
پاسخ وزارت اطالعات به تذکر یک 
نماینده

روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات به تذکر 
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی 
پاس��خ داد. متن پاس��خ وزارت اطالعات به این شرح 
است؛نظر به انتشار متن تذکر نماینده محترم مردم 
شریف المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی خطاب 
به وزیر اطالعات، روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
اطالعات بیانیه ای را به شرح زیر صادرنمود: اگر چه 
این وزارتخانه، تذکر ب��ه وزرا از جمله وزیر اطالعات 
را ح��ق نمایندگان محترم دانس��ته و پاس��خگویی 
و رفع ابهام بر این اس��اس را وظیف��ه خود می داند، 
لکن با توجه به انتشار متن تذکر نماینده فوق الذکر 
در فضای مجازی -قبل از وصول رس��می آن به این 
وزارتخان��ه- بدین وس��یله اعالم م��ی دارد: مطالب 
منتسب مبنی بر فشار آوردن و اصرار بر انتصاب افراد 
خاص در مناصب اداری دو شهرس��تان المرد و مهر، 
مق��رون به صحت نبوده و ضمن تاکید بر اس��تقالل 
وزارت اطالع��ات از جریان��ات سیاس��ی و جناحی و 
افتخار به قانون گرایی و تبعیت محض از فرمایشات 
مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( مطالب موصوف قویاً 
تکذیب می گردد. بدیهی اس��ت این وزارتخانه ضمن 
پاسخگویی رس��می به تذکر فوق الذکر حق خود را 

برای پیگیری حقوقی محفوظ می داند.

جاعل مهر و اسناد رسمی دفتر مقام 
معظم رهبری دستگیر شد

جاعل مهر و اسناد رسمی دفتر مقام معظم رهبری 
دس��تگیر شد. س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در 
عملیاتی موفقیت آمیز جاعل مهر و اس��ناد رسمی 
دفتر مقام معظم رهبری را در ش��مال سیس��تان و 

بلوچستان شناسایی و دستگیر کردند.

اخبار

رئیس جمهور پس از دیدار دیدار و گفت وگو با تس��ت وزیر 
عراق در نشست خبری مشترک گفت:در طول چند ماه که 
آقای الکاظمی ریاست دولت عراق را بر عهده گرفته شاهد 

یک حرکت خوب در روابط تجاری بین دو کشور بودیم.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در نشس��ت 
خبری مش��ترک با مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر عراق 
در ته��ران ب��ا بیان این مطلب که در ط��ول چند ماهی که 
آقای الکاظمی ریاست دولت عراق را بر عهده گرفتند شاهد 
ی��ک حرکت خوب در روابط تجاری بین دو کش��ور بودیم، 
اظهار داش��ت: در بحث ها راجع به شرایط بهداشتی منطقه 
و ویروس کرونا گفت و گو کردیم. جمهوری اس��المی ایران 
ای��ن وعده را به دولت و ملت عراق می دهد که با همه توان 
و ام��کان خودش از نظر همه اقالم بهداش��تی و دارویی در 
کنار ملت عراق باش��د. وی افزود: دولت جمهوری اسالمی 
ای��ران امکان الزم برای تأمین نیازمندی های ملت عراق در 
زمینه های بهداشتی و دارویی و آمادگی برای تبادل نظر و 

مشورت بین مسئولین بهداشتی دو کشور را دارد.
رئیس جمه��ور همچنی��ن از تصمیم دو دولت ب��رای ارتقا 
روابط تجاری دو کشور به 20 میلیارد دالر خبر داد و اظهار 
داشت: همچنین دو کشور مصمم هستند که تمام توافقاتی 
که در اسفند 97 میان دو دولت در بغداد به تصویب رسید 
را اجرایی و عملیاتی کنند؛ در میان آنان توافقات مس��ائل 
زیربنایی اقتصادی بین دو کشور و همچنین اتصال راه آهن 
ش��لمچه بصره و الیروبی اروندرود م��ورد توافق قرار گرفته 
بود. وی اضافه کرد: در دیدار نخست وزیر عراق، جمهوری 

اس��المی ایران تاکید ک��رد که مانند س��الهای قبل که در 
کنار ملت دولت و ارتش عراق روبروی داعش ایس��تادگی و 
مبارزه کردیم همچنان آمادگی دارد که در کنار ملت عراق 

برای ثبات و امنیت کشور عراق و منطقه تالش کند.
روحانی با اش��اره به کمک های مشاورتی ایران به عراق در 
مب��ارزه با داع��ش در عراق تصریح کرد:  م��ا باهم روبروی 
داعش ایس��تادیم و همچنان آمادگ��ی داریم در کنار ملت 
عراق برای ثبات کش��ور ع��راق و منطقه تالش کنیم.  الزم 
می دان��م از دو قهرمان مبارزه با تروریس��ت یعنی ش��هید 
سردار س��لیمانی و ش��هید ابومهندس به بزرگی یاد کنیم 
که جزو س��ردارانی بودند که در طول سالیان گذشته برای 

امنیت عراق تالش کردند.
 الکاظمی:  دفاع از ایران را سرلوحه کارمان قرار 

می دهیم
نخست وزیر عراق نیز در این نشست خبری گفت: ما دفاع از 
ایران را در سرلوحه کار خود قرار می دهیم و اجازه نمی دهیم 
تهدید علیه کش��ور دوستمان از خاک عراق صورت بگیرد. 
مصطفی الکاظمی افزود: از جناب رئیس جمهور ایران تشکر 
می کنم که من و هیئت همراهم را دعوت کردند تا س��فری 
به تهران پایتخت جمهوری اس��المی ایران داش��ته باش��م. 
سفری که به منظور تقویت روابط تاریخی دو کشور صورت 
می گیرد. وی افزود: امروز ما با چالش هایی روبرو هس��تیم 
که بخش��ی از آن به خاطر ش��یوع کرونا و س��قوط قیمت 
نفت اس��ت. بنابراین در س��ایه چنین چالش هایی نیازمند 
هماهنگی بین دو کش��ور به نحوی که تامین کننده منافع 

دو کش��ور باش��د، هس��تیم. به ویژه اینکه روابط دو کشور 
صرفا ناشی از موقعیت جغرافیایی و 1450کیلومتر مرزهای 
مشترک نیست، بلکه این روابط، تاریخی، فرهنگی و عمیق 

است که همه اینها ریشه در تاریخ دارد.
الکاظمی ادامه داد: همچنین موضوع مس��ائل منطقه ای و 
ثب��ات دو کش��ور را مورد گفت و گو ق��رار دادیم، آن هم در 
س��ایه چالش هایی که منطقه ب��ا آن از نظر اقتصادی روبرو 
اس��ت. الزم می دانم خدمت برادران ایرانی ام تاکید کنم که 
ملت عراق مش��تاق روابط ممتاز با جمهوری اسالمی ایران 
بر اساس اصل عدم دخالت در امور داخلی دو کشور است.

نخس��ت وزیر عراق با بیان ای��ن مطلب که ما یعنی ایران و 
عراق علیه تروریس��م و گروه های تکفیری جنگیدیم، گفت: 
جمهوری اس��المی ایران از نخستین کشورهایی بود که در 

کنار عراق ایستاد و ما این را فراموش نمی کنیم.
نخس��ت وزیر عراق گفت: در این می��ان عراق هم به ایران 
کم��ک می کند تا از چالش های اقتصادی عبور کند. ش��ما 
ببینید که عراق بازار بزرگی برای تجارت ایران ش��ده است. 
روابط خارج��ی عراق مبتنی بر ت��وازن و دوری از هرگونه 
صف بندی اس��ت. به همین دلیل عراق کشوری است که به 
هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا از خاکش به عنوان تهدیدی 

برای جمهوری اسالمی ایران استفاده شود.
الکاظی اضافه کرد: روابط دو کش��ور ایران و عراق به صدها 
س��ال پیش برمی گردد؛ ما باید این رواب��ط را حفظ کنیم. 
م��ا دفاع از ایران را در س��رلوحه خود قرا می دهیم و اجازه 
نمی دهی��م تهدید علیه کش��ور دوس��تمان از خاک عراق 

صورت بگیرد.  تسنیم

س��خنگوی دولت کاهش ن��رخ ارز را حاصل 
زحم��ات دولت خواند و گف��ت: زندگی مردم 
یک دلش��وره برای دولت اس��ت و مدام دولت 

در این زمینه تالش می کند.
علی ربیعی در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه ضمن تس��لیت شهادت امام جواد )ع(، 
به س��فر نخست وزیر عراق اشاره کرد و گفت: 
ارتب��اط موثر با همس��ایگان از اقدامات دولت 
در س��ال های گذش��ته اس��ت. یک پیام سفر 
نخس��ت وزیر عراق ب��ه ایران، ب��رای دو ملت 
تحکی��م و گس��ترش روابط اقتص��ادی و پیام 
بین المللی این سفر هم صلح و ثبات در منطقه 
و برنامه هایی که به پیوستن کشورهای بیشتر 
به مس��اله همکاری ها ب��رای صلح و ثبات در 
منطقه کمک می کند، اس��ت. وی درباره بازار 

ارز تصری��ح کرد: خوش��بختانه منحنی ارز در 
حال سر به زیر شدن که حاصل زحمات دولت 

و بانک مرکزی است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: اتخاذ سیاست های 
پول��ی، بهبود فروش نف��ت و آرامش روانی به 
این موضوع کمک کرد. وی با اش��اره به اینکه 
عده ای در ش��ب، ن��رخ ارز را ایجاد می کردند، 
خاطرنشان کرد: قیمت واقعی ارز کمتر از نرخ 
فعلی است. واقعیت های بازار ما از طرف عرضه 
و تقاض��ا نش��ان می دهد ای��ن قیمت صحیح 
نیست. ربیعی، عامل روانی را در نرخ ارز مؤثر 
خوان��د و گفت: در طرف تقاض��ا کنترل هایی 
انجام دادی��م و تولید داخلی را افزایش دادیم. 
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه با این نرخ ها 
تولید کننده، مسافر و دانشجو خریدار نبودند، 

در ادام��ه گفت: در صحن��ه خارجی، تحرکات 
دیپلماتیک ما مؤثر بوده است. وی درباره کرونا 
خاطرنشان کرد: رفتار بهداشتی مردم بهتر شده 
اس��ت، نباید با افزای��ش و کاهش مرگ، رفتار 
بهداش��تی مردم تغییر کند. مطالعات نش��ان 
می دهد اگر 95 درصد مردم ماس��ک استفاده 
کنند بهتر از این است که کل کشور را تعطیل 
کنیم. استفاده از ماسک ۶2 درصد در جامعه، 
در ادارات ۸2 درصد و در صنایع تولید نیز 7۸ 
درصد رعایت می شود. زمانی آمار ابتال و مرگ 
و میر در اث��ر کرونا افزایش یافت که موازی با 
آن پروتکل های بهداشتی به میزان 22 درصد 
کاه��ش یافته بود. ول��ی در حال حاضر میزان 
مراعات پروتکل ها به 45 درصد افزایش یافته 
اس��ت و امیدواریم همه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، به سالمت جامعه کمک کنیم. وی 
با اش��اره ب��ه اینکه دولت در م��ورد انعطاف از 
تصمیمات آمادگی دارد، افزود: دو گانه عادی 
س��ازی و کاهش مرگ و میر دوگانه درس��تی 
نیس��ت و این آمادگی در دولت وجود دارد در 

شرایط قرمز تصمیمات مقتضی را بگیرد.
ربیعی در پاسخ به این پرسش که ممکن است 
روسیه هم یک توافق بلند مدت با ایران مانند 
چین داشته باشد؟ گفت: ما قباًل اعالم کردیم 
جمهوری اس��المی ایران آماده اس��ت با همه 
کش��ورها تعامل داشته باش��د و روسیه هم از 
این دست کشورها است. ما سقفی برای تعامل 
نداریم. وی بیان داشت: امیدواریم شاهد تعداد 
بیش��تری از کشورهایی باش��یم که با اعتماد 
به نفس بیش��تر برابر قل��دری آمریکا مقاومت 
می کنن��د و آماده س��پردن تعهدات بلندمدت 
برای برس��اختن ساختارهای نوین بین المللی 

مبتنی بر توسعه همکاری های متقابل، توسعه 
همکاری های منطق��ه ای دارند این آمادگی را 

برای همه این کشورها داریم.
ربیع��ی در مورد میانجیگری عراق برای بهبود 
روابط ایران و عربس��تان و امریکا گفت: س��فر 
آقای الکاظمی در جهت تقویت روابط ایران و 
عراق است و من این واژه که عقبه استراتژیک 
ه��م دارد بکار می ب��رم. داع��ش زدایی و رفع 
تهدیدات زیس��ت محیطی و مب��ادالت ارزی 
از مس��ایل مهم دو جانبه اس��ت. م��ا از همه 
پیشنهادها استقبال می کنیم اما بحث آمریکا 
جداس��ت. س��خنگوی دولت در پاسخ به این 
س��وال که آیا ایران نام تعدادی از مس��ئولین 
عراقی را به عنوان عوامل مداخله در ش��هادت 
حاج قاس��م س��لیمانی به عراق می دهد، بیان 
داش��ت: ما قطع��ا پیگیری حقوق��ی واقعی و 
مجازات عامالن ترور سردار سلیمانی را دنبال 
خواهیم کرد اما اینک��ه نامی را اعالم کنیم را 
نمی توانم تایید کنم. وی در باره حذف بودجه 
خودکفایی گندم و نقش س��عید حجاریان در 
واردات گندم و فرآورده های مرتبط گفت: من 
حذف بودجه گندم و همچنین نقش فردی در 
این موضوع که خارج از دولت اس��ت، تکذیب 
می کنم. سخنگوی دولت ادامه داد: تصمیمات 
دول��ت تابع ف��ردی از بیرون نیس��ت؛ آن هم 
موضوعی که بر روی زندگی هزاران کش��اورز 

تاثیر می گذارد..
س��خنگوی دولت تاکید ک��رد: واردات گندم 
صرف��اً در انحصار دولت اس��ت و ما تنها خرید 
گندممان برای ذخایر اس��تراتژیک اس��ت نه 
ب��رای مصرف. ت��ا س��ال 92 و 9۳ و تقریباً تا 
نیمه ه��ای 94 هم واردات گن��دم آزاد بوده و 

برای مصارف غیر خوراکی صورت گرفته است 
و هر ش��رکت حقوقی نیز این امکان را داشته 
که واردات انجام بدهد؛ ش��رکت ها بر اس��اس 
قوانین می توانند اقدام تجاری انجام دهند مهم 
این است که آیا شرکتی تخلف کرده یا نه. اگر 
کس��ی هم س��ندی برای تخلف در این زمینه 
دارد می تواند س��ند خود را برای قوه قضاییه 
ارائه دهد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه وزیر صمت چه زمانی به مجلس 
معرفی می ش��ود؟ و اینکه این طوالنی شدن 
زمان معرفی انتقاد رییس مجلس و بس��یاری 
از نماین��دگان را در پی داش��ته  گفت: ما در 
موع��د مقرر حتما وزیر جدید صمت را معرفی 
خواهیم کرد. وی افزود: تالش دولت این است 
ک��ه دو وزیر را به مجل��س معرفی کند و برای 
همین منتظر هس��تیم تالش های ما برای این 
منظ��ور نتیجه دهد. ربیعی ب��ا تاکید بر اینکه 
خبرهای خوبی از آزادسازی پولمان در برخی 
کشورها می رسد بیان داشت: ما تحقق درآمد 
40 میلی��ارد دالری را دنب��ال می کنیم. آقای 
زنگنه هم دارد برای فروش بیشتر نفت تالش 
می کند. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درب��اره اقدامات دولت برای برگزاری مراس��م 
عزاداری ماه محرم، اظهار کرد: مراسم محرم و 
عزاداری امام حسین )ع( برای همه ما اهمیت 
دارد. ما در دولت از سازمان تبلیغات اسالمی، 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و حوزه علمیه 
قم پیش��نهاداتی را دریاف��ت کرده ایم که قرار 
است این موارد را در جلسه کمیته انتظامی و 
امنیتی ستاد مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار 

دهیم.  فارس

 شهادت چند ایرانی 
در حمالت جنگنده های 
صهیونیستی به دمشق 

صحت ندارد

یک فعال رسانه ای آگاه به تحوالت سوریه ادعای رسانه های 
غربی و برخی از رژیم های عربی منطقه مبنی بر ش��هادت 
چند ایرانی در حمله جنگنده های صهیونیستی به دمشق 

را کامال دروغ و خبرسازی دانست.
»صادق الحس��ینی« فعال رس��انه ای در این ب��اره گفت: تا 
این لحظه هیچ گزارش��ی حاکی از زخمی یا ش��هید  شدن 
هیچ ایرانی یا لبنانی در حمالت جنگنده های صهیونیس��ت 
نداشتیم و همان طور که رسانه های سوری اعالم کردند در 

این حمله 7 س��رباز سوری زخمی شدند. وی با اعالم اینکه 
هواپیماهای رژیم صهیونیس��تی از جوالن اشغالی به حریم 
هوای س��وریه تجاوز کردند، گفت بیشتر این موشک ها در 
آسمان دمشق ساقط شدند ولی دو مورد از این حمالت که 
به یکی از س��اختمان های دفاع ملی و ارتش سوریه اصابت 
کرده و خس��ارت های مادی به بار آورده اس��ت. این فعال 
رسانه ای ادعای ش��هادت چند ایرانی در حمالت دیشب را 
خبرسازی رس��انه ای دانست و آن را کاماًل کذب خواند که 

دستور آن از اتاق عملیات مشترک تل آویو و ریاض  صادر 
شده است. 

وی تج��اوز رژی��م صهیونیس��تی به س��وریه را تالش برای 
نمای��ش ق��درت از طرف بنیامین نتانیاهو دانس��ت و گفت 
که وی با این اقدام در صدد اس��ت بحران داخلی کش��نده 
خود را به خارج منتقل کند چرا که از یک طرف با خش��م 
و اعتراضات داخلی روبرو اس��ت و از طرف دیگر با کودتای 

گروه های سیاسی علیه خود مواجه است.  تسنیم

ادامه از صفحه اول
جرازولم پست یک روزنامه صهیونیستی در سرمقاله  
خود با اش��اره به مزایایی که تفاهم راهبردی چین با 
ایران برای تهران به همراه خواهد داش��ت نوش��ت » 
تل آویو باید هر آنچه که در توان دارد به کار گیرد تا 
مانع از حاصل شدن این توافق شود.« دلیل آن روشن 
اس��ت، چرا ک��ه می داند این توافق 25 س��اله قدرت 
اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران را افزایش می دهد 
و هر آنچه که تاکنون رشته کرده اند پنبه خواهد شد. 
پس باید بیش از گذشته مراقب بود،  فتنه ای دیگر در 

راه است، و برای آن بهانه ای نیاز است.

سرمقاله
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گزارش

آمادگی رزمی نیروهای مسلح ایران قابل آزمودن نیست
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: دشمن می داند که آمادگی رزمی 
نیروهای مسلح جمهوری اس��المی ایران قابل آزمودن نیست. امیر علیرضا 
صباحی فرد با حضور در گروه پدافند هوایی خنداب از موضع اس��کای گارد 
قمش��لو و گردان ه��ای مختلف، س��ایت ها و مواضع پدافن��دی بازدید کرد. 
امی��ر صباحی فرد در این بازدید گفت: حفظ قدرت دفاعی و رصد دش��من و 
صدور اخطارهای به موقع و برخورد با هرگونه اقدام دشمن موجب ایجاد قدرت 
بازدارندگی توسط پدافند هوایی کشور شده است. وی اضافه کرد: اگر دشمن احساس 
کن��د که ما در حوزه دفاعی ضعف داریم، بدون معطلی به کش��ور ما حمله می کند. 
فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارتش در این بازدید ضمن بررس��ی وضعیت عملیاتی 
تجهیزات و سامانه ها از میزان آمادگی این یگان ابراز خشنودی و رهنمودهای الزم را 

در خصوص حفظ و ارتقای آمادگی رزمی ابالغ کرد.  روابط عمومی ارتش

یک نماینده دیگر به کرونا مبتال شد
فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کالت هم به ویروس کرونا مبتال 
ش��د. پی��ش از این نیز فاطمه رهب��ر منتخب تهران و عیس��ی جعفری 
نماینده کبودرآهنگ به دلیل مبتال ش��دن به این ویروس جان خود را 
از دس��ت داده بودند. تاکنون جهانبخش امینی نماینده کرمانشاه، علی 
زنجان��ی نماینده نقده، محمد صفایی نماین��ده گناباد، مجید ناصری نژاد 
نماینده ش��ادگان، سهراب گیالنی نماینده شوشتر، وحید جالل زاده نماینده 
ارومیه، احس��ان قاضی زاده هاش��می نماینده فریمان، حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده ش��اهین شهر و میمه، محمدطال مظلومی نماینده بهبهان، منصور آرامی 
نماینده هرمزگان، محمد موحد نماینده کهگیلویه و بویراحمد، علیرضا ورناصری 
نماینده مسجد سلیمان، حبیب آقاجری نماینده ماهشهر و محمد مهدی زاهدی 

نماینده کرمان به بیماری کرونا مبتال شده اند.  تسنیم

نماز جمعه ۳ مرداد در تهران برگزار نخواهد شد
رییس س��تاد نماز جمعه تهران گفت: با رعایت پروتکل های بهداش��تی و 
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا نماز جمعه سوم مرداد ماه در پایتخت 
برگزار نخواهد ش��د. سیدباقر پیش نمازی با اشاره به برگزاری نماز جمعه 
ای��ن هفته تهران بیان کرد: نماز جمعه پایتخ��ت در ۳ مرداد ماه به دلیل 
حفظ سالمت شهروندان و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار نخواهد شد. 
وی گفت: اطالعیه شماره 15 شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در مورد 
مجوز برگزاری نماز جمعه با هماهنگی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا تنظیم 
ش��ده بود، اما بعد از اطالعیه مذکور و تش��دید شرایط بیماری در تهران ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در مورد برگزاری نماز جمعه تهران تجدید نظر کرد. نمازی اظهار کرد: 
در هفته های آینده بر اساس شرایط و بعد از هماهنگی با مراجع ذی صالح خصوصاً 

ستاد مبارزه با کرونا تصمیم مناسب اتخاذ و اعالم خواهد شد.  میزان

رییس سازمان بهشت زهرا، 
معذرت معذرت

ما اگر اشتباهی کنیم حتما معذرت 
می خواهیم.مثل مسئوالن نیستیم 
ک��ه هر کاری بکنی��م و آخرش هم 
یک "ببخش��ید" س��اده هم از دهانم��ان در نیاید. 
خودتان که ش��اهدید هر جا ب��ود مواضع خودمان 
را نش��ان دادیم که ش��فافیت ننجونی حرف اول و 

آخر را می زند.
حاال هم از رییس س��ازمان بهشت زهرا عذرخواهی 
می کنیم که الکی در ستون ننجون روزنامه سیاست 
روز به ایش��ان تهمت زده ایم که برای پنجاه سالگی 

بهشت زهرا جشن تولد گرفته است.
کدام جشن تولد؟ یک کیک زاغارت و چند تا شمع 
هم ش��د کیک تولد؟ حاال به فرض ش��صت هفتاد 
عزیز زحمتکش بهشت زهرا و سی  چهل تا مسئول 
زحم��ت نکش ه��م توی حلق ه��م بودند و خوش 
گذراندند. این که اس��مش تولد نیست. اصال وقتی 
عکس ها را دیدیم از خودمان خجالت کشیدیم که 
چرا زود قض��اوت کردیم. همانطور که آقای رییس 
گفتند این مراسم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
برگ��زار ش��ده و الاقل دو متر فاصل��ه بین مهمانان 

گذاشته اند.
حاال اگر ش��ما مهمانان را توی حلق هم می بینید 
به خاطر "خطای دید" اس��ت وگرنه آقای رییس با 
آن هیب��ت و عظمتش ک��ه دروغ نمی گوید. دروغ 
را ننجون و دیگر روزنام��ه نگاران خودفروخته می 

گویند که خدا از سر تقصیراتشان نگذرد.
دروغ بد است. اگر خودمان هم ندانیم رییس سازمان 
بهشت زهرا و رییس ایشان یعنی آقای شهردار می 

داند که تا قبر چهارانگشت بیشتر نیست.
همین چهارانگشت را هم رعایت کنند خوب است 

ما دومترش را نخواستیم.
پی نوش��ت: دروغ هر چقدر بزرگتر باش��د گفتنش 

راحت است... دکتر سمیعی و شرکا

روحانی در نشست خبری مشترک با الکاظمی: 

روابط تجاری ایران و عراق به 
۲۰ میلیارد دالر افزایش می یابد

علی ربیعی:

زندگی مردم یک دلشوره برای دولت است


