 
ما رأی به ارســال پرونده ایران به شــورای امنیت داد. اضافه 
کرد: مجلس شــورای اسالمی در 1 آذر 84 مصوب کرده بود 

در صورتی که پرونده ایران به شــورای امنیت فرستاد شود، 
ایــران اجرای پروتکل الحاقی را لغو خواهد کرد و پس از رأی 
شورای حکام آژانس به ارسال پرونده ارسالی ایران به شورای 
امنیت و یک روز پس از رأی شــورای حکام به ارسال پرونده 
ایران به شــورای امنیت، یعنی در 16 بهمن 84 دولت آقای 
احمدی نژاد مصوبه مجلس بــرای لغو اجرای پروتکل الحاقی 
را اجرا کرد. نبویان خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که آقایان به 
مصوبه مجلس در اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها می گیرند 
می گویند که لغو اجرای پروتکل الحاقی ما را جزو کشورهای 
ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل قرار می دهد که باید در پاسخ 
به آنها بگویم که همین حاال هم که ما پروتکل الحاقی را اجرا 

می کنیم ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل هستیم. 
وی افزود: براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که به دنبال 
امضای برجام صادر شده، ما ذیل بند 41 منشور سازمان ملل 
که جزو فصل هفتم آن اســت قرار داریم که بند 41 منشور 
جنبــه اقتصــادی دارد و از بند 42 به بعــد وارد فاز نظامی 
می شــود. پس باید به این آقایان گفت که ما همین االن که 
پروتکل الحاقی را چندسال است که اجرا می کنیم ذیل فصل 
هفتم ســازمان ملل هستیم. وی در پایان با بیان اینکه بایدن 
به دنبال محدودســازی قدرت منطقه ای ایران اســت، ادامه 
داد: ما امروز در ســوریه با دشمن می جنگیم و همین باعث 
می شــود که مردم ما احســاس امنیت کنند. اگر ما از قدرت 
منطقه ایمان کوتاه بیاییم باید به کشــور خودمان بازگردیم و 
ناوهای آمریکایی مستقر در منطقه شهرها و روستاهای ما را 

مورد هدف قرار خواهند داد.  فارس

گزارش

نیروی قدس حافظ و پیشگام توسعه فرهنگ انقالب 
در جهان اسالم است

فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: نیروی قدس حافظ و پیشــگام توسعه 
فرهنگ انقالب اسالمی در جهان اسالم است.

ســردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در آیین تکریم و معارفه مسئول 
نمایندگــی ولی فقیه در نیروی قدس ســپاه با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهدا به ویژه ساالر شهیدان جبهه مقاومت و نیروی قدس، شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، افزود: فرمانده شهیدمان حاج ســلیمانی همواره با عمل خود از مستضعفین و 
مظلومین عالم حمایت کرد و کنار آنان ایستاد و در شهادت این سردار گرانقدر نیز سراسر 
عالم به شخصیت او ابراز ارادت کردند و نشان دادند به این مکتب و مرام مدیون هستند. 
وی در ادامه پاسداران را رشد یافتگان مکتب قرآن و عترت و وارثان مکتب اسالم و شهدا 

توصیف توصیف کرد.  سپاه نیوز

مذاکره با دنیا نافی انتقام گرفتن نیست
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه مذاکرات در طول این سال ها نتیجه منفی 
داشته و مشکالت تحریمی همچنان باقی است، گفت: انتقام خون شهید 
فخری زاده را گرفتن، نمی تواند مذاکرات را به هم بزند. حجت االسالم احمد 
سالک عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با اشاره به ضرورت پاسخ به ترور 
شهید محسن فخری زاده، گفت: جمهوری اسالمی در چهل و دومین سالگرد 
خود در مسیر اقتدار جهانی به سرعت پیش می رود و بستر جلب انسان های آزاده 
در سراسر جهان است و این موضوع موجب نگرانی استکبار جهانی شده است. عضو شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: انتقام منطقی، دقیق و عقالیی در نظام جمهوری 
اسالمی طرح ریزی خواهد شد. اینکه عده ای تحلیل های بیگانگان را تشریح می کنند مبنی 
بر اینکه ایران خویشــتنداری کند و حتی عربستان سعودی ما را دعوت به آرامش کرده 

است، ناشی از پس لرزه های ترس استکبار جهانی است.  مهر

کاهش 60 درصدی فساد با تصویب طرح سوت زنی 
نایب رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است با تصویب 
قانون حمایت از افشاکنندگان فساد در مجلس 60درصد فسادها در کشور 
کمتر می شــود. حجت االســالم حسن نوروزی با اشــاره به بررسی طرح 
حمایت از افشاکنندگان فساد در این کمیسیون، گفت: کلیات این طرح 
در کمیسیون تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی 
ارجاع شــده اســت. وی ادامه داد: حمایت از افشاکنندگان فساد می تواند در 
پیشگیری وقوع اینگونه جرایم کارساز باشد، البته  در مجلس دهم چند قانون در جهت 
مبارزه با فساد مصوب شد که اگر این قوانین به درستی اجرا شود  فسادها کم خواهد شد. 
نوروزی گفت: در بســیاری از کشورهای دنیا نیز از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ 
که در اصطالح به آنها سوت زنان فساد گفته می شود، حمایت های قانونی و مالی صورت 

می گیرد تا هراسی در انجام وظایف اخالقی و اجتماعی خود نداشته باشند.  تسنیم

سندروم دست بی قرار در 
ایام کرونایی

 جراید: واکســن کرونا فقط ســه ماه ایمنی ایجاد 
می کند.

ما از این خبر نتیجه می گیریم که ...
الف( این واکسن ســه ماه بعد از ریشه کنی کامل 

کرونا دست اقشار آسیب پذیر می رسد.
ب( از ما بهتران هر ســه ماه یکبار این واکســن را 

تزریق می کنند و چیزی به ما نمی رسد.
ج( روغن بنفشه و مخلفات شتر و الباقی محصوالت 

فرهنگی دوباره رونق پیدا می کند.
د( هر سه گزینه فوق همزمان صحیح است

آزاده نامداری  مجری پرحاشــیه تلویزیون- : آقای 
فروغی شــما در دوران اقتدار رسانه ملی هنوز در 

مدرسه بودید و درس می خواندید.
با توجه به ایــن اظهارنظر کدام یک از گزینه های 

زیر درباره خودشان صحیح است؟
الــف( ایشــان آن موقع در خانه بودنــد و در مدار 

خانواده،رخت چرک کودک خود را می شستند.
ب( ایشــان آن موقع در تلویزیون بودند و بر مدار 
چاخان بافی یک چیزهایی می گفتند که خودشان 

هم باور نمی کردند.
ج( ایشــان آن موقع در ســوییس تشریف داشتند 
که اتفاقا باد شــدیدی هم می وزید و چند بطری 
نوشیدنی غیرمجاز را یهویی سر میزعصرانه انداخت 
و با نهایت ناجوانمردگی به شــکل ددمنشــانه ای 

پوشش ایشان را از مدار خارج کرد.
د( هر سه گزینه فوق بر مدار صحت است.

رئیس ســازمان اورژانس کشور:متاسفانه هنوز در 
چنین شــرایط کرونایی مزاحمت های تلفنی برای 
اورژانس وجود دارد و من از مردم درخواســت دارم 

که این گونه اقدامات را انجام ندهند.
کسانی که در این شرایط هولناک کرونایی مزاحم 
تلفنی اورژانس می شــوند از چه نوع بیماری رنج 

می برند؟
الف( عارضه کرم اسکاریس

ب( معضل خارش در نقاط فوقانی و ایضا تحتانی
ج( بیماری جنون ادواری

د(  سندروم دست بی قرار و مغز نخودی

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: 

 اگر واکسن مطمئن کرونا هم آمد باید مراعات ها ادامه پیدا کند

حمایت شورای عالی امنیت ملی از مصوبه هسته ای مجلس

مصوبه هسته ای مجلس به زیان مصالح ملی نیست
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