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فرمانده کل ســپاه پاسداران با بیان اینکه  نفس اقتدار، دفاع، 
ایســتادگی و تهاجم علیه دشمن در کشور  کامال زنده است، 
گفت: دشــمنان باید از قدرت آتشی که در  رزمایش پیامبر 
اعظم )ص(  به دســت فرزندان ایران اســالمی ساخته شد، 

عبرت بگیرند.
ســردار سرلشکر پاسدار حسین ســالمی  در پایان رزمایش 
پیامبر اعظم )ص( 16 در ســخنانی بــا بیان اینکه رزمایش 
پیامبــر اعظــم )ص( 16 از مقتدرانه تریــن و دقیق تریــن 
رزمایش ها در عملیات روزانه و تک شبانه بود، اظهار داشت: 
 نیروی زمینی ســپاه ضامن امنیت، اســتقالل، آبرو و شرف 
ماســت؛ از یروز تــا این بامداد ماندگار، خوش درخشــید و 
صفحه هــای ماندگار بــر کارنامه اقتدار دفاعــی و بازدارنده 

میهن اسالمی افزود.
وی با بیان اینکه شــانزدهمین رزمایــش پیامبر اعظم)ص( 
انصافا بی نظیر بود، افزود: رزم نیروی زمینی سپاه در جنگ، 
قوی تر از آن چیزی اســت کــه امروز می بینیــم و در این 
رزمایش تنها   نمونه  ای از این قدرت را نشــان دادیم و وقتی 
همه این قدرت ترکیب شود، زمین و زمان به روی دشمنان 

خدا آتش می شــود. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان 
از گام های اســتوار مردان زمینی ایران در ســپاه در هراس 
هستند و این  واقعیت ماجرا ست، تصریح کرد: دشمنان باید 
از ایــن حرکت که از ایمان و حقیقــت قلب های برادران ما 
سرچشــمه می گیرد و این قدرت آتشــی که ساخته دست 

ایرانی ها ست، هراس داشته باشد.
وی با بیان اینکه  نفس اقتدار، دفاع، ایستادگی و تهاجم علیه 
دشمن در بین نیروهای مسلح ایران به ویژه سپاه پاسداران 
کامال زنده است، ادامه داد: دشمنان باید از قدرت آتشی که 
در این رزمایش به دست فرزندان ایران اسالمی ساخته شده 

است عبرت بگیرند.
سرلشــکر ســالمی با بیان اینکه اینجا ســرزمین مقاومت، 
شرف، مردانگی و غیرت اســت، تاکید کرد:  پاسداران امروز 
استوار و مقاوم راه شــهیدان دفاع مقدس، مدافعان وطن و 
شهدای مدافع حرم را ادامه می دهند و برای دفاع از استقالل 
شرف عزت امنیت و تمامیت ارضی کشور لحظه ای غفلت و 
درنگ نخواهد کرد. فرمانده کل سپاه در پایان با قدردانی از 
آحاد فرماندهان و رزمندگان شــرکت کننده در این رزمایش 

شــکوهمند و مقتدر و همچنین مردم خونگرم، فهیم، مومن 
و انقالبی منطقه خاطرنشان کرد: نیروی زمینی سپاه  ضامن 
اطمینان بخش استقالل، تمامیت ارضی و حفظ نظام و امینت 
ملی کشور  ا ست و   به تعبیر مقام معظم رهبری، نیروی زمینی 

ستون فقرات قدرت دفاعی کشور است.  تسنیم

محسن رضایی: 

با افراد غیرمتخصص 
نمی توان کشور را به پیش برد

دبیر مجمع تشــخص مصلحت گفت: با افراد غیرمتخصص، 
نمی توان کشــور را به پیش برد. در مدیریت جامعه، نیازمند 
افراد کارآمد و با صداقت هســتیم تــا وقت و امکانات مردم 

صرف مسیر اشتباه نشود.
محســن رضایی در پیام صوتی خود به نشســت »گام دوم 
انقالب؛ مکتب جهادی، رمز توســعه« ضمن تبریک سالگرد 
پیــروزی انقالب اســالمی، گفــت: برای کمک رســانی به 
محرومان، باید توانمندســازی اقشــار مختلف را گســترش 
دهیم. در ایــن روز ها که دولت و مردم عزیز کشــورمان با 
تحریم های ظالمانه دشمن روبرو هستند، کمک های مؤمنانه 

شــما با ســرمایه گذاری های کوچک و بــزرگ، یک جهاد 
مقدس و تعیین کننده است.

وی اظهار کرد: آخرین نفس های دشــمن را شاهد هستیم و 
بعد از این، بدخواهان از فشــار و توطیه ناامید می شوند و از 
سر راه کشور ما کنار می روند و به این گزینه متمایل خواهند 
شــد که با ایران مقتدر ارتباط بگیرند. اقتدار و اقتصاد است 
کــه احترام را در عرصه دیپماســی به وجود می آورد. ضعف 

و چندگانگی، زمینه های تجاوز بیگانگان را فراهم می آورد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: اگر کشــور ما 
دنبــال قدرت پیدا کــردن و قوی شــدن در عرصه اقتصاد 
ملــی و منطقه ای و بین المللی اســت، باید دولتمردان ما از 
وعده هــای توخالی پرهیز کنند. وعده های توخالی را افرادی 
ارائــه می کنند که درک علمی از مســائل اقتصادی ندارند. 
مثال به مردم می گویند گرانی نداریم یا در برابر گرانی کاری 
نمی توان کرد. در حالی که رفع مشکالت معیشتی، آشنایی 

با علم اقتصاد می خواهد. نویســنده کتاب ایران آینده گفت: 
بــرای انجام هر تغییــرات مثبت حتی تغییــرات جزئی در 
ســاختمان، نیازمند تخصص هستیم و نمی توان به افراد بی 
تخصص اعتماد کرد. با افراد غیرمتخصص، نمی توان کشــور 
را به پیش برد. در مدیریت جامعه، نیازمند افراد کارآمد و با 
صداقت هســتیم تا وقت و امکانات مردم صرف مسیر اشتباه 
نشود. نشست »گام دوم انقالب؛ مکتب جهادی رمز توسعه«، 
در موسســه خیریه زنده یــادان احمد و مریــم رضایی در 
مسجدسلیمان و با حضور بزرگان طوایف و فعاالن اجتماعی 
- فرهنگی و نمایندگان شبکه های نیکوکاری مردمی برگزار 
شد. در این مراسم محمدرضا مکوندی مشاور اجتماعی دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، هوشنگ فرجی عضو انجمن 
روزنامه نگاران کشور و گودرز زمانپور، رئیس سابق آموزش و 

پرورش مسجدسلیمان به ایراد سخنرانی پرداختند. 
 روابط عمومی مجمع

روحانی: 

از دولت جدید آمریکا
ُحسن نیتی ندیدیم

حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور با اشاره به مانع 
تراشی های دولت ترامپ در مسیر سالمت و درمان مردم ایران 
گفت: از دولت جدید آمریکا هنوز حسن نیتی ندیده ایم؛ کالم 

تغییر کرده اما درعمل تغییری روی نداده است.
حجت االســالم حســن روحانــی رئیس جمهــور در آیین 
بهره بــرداری از طرح های ملّی وزارت بهداشــت، با قدردانی 
از یکســال فداکاری و ایثار کادر ســالمت و درمان کشور در 
مقابله با  بیماری کرونا گفت: مــردم قدردان زحمات و ایثار 
کادر درمانی و بهداشــتی کشور هســتند و از روز سه شنبه 
واکسیناســیون کادر درمانی شروع شده و امیدواریم تا پایان 
ســال آنهایی که بیشــتر در معرض خطرند، از این واکســن 
برخوردار شــوند. رئیس جمهور اظهارداشت: تالش دولت در 
ایــن بوده که مردم برای درمان هزینه کمتری پرداخت کنند 
و امروز هزینه مردم در تخت های بیمارستانی و بستری از 37 

درصد به 10 درصد در شــهرها و 6 درصد در روستاها رسیده 
اســت و این موضوع کمک بسیار بزرگی برای مردم محسوب 
می شود. روحانی همچنین با اشاره به مانع تراشی های دولت 
ترامپ در مسیر ســالمت و درمان مردم ایران گفت: از دولت 
جدید آمریکا هنوز حسن نیتی ندیده ایم؛ کالم تغییر کرده اما 

درعمل تغییری روی نداده است.
رئیس جمهــور با بیان اینکــه دولت جدید آمریــکا اگر در 
شــعارهایش راســتگو اســت، بالفاصله راه جدیدی را آغاز و 
مشــکالت را جبران کند، افزود: دولت جدید آمریکا از راه آن 
تروریست بزرگ که در سطح کشورش و جهان بی آبرو شده، 
برگردد و بداند کســی در دنیا تردید ندارد جنگ اقتصادی و 

سیاست تحمیل فشار بر مردم ایران شکست خورده است.
وی با بیان اینکه امروز و با گذشت 42 سال از پیروزی انقالب 
اسالمی دارای بهداشــت و درمانی در تراز کشورهای توسعه 
یافته هستیم، خاطرنشــان کرد: امروز مردم کشورمان برای 
درمان نیاز به خارج از کشــور ندارند بلکه بسیاری از ایرانیان 
خارج نشین و مردم منطقه برای درمان به ایران سفر می کنند. 
روحانی خاطر نشــان کرد: در این مدت حدود 2500 تخت 
آی سی یو به بیمارستان های کشور اضافه شده و از لحاظ ارایه 

اکسیژن از 20 هزار نفر به بیش از 60 هزار نفر رسیده ایم و این 
همه نشان دهنده وقوع تحول بزرگی در بخش سالمت است و 
در این زمینه شرکت های دانش بنیان بخش اعظمی از نیازهای 

درمانی کشور را تولید می کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
چندین بخش در حوزه بهداشــت و درمان تأثیرگذار هستند، 
اظهار داشــت: بخش های ورزش، محیط زیست، کشاورزی و 
انرژی چنانچه در کنار بهداشت و درمان قرار بگیرند، می توانند 
در سالمت جامعه مؤثر و مفید باشند و دولت اقدامات زیادی 
در این بخش های انجام داده اســت به نحــوی که امروز 76 
میلیــون لیتر بنزین یــورو 5 و 6 تولید و ارایه می شــود که 
می توانــد در جلوگیری از آلودگی هوا مؤثر باشــد. همچنین 
در بخش کشاورزی، تأمین آب آشامیدنی سالم و جمع آوری 
فاضالب اقدامات زیادی انجام گرفته است. وی اقدام دولت در 
ســالمت الکترونیکی را مورد تأکید قــرار داد و گفت: در این 
دولت توســعه زیادی در بخش سالمت الکترونیک و تشکیل 
پرونده ســالمت برای مردم انجام شده است و به زودی طرح 
سالمت الکترونیکی نهایی خواهد شد که باعث آسوده تر شدن 

مردم می شود.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

امیرعبداللهیان مطرح کرد
جزئیاتی از نامه راهبردی رهبر 

انقالب به پوتین
مشــاور رئیس مجلس در امور 
بین الملــل، توضیحاتی درباره 
راهبردی رهبر  نامــه  جزئیات 
انقالب به پوتیــن مطرح کرد. 
در  امیرعبداللهیــان  حســین 
نامه  به  اشــاره  با  یادداشــتی 
راهبــردی رهبــر انقالب به پوتین، نوشــت: رهبر 
انقــالب تأکید دارند که در سیاســت خارجی باید 
متوازن عمل کرد؛ یعنی هم به سیاســت نه شرقی، 
نه غربی برای حفظ اســتقالل عمــل کنیم و هم 

روابط خارجی را با همه جهان حفظ کنیم.
وی بیان کرد: بدون تردید قرن 21 قرن آسیاست. 
انتخاب زمان این ســفر در مقطعی که مستأجران 
جدیدی وارد کاخ ســفید شــده اند این پیام را به 
متحدین ایران می دهد کــه ما بیش از این معطل 

بازی کاخ سفید در برجام نخواهیم شد.
مشــاور رئیس مجلس در امــور بین الملل تصریح 
کرد: رئیس دومای روسیه نه از طرف پارلمان، بلکه 
به عنــوان نماینده ویژه پوتین پیام رهبر انقالب را 
دریافت کرد. ســاعتی بعد مطلع شدیم که پوتین 
پیام را خوانده و مورد توجه جدی قرار داده است.

وی افزود: روســیه از قبل در یادداشــتی رســمی 
اعالم کرد برای اینکه دریافت پیام رهبری به خاطر 
پروتکل هــا به تأخیــر نیفتد، نماینــده ویژه ای در 

مسکو این پیام را دریافت کند.
امیرعبداللهیــان گفت: پیام رهبر انقالب به پوتین، 
نکات مهم و دقیقی داشــت که بــرای روس ها -با 
توجه به مناسبات جدید بین المللی برای استحکام 
روابط راهبردی و پایدار دو کشور- مهم بود.  مهر

مطهری: 
روی برجام خیلی تبلیغ بی جا شد

نماینده ســابق مجلس با بیــان اینکه روی برجام 
خیلی تبلیغ بیجا شــد و نباید ایــن قدر مردم را 
امیدوار می کردند، گفت: در برجام معلوم نبود که 
چــه اتفاقاتی خواهد افتــاد و امید به اروپا هم غیر 
منطقی بود. علی مطهری نماینده ســابق مجلس 
در ویژه برنامه »پالک دیپلمات« بسیج دانشجویی 
شریف با اشاره به مقایســه سیاست خارجه دولت 
روحانی با دولت قبــل از آن گفت: در دولت آقای 
احمــدی نژاد، ارتباط با آمریکای التین مثل برزیل 

و ونزوئال ابتکار خوبی بود.
وی افزود: مــا در داخل متحد نبودیــم در توافق 
برجام و دشمن از این اختالف استفاده کرد. ما می 
توانســتیم روابط مان را با کشورهای عربی بهبود 
ببخشیم و در این زمینه غفلت شد. باید این کشور 
هــا جذب می کردیم به جای اینکه با موشــک ها 

تهدید کنیم.
مطهری افزود: ما اگر سیاست داشته باشیم، روابط 
مان با عربســتان می تواند مثل زمان آقای هاشمی 
شود. رابطه مان با مصر چرا باید قطع باشد. داشتن 
دو دوســت در منطقه، حماس و حــزب اهلل کافی 
نیســت. نماینده ســابق مجلس تصریح کرد: این 
درست است که دولت آقای روحانی کشور چین را 
بعد از برجام تحویل نگرفت و این اشتباه بود. روی 
برجام خیلی تبلیغ بیجا شد و نباید این قدر مردم 
را امیدوار می کردنــد. معلوم نبود که چه اتفاقاتی 
خواهد افتاد و این امید به اروپا هم غیر منطقی بود.

وی افــزود: ما باید مطابق اســالم عمل کنیم. قرار 
نیســت به تمام خواســته های آمریکا عمل کنیم 
چون جاهایی خالف اسالم است. بحث مطابق عقل 
عمل کردن است. الزم نیست با آمریکا تنش داشته 

باشیم. 
مطهری ادامه داد: کل مشکل ما با آمریکا، اسرائیل 
اســت. غیر از این مشــکلی نداریم. مثل فرانسه و 
انگلیس. با حفظ ارزش فلســطین، باید ارتباطمان 
را گســترش بدهیم. یکی از دروازه های اثر گذاری 
روی دنیا ارتباط با آمریکا ست. از این باید استفاده 
کرد. وی گفت: دیپلماسی اقتصادی ما صرفا وابسته 
به سیاســت خارجه نیست. سیاســت خارجه می 

تواند کمک کننده باشد.
مطهری اظهار داشت: در تیره شدن ارتباط روسیه 
و ترکیه، به ما پیشــنهاد شد مرغ روسیه را تامین 
کنیــم ولی بــه خاطر ضعــف ســاختار اقتصادی 
نتوانســتیم از این فرصت استفاده کنیم و یا درباره 

ظرفیت های کشور عراق هم همچنین بود.
وی با بیان اینکه اســرائیل به دنبال نابودی ماست 
ولی آمریکا خیر! اظهار داشــت: باالخره دوره آقای 
اوباما با آقــای ترامپ متفاوت اســت. اصال حرف 
درســتی نیســت که آنها هیچ فرقی ندارند. یکی 

نامتعادل است، یکی عاقل.  فارس

رئیس  قالیبــاف  باقــر  محمد 
مجلس شورای اسالمی در پیام 
هایی جداگانه به لی جان شــو 
رئیس کمیته دائمی کنگره ملی 
رئیس مجلس  یانــگ  وانگ  و 
چین  خلق  جمهوری  مشورتی 
بهاره و سال  فرارســیدن عید 
نو چینــی را تبریک گفت و بر 
توسعه و گسترش همکاری های 

دوستانه در عرصه های گوناگون تأکید کرد.  
 متن پیام های رئیس مجلس به شرح ذیل است:

صمیمانــه ترین تبریکات خود را به مناســبت فرارســیدن 

عید بهاره و ســال نو چینی به جنابعالــی و ملت جمهوری 
خلــق چین ابراز می نمایم .  ضمــن قدردانی از گفتگوهای 
ســازنده و مؤثر فی مابین در نشست مجازی اخیر، مایلم بر 
باور مشــترک مجالس دو کشور مبنی بر توسعه و گسترش 
همکاری های دوســتانه در حوزه های گوناگون که از اصول 
راهبردی سیاست خارجی در کشــور می باشد تاکید نموده 
و تصریح نمایم، مجلس شــورای اسالمی از هرگونه اقدامی 
برای تحکیم و تقویــت روابط راهبردی فی مابین حمایت و 

پشتیبانی می نماید.
اطمینان دارم، با مســاعی مشــترک شــاهد فصل نوینی از 
همکاری های مشترک خواهیم بود. فرصت را مغتنم شمرده 
، سالمت و موفقیت روز افزون جنابعالی و نمایندگان محترم 

کنگره ملی و دولت و ملت کشــور دوســت جمهوری خلق 
چیــن را آرزو می نمایــم. همچنین متن پیــام محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی به رئیس مجلس 

مشورتی سیاسی جمهوری خلق چین به شرح ذیل است:
خرسندم بهترین تبریکات و تهنیت های خود را به مناسبت 

فرارسیدن عید بهاره و سال نو چینی ابراز نمایم . 
با کمال مســرت به اســتحضار عالی می رســانم که اخیرا 
گفتگوهای سازنده و مهمی فیمابین اینجانب و عالیجناب لی 
جان شو، رئیس محترم کمیته دائمی کنگره ملی جمهوری 
خلق چین طی نشســت رسمی ) مجازی ( انجام شد. مایلم 
بر باور مشترک مجالس دو کشور مبنی بر توسعه و گسترش 
همکاری های دوســتانه در حوزه های گوناگون که از اصول 
راهبردی سیاست خارجی در کشــور می باشد تاکید نموده 
و تصریح نمایم، مجلس شــورای اسالمی از هرگونه اقدامی 
بــرای تحکیم و تقویت روابط راهبــردی فی مابین حمایت 
و پشــتیبانی می نماید . اطمینان دارم ، با مساعی مشترک 

شاهد فصل نوینی از همکاری های مشترک خواهیم بود. 
فرصت را مغتنم شــمرده ، سالمت ، شــادکامی و بهروزی 
جنابعالی ، ملت و دولت کشــور دوست جمهوری خلق چین 

را آرزومندم.  خانه ملت

گزارش

استقبال گسترده از رئیس قوه قضائیه در سفر به عراق 
کارشناس مســائل غرب آسیا گفت: استقبال بســیار گسترده ای از همان 
لحظــه ای که رئیس قوه قضائیه و هیات همراه وارد بغداد شــدند، صورت 
گرفت. سیدرضا صدرالحسینی، افزود: دیدار باتمام مسئولین شاید معمول 
باشــد؛ اما موضوع ضیافت هایی که برای رئیس قــوه قضائیه تدارک دیده 
شــد در باالترین سطح دیپلماسی بود. کارشــناس مسائل غرب آسیا ادامه 
داد: دیدار هوشــیار زیباری، نماینده کردستان عراق با رئیس قوه قضائیه خط 
بطالنی بود برهمه شایعات و حرف های غیرواقعی که ممکن است کرد های عراق با 

جمهوری اسالمی دچار مشکل شده باشند. 
وی یادآور شــد: درمجموع این سفر کمک بسیار بزرگی در حوزه سیاسی، قضایی، 
اقتصــادی، مردمــی و هم مقاومت را دارد و ثمرات این ســفر را در روز های آینده 

خواهیم دید.  میزان

زمان زیادی تا خروج ایران از پروتکل الحاقی باقی نمانده است
نماینده مردم ابهر در مجلس گفت: مهلت غربی ها برای لغو تحریم های 
ایران رو به پایان است و اگر این کار را نکنند، ما از پروتکل الحاقی خارج 
می شویم. حجت االسالم حسن شجاعی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام 
معظــم رهبری مبنی بر اینکه ایــران هنگامی به تعهدات برجامی خود 
بازخواهد گشــت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر 
روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد، 
اظهار داشــت: فرمایش های مقام معظم رهبری دربــاره برجام هم مبتنی بر عقل و 
مصلحت و هم مبتنی بر تجربه اســت. تجربه به ما ثابت کرده است که هر جا نسیه 
کار کردیم، باختیــم. وی تصریح کرد: فرمایش های مقام معظم رهبری، سیاســت 
قطعی و حرف آخر نظام جمهوری اسالمی است و هرگز هیچکدام از مسئوالن نظام 

از این حرف کوتاه نخواهند آمد.  مهر

سیره خمینی)ره( از نام خمینی مهمتر است
عضو حزب مؤتلفه اســالمی گفــت: وقتی مرام، دغدغه ها و ســیره امام 
خمینی)ره( زیر سؤال می رود همین افرادی که امروز نسبت به ذکر نشدن 
روشــن نام امام در یک بیانیه موضع می گیرند، سکوت کرده و اطالعیه و 
واکنشی نشان نمی دهند. الله افتخاری درباره موضع گیری موسسه تنظیم 
و نشــر آثار امام)ره( در قبال قطعنامه پایانی راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 
اظهار داشــت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند انقالب ملت ایران 
بی نام امام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست و اگر غفلتی صورت گرفته باید 
بگوییم که مهمتر از نام امام خمینی)ره( ســیره ایشان است. وی گفت: مگر امام نفرمودند 
پشتیبان والیت فقیه باشید تا به انقالب شما آسیبی نرسد؟ امام )ره( نفرمودند که پشتیبان 
من باشــید بلکه بر پشتیبانی از والیت فقیه تأکید داشــتند. آیا این دغدغه ها برای دفاع از 

والیت فقیه و جمهوری اسالمی و آرمان های حضرت امام  هم بروز می کند؟  فارس

سرلشکر سالمی:   

دشمنان  از قدرت آتش سپاه عبرت بگیرند 
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

)وزیر  دولتی  مسئولین  از  یکی  از سوی  که  اکنون 
اطالعات( بحث احتمال تولید سالح هسته ای مطرح 
آنها  گران  تحلیل  و  رسانه های خارجی  است،  شده 
به همراه برخی مسئولین کشورهای غربی نسبت به 
آن موضع گیری کرده و واکنش نشان داده اند، این 
که چنین مسئولی این موضع را اعالم کرده است، 
نمی توان آن را در راستای بازی سیاسی برای فشار 
به اروپا و آمریکا دانست، بلکه باید به موضع و تصمیم 
قطعی نظام جمهوری اسالمی نسبت به ساخت سالح 
اکنون محافل خارجی رسمی  هسته ای توجه کرد. 
و غیر رسمی که از سخنان وزیر محترم اطالعات، 
بهانه به دست گرفته اند باید به فتوای رهبری توجه 
کنند و بدانند که جمهوری اسالمی ایران براساس 
همان فتوای شرعی، هیچگاه به سوی ساخت سالح 
وزیر  نخواهد رفت، ضمن آن که  و  نرفته  هسته ای 
به  آقای علوی در سخنان خود، مستقیم  اطالعات 
ساخت سالح هسته ای اشاره نکرده، بلکه اشاره او به 
شرایطی است که آمریکا و غرب علیه ایران شکل داده 
است جمهوری  غیرعادی، ممکن  این شرایط  در  و 
اسالمی تصمیماتی بگیرد که قطعاً تصمیم به ساخت 
سخن  گونه  این  البته  که  نیست،  هسته ای  سالح 
گفتن، برداشت های متفاوتی را در پی داشته است که 
به خاطر شرایط موجود، باید پخته تر و دقیق تر درباره 
اینگونه مسائل سخن گفت تا باعث سوء تعبیر نشود.

موضع جمهوری اسالمی ایران همان است که رهبر 
معظم انقالب اسالمی فرمودند، ساخت و استفاده از 
ایران برای آن هزینه  سالح هسته ای حرام است و 
نمی کند، آمریکا هم باید به تعهدات خود عمل کند 
و پس از راستی آزمایی از انجام تعهدات، ایران نیز به 
تعهدات خود باز می گردد. سیاستی شفاف، منطقی 
اروپا آن را جدی نگیرند،  و قاطع که اگر آمریکا و 
خواهد  اجرا  مجلس  راهبردی  طرح  بعدی  مراحل 
شد که سوم اسفند ماه، زمان خروج ایران از پروتکل 

الحاقی است.

واکنش به لفاظی های برجامی 
اروپایی ها

وزیر امور خارجه ایران در پیامی در توییتر از موضع 
کشورهای اروپایی درباره ایران انتقاد کرده و نوشت که 
سه کشور اروپایی برای انجام وظایف خود تحت برجام 

تا کنون چه کاری انجام داده اند؟
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در پیامی 
ایفای  اروپایی در  بدعهدی سه کشور  به  توییتر  در 
تعهدات خود بر اساس توافق برجام اشاره کرد.وی در 
این پیام توییتری نوشت: »آیا سه شریک اروپایی ما 
بند 36 برجام و نامه های متعدد ایران بر این اساس را 
خوانده اند؟«وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد: »طبق 
کدام منطق ایران موظف به متوقف کردن آن دسته از 
اقدامات اصالحی است که یک سال تمام بعد از خروج 
آمریکا از برجام- که همچنان به نقض توافق ادامه 

می دهد- اتحاذ کرده  است؟«  فارس

چالشی به کوچولویی خیار
کارخانه  جنوبی:  خراسان  استاندار 

استحصال روغن از پشم راه اندازی می شود.
با توجه به این دستاورد غیرهسته ای کدام یک از 

گزینه های زیر در آینده استحصال خواهد شد؟
الف( استحصال کشک از مغزبادام

ب( استحصال پشم از روغن
ج( استحصال وازلین از پوست گردو

د( استحصال گاز خردل از کنسرو لوبیا
فرهاد دژپسند: درست است که سهامداران بورس 
در صندوق های دولتی ضرر کردند اما هیچ گناهی 

گردن من نیست.
با توجه به اینکه ایشان وزیر اقتصاد هستند تقصیرها 

به گردن کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف( ننجون

ب( عمه رهبر کره شمالی
ج( سفیر اوگاندا در شیلی

د( عمو قناد
با چالش های کوچکی  امروز  قالیباف: کشور  برادر 
مواجه شده که این چالش ها ناراحتی مردم را در 

پی داشته است.
منظور از »چالش کوچک« کدام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( خیار قلمی کیلویی بیست هزارتومان

ب( موز کج و معوج کیلویی شصت هزارتومان
پانزده  دانه  هر  قرار  از  چهارگرمی  سکه  یک  ج( 

میلیون تومانی
د( یک سری چیزهای کوچک و کم اهمیت دیگر 

که به دلیل عفت قلم از نشر آن معذوریم

قالیباف: 

مجلس شورای اسالمی از تقویت روابط 
راهبردی بین ایران و چین حمایت می کند


