
هماهنگی های پنهانی توسط برخی 
دستگاه ها برای اجرای سند 2030 

انجام شده است
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس از آماده ســازی 
گــزارش اولیه این کمیســیون درباره ســند 2030 
خبــر داد و گفت: طبق بررســی های انجام شــده 
هماهنگی هایی به صورت پنهان برای اجرای این سند 

از سوی تعدادی از دستگاه ها انجام شده است.
حجت االســام نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد 
در مجلس شــورای اســامی گفت: گــزارش اولیه 
کمیســیون اصل نود درباره اجرای ســند 2030 در 
کشور آماده شده و در اختیار اعضای کمیسیون قرار 
گرفته اســت. وی افزود: پس از بررســی این گزارش 
توسط اعضای کمیســیون، نقطه نظرات در باره آن 
در کمیســیون مطرح و گزارش، جمع بندی و نهایی 
خواهد شد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار 
داشت: بر اساس این گزارش و طبق بررسی های انجام 
شــده، سند 2030 تنها آموزش و پرورش ما را هدف 
قــرار نداده و عاوه بر آمــوزش و پرورش بخش های 
اجتماعی و فرهنگی ما را نیز شامل شده است. پژمانفر 
خاطرنشان کرد: طبق پیگیری ها و بررسی های انجام 
شده هماهنگی های پنهانی برای اجرای سند 2030 
در کشور از سوی دستگاه های مختلف انجام شده که 
در این گزارش به آن اشاره شده است. وی افزود: عاوه 
بر وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی و وزارت ورزش و جوانان در مورد اجرای این 

سند در کشور درگیر هستند.  فارس

اخبار

آیت اهلل رئیســی: آمادگی داریم درب زندانهایمان را برای 
بازدید کشور ها باز کنیم مشروط بر اینکه برای بازدید از هر 

زندان در هر کشوری که اراده کردیم مجاز باشیم
رئیــس قوه قضاییه گفت: آمادگــی داریم درب زندان های 
خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی را که در 
ایران می خواهند، ببینند. مشــروط به اینکه بگذارند ما هم 

هر زندانی را که در کشور آن ها می خواهیم ببینیم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه ضمن عرض تســلیت به مناسبت سالروز شهادت 

امام هادی )ع( 
با تشــکر و قدردانی صمیمانه از مردم به واســطه حضور 
متفاوت و باشکوه در مراسم 22 بهمن امسال که در راستای 
پایبندی به ارزش ها و انقاب و تجدید میثاق با امام، والیت 
و شــهدا انجام شد، پاسداشت این حضور را تشکر عملی از 
مردم و خدمت صادقانه به آن ها دانست و گفت: پاسداشت 
از مردم، ِصرف تشــکر زبانی نیست بلکه قدردانی واقعی از 
این مردم آن است که مسئوالن در هر نهادی که خدمتگزار 
هســتند خوش بدرخشند تا مردم احساس کنند نسبت به 

آن ها خدمات صادقانه ای انجام می شود.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه تاش مسئوالن برای کنترل 
بازار به ویژه در شــب عید و ایام نزدیک به انتهای ســال 
موضوع بسیار مهمی است، تاکید کرد: مردم نباید در خرید 
کاال های اساســی و مورد نیاز خود، دغدغه قیمت های بازار 

را داشته باشند.
وی ضمن تاکید بــر لزوم مدیریت زنجیره تولید تا مصرف 
گفت: کنترل قیمت ها و مدیریت بازار که یکی از موضوعات 
مورد انتظار مردم است باید به شکلی باشد که آحاد جامعه 
بدون دغدغــه بتوانند نیازمندی های خودشــان را تأمین 
کنند. رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود به سفر 
هفته گذشــته هیئت قضایی عالی رتبه ایران به عراق که 
با دعوت مســئوالن عالی قضایی این کشور صورت گرفت 
اشاره کرد و گفت: این سفر روشن کرد که بیش از هر زمان 
دیگری توطئه مســتکبران برای جدایی و اختاف ایران و 

عراق نقش بر آب شده است.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکه امروز دلدادگی به نظام، 
انقاب و رهبری در میــان مردم عراق موج می زند، افزود: 
یکی از جلوه هایی که در ســفر به عراق دیده شــد آن بود 
که تمام مردم و مســئوالن عراقی نســبت به هدایت های 
رهبری و خدمات صادقانه ســپاه اسام توجه بسیار زیادی 

داشته و دارند.
رئیســی افزود: تمام مردم و مســئوالن عراقــی دائما این 
نکته را گوشزد می کردند که آن ها هیچگاه خدمات شهید 
ســلیمانی و همچنین خدمات ارزشمند ایران در مقابله با 

داعش و تکفیری ها را فراموش نخواهند کرد.
وی در ادامه با اشــاره به ظرفیت های بسیار زیاد اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی میان ایران و عــراق، تاکید کرد که 
همــکاری صمیمانه دو ملت می تواند این ظرفیت ها را احیا 
کند. رئیســی با بیان اینکه قریب به 3۵ هزار زوج ایرانی و 
عراقی گرفتار مسائل احوال شخصیه هستند، گفت: در این 

زمینه کارگروهی از طرفین ایرانی و عراقی تشــکیل شد تا 
موضوع را دنبال کند.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه حجت االســام مصدق 
معاون حقوقی قوه قضاییــه را به عنوان نماینده جمهوری 
اســامی ایران مامور رسیدگی به این موضوع کرده و ابراز 
امیدواری کرد نتیجه فعالیت این کارگروه ظرف مدت زمان 

کوتاهی مشخص شود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود، مســئله پیگیری 
پرونده ترور شــهید سلیمانی و شــهید ابومهدی را مسئله 
امت اســامی عنوان کرد و با اشــاره بــه اقدامات مثبت 
طرف عراقی در زمینه پیگیری این پرونده، گفت: قرار شد 
همکاری دو کشــور در این موضوع تا زمان حصول نتیجه 

ادامه پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که کیفر مجرمین، عامان و 
مباشران در ترور شــهید سلیمانی و شهید ابومهدی نباید 
مشمول مرور زمان شــود و همکاری دستگاه های قضایی 

ایران و عراق هر چه زودتر این پرونده را به نتیجه برساند.
رئیســی همچنین ضمن تشــکر از مهمان نــوازی مردم 
عراق گفت: ما در این ســفر به دلیل فشــردگی برنامه ها 
نمی توانســتیم به شــهر های دیگری جز بغداد برویم، اما 
در همان دیدار هایی که داشــتیم، جلوه های مهمان نوازی، 
بزرگــواری و کرامت مردم عراق را همانگونه که در اربعین 

دیده بودیم، باز هم مشاهده کردیم.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به برخی 
اقدامات، اطاعیه ها و بیانیه ها تحت عنوان »دفاع از حقوق 
بشــر« که در گوشــه و کنار جهان صادر می شــود، اظهار 
کرد: من اخیرا از مقتل شــهید سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس آمده ام. چرا برخی کشور ها و مجامع بین المللی 
که امروز احساس وظیفه می کنند نسبت به یک دیپلمات 
ایرانی یا یک زندانی اطاعیه بدهند، نســبت به تروریسم 

رسمی دولتی اظهار نظر نمی کنند؟
رئیس دســتگاه قضا با اشــاره به وضعیت کودکان، زنان و 
انســان های بی گناه در یمن گفت: جای شــگفتی اســت 
که امــروز هزاران کودک یمنی به خاک و خون کشــیده 
می شــوند، اما کســی اظهار نظر نمی کند. مگر کودکان و 
زنان یمنی که روزانه هــزاران نفر از آن ها از بین می روند، 

بشر نیستند؟
وی با اشاره به آمار بسیار باالی مرخصی زندانیان کشورمان 
در دوران شــیوع کرونا گفت: هرکشــوری مدعی است در 
جریان کرونا به اندازه جمهوری اسامی ایران به زندانیانش 
مرخصــی داده و به اندازه ما نســبت به زندانیان با رأفت و 

مهربانی برخورد کرده است، اعام کند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما آمادگی داریم درب های 
زندان هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد 
درون آن ها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن 
هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ 
اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق 
بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می شود.

 مرکز رسانه قوه قضاییه

 هشدارهای وزیر بهداشت درباره اسفند ماه سخت

اعالم خطر کرونایی
وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی بــا قدردانی  از 
حمایت های بی دریغ رهبر انقاب در دوران کرونا گفت: »مرگ 

2رقمی« کرونا هم برای ایران زیاد است.
ســعید نمکی در شصت وچهارمین جلسه ستاد استانی مقابله با 
کرونای قزوین که در ســالن اجتماعات استانداری برگزار شد، 
اظهار داشت: برای مبارزه با کرونای چموش و سرکش انگلیسی 
فقط 72 ســاعت وقت داریم و راهی که پیشــتر 2 هفته برای 
کنترل این ویروس می رفتیم، با این ویروس 72ساعته خواهیم 

رفت.
وی اضافــه کرد: دو روز پیش نخســتین هواپیما را از انگلیس 
پذیرفتیم و در حال قرنطینه آنها هستیم و 20 تا 30 هواپیمای 
وارد شده از اروپا را در نوبت قرنطینه داریم، با این حال کسی که 
غیرقانونی طول کشــور را طی می کند، خیلی اشرافی و نظارتی 
روی آن نداریم و انجام این کار هم در حیطه مسئولیت های ما 
نیست. نمکی ادامه داد: ویروس کرونای انگلیسی و جهش یافته 
قدرتمندترین نظام های بهداشتی و درمانی اروپا مانند آلمان و 
انگلیس را به زانو درآورده است و ساده انگاری و توهم است اگر 
فکر کنیم که این کشــورها نظام سامت ضعیفی دارند، چرا که 
آهنگ شــیوع این ویروس به مراتب تندتر از گام هایی است که 

در شبکه بهداشت می توان برداشت.
وی یادآور شــد: از امروز باید همه افراد مبتا به ویروس کرونا 

در کشــور افراد مبتا به کرونای انگلیســی و جهش یافته تلقی 
شــوند و آتش پیک کرونا از هر جایی بلند شــد، باید بافاصله 
این آتش را خاموش کنیم. همان طور هم که در نامه 10 دی ماه 
امسال به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی نوشتم، باید کانون های 
ابتا را هرچه زودتر شناســایی کنید و نگذارید این شعله ها به 
هم بپیوندند. وزیر بهداشــت و درمان با بیان اینکه اســفندماه 
خیلی ســختی را در پیش خواهیم داشــت، هشدار داد و اعام 
خطر کرد که؛ اگر در این اســفند ســخت ســتون های رعایت 
پروتکل های بهداشتی را سخت بنا نکنیم و اگر برای رعایت آنها 
سخت نگیریم، هزینه بیشتری از گذشته پرداخت خواهیم کرد.
وی در ادامــه با اشــاره به وضعیت تولید واکســن ایرانی کرونا 
در انستیتو پاســتور گفت: با انتقال دانش فنی ساخت واکسن 
ضدویروســی از کوبا یکی از مؤثرترین واکســن های دنیا را در 
پاستور خواهیم ساخت و این واکسن فاز سوم کارآزمایی بالینی 
خود را هم گذرانده اســت و از اوایل اردیبهشــت وارد کشــور 
می شود. وی یادآور شــد: در آینده مدیریت جهان را بر مبنای 
مدیریت کرونا تقســیم بندی خواهند کرد و کشــوری را موفق 

خواهند دید که کرونا را به بهترین شکل اداره کرده باشد.
نمکی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته بــرای مقابله با کرونا 
در اســتان قزوین، گفت: مردم این اســتان در ایام کرونا نشان 
دادند که جزو فهیم ترین ســاکنان این سرزمین هستند و رتبه 
نخســت را در بســیاری از موضوعات در زمینه مقابله با کرونا 

کسب کردند.  تسنیم
سردار شریف:

صهیونیست ها پاسخ شیطنت های 

خود را دریافت خواهند کرد

ســخنگوی ســپاه با اشــاره بــه اقدامــات رژیم 
صهیونیستی علیه ملت ایران و دانشمندان کشور، 
گفت: به طور قطع رژیم غاصب صهیونیستی پاسخ 

شیطنت های خود را دریافت خواهد کرد.
سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و 
سخنگوی سپاه در نشست مسئولین روابط عمومی 
اقشــار و معاونت های بســیج از اطاع رســانی به 
عنوان موضوعی مهم، ســخت، پیچیده و فنی نام 
برد و اظهار کرد: این مهم در کشــور ما از اهمیت 
بیشتری برخوردار است، به این دلیل که دشمنان 
با بهره گیری از رسانه های متعدد و متکثری که در 
اختیار دارند با عملیات روانی و رســانه ای سعی در 
تشویش اذهان و تغییر باورهای افکار عمومی علیه 
انقاب اسامی، نظام و ملت ایران دارند. وی با بیان 

اینکه دشــمنان از گسست نسلی به عنوان فرصتی 
بــرای ابهام آفرینی و وارونه نمایی دســتاوردهای 
انقــاب و دفاع مقدس اســتفاده می کنند، گفت: 
آنان در تاشــند به جامعه ما بویژه جوانان اینگونه 
القــا کنند که با مدیریت رژیم پهلوی و مشــاوران 
آمریکایی کشور به سمت دروازه های تمدن حرکت 
می کرد و انقاب اسامی مانع رشد و پیشرفت شد 
که این موضوع بویژه در ســال های اخیر با پخش 

برنامه هایی در رسانه های خارجی دنبال می شود.
ســردار شــریف القای شــرایط بحرانی در کشور 
و ناکارآمــدی مســئوالن را از دیگــر راهبردهای 
دشمن در سیاه نمایی علیه نظام مقدس جمهوری 
اســامی توصیف و تصریــح کرد: برغــم تمامی 
توطئه ها و خباثت های دشــمنان امروز پیشرفت ها 
و دستاوردهای ایران اسامی در حوزه های مختلف 
قابل کتمان حتی از ســوی دشمنان نیست؛ بطور 
مثال شــیوع کرونا باعث شــد مردم تفاوت ادعا و 
عمــل را ببینند و مقایســه کنند کــه غربی ها در 
شــرایط کرونا چگونه رفتار کردند و ما چه کردیم؟

 سپاه نیوز

دبیرخانه دائمی هیات مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراهای 

اسالمی تشکیل شد
با انتصاب دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اســامی، دبیرخانه دائمی هیــات مرکزی نظارت بــر انتخابات 
شوراهای اسامی شهر و روســتا در مجلس فعالیت خود را آغاز 

کرد.
طبق تبصره یک ماده ۶3 قانون تشــکیل شوراهای اسامی مورخ 
20 تیر 13۹۶؛  در ششمین دوره، حسین بحیرایی به عنوان دبیر 
اجرایی هیات مرکزی نظارت منصوب شــد و با انتصاب وی و سه 
معاونت مالی و پشــتیبانی؛ معاونــت ارتباطات و روابط عمومی و 
معاونت و حقوقی و آموزشــی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 

شوراهای اسامی کشــور دبیرخانه این دوره فعالیت خود را آغاز 
کرد. اسام حسین زاده به عنوان معاون مالی و پشتیبانی، مرتضی 
جلیل زاده به عنوان معاون حقوقی و آموزشــی و مرتضی نصیری 
به عنوان معاون ارتباطات و روابط عمومی دبیرخانه هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شــوراهای اســامی کشور معرفی شدند. این 
معاونان در دوره چهارم و پنجم انتخابات شوراهای اسامی شهر 

و روستا نیز این مسئولیت ها را برعهده داشتند.
نظارت بر انتخابات شــوراهای اســامی برعهده مجلس شورای 
اسامی است و پنج نفر از نمایندگان مجلس برای هیات مرکزی 
نظارت انتخاب می شوند. اعضای هیات مرکزی نظارت با مشورت 
مجمع نمایندگان استان ها برای هر استان سه نماینده مجلس را 
برای نظارت در استان تعیین و این سه نفر در استان ها برای هر 

شهرستان و هر بخش پنج نفر را انتخاب می کنند.
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسامی کشور خرداد ماه؛ سال 

1۴00 همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

سخنگوی رزمایش:

رزمایش مرکب کمربند 
امنیت دریایی ایران و 

روسیه امروز برگزار می شود
رزمایــش مرکــب کمربند امنیت دریایــی ایران و 
روسیه با حضور یگان های سطحی و پروازی نیروی 
دریایی ایران و روسیه از امروز )سه شنبه( در شمال 

اقیانوس هند آغاز می شود.
امیر دریادار دوم غامرضا طحانی سخنگوی رزمایش 
مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه گفت: 
در ایــن رزمایش عــاوه بر یگان های ســطحی و 
پروازی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
و نیروی دریایی ســپاه پاسداران، یگان های شناور 
روسیه متشــکل از ناوشکن Stoiky، ناو لجستیکی 
KoLa و یــک فروند بالگرد حضور دارند. وی افزود: 
رزمایــش مرکــب کمربند امنیت دریایــی ایران و 
روســیه 2021 با شــعار »همکاری جمعی در دریا 
بــرای امنیت تجارت دریایــی« و در منطقه ای به 

وســعت 17 هزار کیلومتر، با پیام صلح و دوســتی 
برگزار می شود.

دریــادار دوم طحانی خاطرنشــان کــرد: هدف از 
برگــزاری این رزمایش تحکیــم امنیت و مبانی آن 
در منطقه و گســترش همکاری های دوجانبه میان 
دو کشــور اســت. این رزمایش برابر برنامه های از 
پیش تعیین شده در شمال اقیانوس هند گسترش 
خواهد داشت. ســخنگوی رزمایش مرکب کمربند 
امنیت دریایی ایران و روسیه ادامه داد: تمرین های 
تاکتیکی متنوعی از جمله نجات شناور دچار حریق، 
آزادسازی شناور مورد تعرض قرار گرفته، تیراندازی 
علیه اهداف مشــخص، تیر اندازی شبانه به اهداف 
هوایی و سایر تمرینات تاکتیکی و عملیاتی در این 
رزمایش پیش بینی شــده اســت. وی تصریح کرد: 
از اهــداف این رزمایش می تــوان به تقویت امنیت 
تجارت دریایی بین المللی و مقابله با دزدی دریایی 
و تروریسم دریایی و تبادل اطاعات در حوزه امداد و 
نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی 

اشاره کرد.  روابط عمومی ارتش

گزارش

آخرین وضعیت بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس
نماینده تهران در مجلس آخرین وضعیت بررســی طرح اســتیضاح وزیر 

اقتصاد در مجلس را تشریح کرد.
احمد نادری در این درباره گفت: این طرح با 102 امضا تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس شده است. وی با بیان اینکه هیئت رئیسه مجلس تاکنون این طرح 
را اعام وصول و برای بررســی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع 
نداده است، ادامه داد: البته در حال رایزنی با هیئت رئیسه هستیم تا این طرح 
به جریــان بیفتد.  نماینده تهران با بیان اینکه نمایندگان اصرار دارند این طرح به 
کمیسیون مربوطه ارجاع شود، اظهار داشت: نمایندگان فرصت هایی به وزیر اقتصاد 
برای اصاح امور داده بودند اما با راهی که آقای دژپســند در پیش گرفته است به 
نظر می رسد برای اصاح برخی اقدامات از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی عزمی 

وجود ندارد.  تسنیم

پخش زنده سخنرانی رهبر انقالب در سالروز قیام مردم تبریز
حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناســبت سالروز قیام 2۹ بهمن مردم تبریز 
در سال13۵۶، از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن 
خواهند گفت. حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناسبت سالروز قیام 2۹ بهمن 
مردم تبریز در ســال 13۵۶، از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان 
شــرقی ســخن خواهند گفت. این برنامه ســاعت 10:30 روز چهارشنبه 
2۹ بهمن، به صورت زنده از شــبکه های رســانه ی ملی و همچنین از پایگاه 
اطاع رســانی KHAMENEI.IR و حساب های این پایگاه در شــبکه های اجتماعی پخش 
خواهد شد. هرسال به مناسبت سالروز قیام مردم تبریز در 2۹ بهمن 13۵۶، هزاران نفر از 
اقشــار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، با حضور در حسینیه ی امام خمینی )ره( با 
رهبر انقاب دیدار می کردند که به علت رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با ویروس 
کرونا، این دیدار از طریق ارتباط تصویری با مردم حاضر در مصای تبریز انجام خواهد شد.

انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد غیرقانونی است
ناظر مجلس شــورای اسامی در شورای عالی اســتاندارد، با بیان اینکه 
فرایند انتخاب رئیس جدید ســازمان ملی اســتاندارد ایران طی نشده 

است، انتخاب رئیس جدید این سازمان را غیر قانونی عنوان کرد.
معصومه پاشــایی گفت: طبق ماده 33 قانون »تقویت و توســعه نظام 
اســتاندارد« اباغی 2 دی 13۹۶، ارکان ســازمان ملی استاندارد از دو 

بخش »شورای عالی استاندارد« و »رئیس سازمان« تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ماده 3۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور 
یا معاون اول وی و تأیید شــورای عالی اســتاندارد و با حکم رئیس جمهور برای 
مدت چهارسال انتخاب می شود و انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بامانع 
است. پاشایی گفت: متأســفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، 

به نص صریح قانون توجه نشده و برخاف قانون رفتار شده است.  میزان

رئیس قوه قضاییه: 

زندان های ایران به روی مدعیان حقوق بشر باز است
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

با آمریکا  برانگیز،  می گویند که در رفتاری تعجب 
نمود  می کنند.  مشارکت  ایران  علیه  تحریم  در 
همچنان  که  است  ژاپن  عملکرد  رفتار  این  عینی 
از پرداخت بدهی های خود به ایران خودداری کرده 
میانجی  می دهد.  نیز سر  گری  میانجی  ادعای  اما 
نیازمند جلب اعتماد و نشان دادن  ابتدا  گر بودن 
بی طرف است، کشورها نمی توانند ادعای میانجی 
گری داشته باشند در حالی که در تحریم و اعمال 
سخت  شرایط  در  هم  آن  ایران  ملت  علیه  فشار 

کرونایی، با غرب همراهی می کنند.
به هر تقدیر می توان گفت که هر چند جمهوری 
استقبال  قطر  اقدام  مانند  اقداماتی  از  اسامی 
می کند اما حقیقت این است که میانجی گران ابتدا 
باید راه خود را از غرب و تحریم های ضدایرانی جدا 
کرده و از سوی دیگر به جای درخواست از ایران 
برای کوتاه آمدن باید به بهره گیری از ظرفیت های 
خود برای اعمال فشار بر نقض کنندگان برجام و 
به  هم  آن  تحریم ها  لغو  برای  آنها  کردن  متقاعد 
توسط  تحریم  لغو  صحت  آزمایی  راستی  شرط 

ایران، بپردازند.

چوب دو سر چیز

ریاست  به  استاندار خوزستان  انتصاب  به  با توجه 
سازمان ملی استاندارد، کدام یک از گزینه های زیر 

را قابل قبول تر می دانید؟
الف( انتصاب پلیس راه نورآباد و ممسنی به عنوان 

معاون وزیر نفت
روز  سیاست  روزنامه  سرکوچه  بقال  انتصاب  ب( 
تدوین کتاب های  اداره کل  به عنوان سرویراستار 

درسی
ج( انتصاب ننجون به عنوان معاون راهبردی عمه 

رهبرکره شمالی در امور هنگ کنگ
به عنوان معاون حقوقی  انتصاب خاله شادونه  د( 

وزیر امورخارجه
اعام  برای  که  نمایندگانی  مجلس:  نماینده  یک 
وصول استیضاح وزیر اقتصاد تعلل می کنند باید ...

نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
الف( بروند توبه کنند

ب( از خودشان خجالت بکشند
ج( کاهشان را باالتر بگذارند.

د( در اتاق را ببندند و به کارهای زشت خود فکر 
کنند.

افزایش  مقصر  مردم  کرونا:  با  مقابله  ستاد  رییس 
قربانیان کرونا هستند.

از  یک  کدام  خالی  جای  فوق  اظهارنظر  در 
گزینه های زیر دیده می شود؟

الف( دیوار کوتاه
ب( پوست کرگدن

ج( چوب دو سر طا
د( کی بود کی بود من نبودم


