
محسن رضایی: 
سلطنت حکام بحرین با خیانت به 

اسالم حفظ نخواهد شد
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام تأکید کرد: 
 رژیم های��ی که روابط را علن��ی می کنند از پیش نیز 
ب��ا رژیم صهیونیس��تی ارتباط داش��تند اما منافقانه 
آن را ان��کار می کردن��د، اما تاری��خ ثابت کرده تخت 
سلطنت شان با خیانت به اسالم و امت اسالمی حفظ 

نخواهد شد.  این سنت خداوند است.
محس��ن رضایی با انتشار رش��ته توییتی اقدام رژیم 
بحرین در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را 
محکوم کرد. برقراری روابط با صهیونیست ها، هدیه 
انتخاباتی برخی کشورهای عربی به ترامپ، از خون و 
جیب فلسطینی ها و خنجر از پشت به یکپارچگی و 
آرمان های امت اسالمی است که رژیم صهیونیستی 
را ب��ه ادامه طرح های اش��غالگری )فراین��د الحاق و 
یهودی س��ازی قدس شریف( تشویق می کند. امروزه 
رژیم فاقد مشروعیت مردمی در بحرین نیز به دنبال 
کسب مشروعیت اجاره ای و وارداتی، آن هم از جانب 
خبیث ترین دشمنان امت اسالمی یعنی صهیونیسم 
اس��ت. این نه توافق ملت شریف بحرین، بلکه توافق 

رژیم آن کشور با صهیونیست هاست.

خبر

رئیس جمهور گفت: نگذاش��تیم دشمنان ما در هدف اصلی 
خ��ود یعنی شکس��تن ابهت نظام، درمان��ده کردن مردم و 
تس��لیم کش��ور در برابر خواس��ت ناحق آنها به موفقیت و 

پیروزی برسند.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز )یکشنبه( 
در س��خنرانی مج��ازی به مناس��بت آغاز س��ال تحصیلی 
۱۳۹۹_۱۴۰۰ دانشگاه ها که در دانشگاه تهران برگزار شد، 
اظهار داشت: سرآغاز فعالیت تحصیلی سال ۱۳۹۹_۱۴۰۰ 
را محضر همه اساتید و دانشجویان سراسر کشور تبریک و 
تهنیت عرض می کنم و ای کاش پروتکل های بهداش��تی و 
دستورالعمل ها به من اجازه می داد که امروز مانند سال های 
گذشته، از نزدیک در میان جمع شما فرهیختگان، اساتید، 
مس��ئولین عالی رتب��ه بخش فرهنگ و دانش��جویان عزیز 

باشم.
وی عنوان کرد: اما چه کنیم اجرای دستورالعمل های ستاد 
مل��ی کرون��ا برای همه م��ا الزم االجرا اس��ت و از روز اول 
مواجه��ه با کرون��ا، خود را موظف می دیدم در ش��رکت در 
مجامع، س��فر، برنامه ها و فعالیت هایم پروتکل ها را مراعات 
کنم و معتقد هستم پروتکل شکنی نباید به عنوان یک شیوه 
در ذهن ما باش��د ولو اینکه در برخی موارد اجرای پروتکل 
با عالقه، خواس��ت قلبی و عواطف انس��ان سازگاری ندارد. 
رئیس جمهور در ادامه سخنانش گفت: علیرغم جهش علم 
و دان��ش در قرون گذش��ته باز هم می بینی��م در برابر یک 
موجود به ظاهر کوچک و ناچیز این چنین درمانده می شود 
و این همه مش��کالت برای همه جوامع بشری پیش آمده و 
می بینیم این ویروس زندگی مردم و اقتصاد جوامع را تحت 
الش��عاع قرار داده است. کش��ورهایی هستند که ۲۰ درصد 
و ۱۵ درصد و بیش��تر اقتصادشان در این چند ماه کوچک 
شده است و می بینیم یک ویروس به ظاهر کوچک زندگی 

را تحت تأثیر قرار داده است.
روحانی ادامه داد: کشور ما امروز با دو مشکل بزرگ مواجه 
اس��ت و آن تحریم بی نظیر در تاریخ ایران اس��ت و ش��اید 
کمت��ر در جهان ش��اهد چنین تحریمی بودی��م. از آغاز تا 
پایان سال ۹۷ و سال ۹۸ و نیمی از سال ۹۹ با این تحریم 
ش��دید مواجه هستیم اما در عین حال نگذاشتیم دشمنان 
ما به هدف اصلی خود یعنی شکس��تن ابهت نظام، درمانده 
کردن مردم و تس��لیم کشور در برابر خواست ناحق آنها به 

موفقیت و پیروزی برسند.
رئیس جمهور با تاکید براینکه ما باید روی پای خود بایستیم 
و به درون بنگریم و از توانمندی های داخلی استفاده کنیم 
و چش��مانمان به بیرون نباشد، اضافه کرد: اما این واقعیت 
هم هس��ت که بدون تعامل با جهان زندگی بسیار سخت و 
گاهی ناممکن اس��ت. ما باید بتوانی��م تولیدات خود را در 
فضای بیرون کش��ور عرضه کنیم و آنچه نی��از داریم و در 
داخل کشور وجود ندارد از فضای بیرون تامین کنیم. حتی 
در دارو و درم��ان هم ضمن اینکه خوداتکا هس��تیم اما در 
برخی موارد نیازمند مواد اولیه، مواد ساخته شده و واکسن 
هس��تیم و باید از دیگران بگیریم و بای��د دارو و تجهیزات 

پزشکی بیش از نیاز خود را صادر کنیم.
وی بی��ان کرد: در کاالهای اساس��ی نیاز داری��م به خرید 
خارجی و م��واردی نیاز به فروش در فضای خارجی داریم. 

پ��س هم بای��د روی پای خود بایس��تیم هم باید ش��رایط 
تعاملی را با دنیا برقرار کنیم . ضربه دش��من در همین فضا 
اس��ت که می خواهد رابطه ما با جهان را دچار اختالل کند 
و ما باید بتوانیم این مش��کالت را در ش��رایط امروز حل و 

فصل کنیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: ما از لحاظ سیاسی موفقیت های 
بزرگی بدست آوردیم. همانطور که دانشگاه ها و دانشجویان 
م��ا باید نقد و انتقاد کنند ب��ه همان گونه باید واقعیت های 
مه��م و موفقیت های ب��زرگ را با قلم و ت��الش خود برای 
جامعه تش��ریح کنند. سه موفقیت بزرگ سیاسی و حقوقی 
را در اختی��ار داش��تیم و چند موفقیت ب��زرگ حقوقی را 
در دادگاه بی��ن الملل��ی الهه در اختی��ار گرفتیم و هم در 
ی��ک موض��وع بانکی و اوراق بانکی م��ا در قدم های اول در 
دادگاه ه��ای بی��ن المللی در زمینه اص��ل صالحیت موفق 

بودیم و ادامه می دهیم و هم در زمینه برجام در دو مرحله 
موفق شدیم. 

روحانی گفت: اگر ۷ سال پیش یکی از دانشگاه های ایران در 
لیست دانشگاه های برتر بود امروز ۴۰ دانشگاه ما در لیست 
هس��تند، یعنی دانش��گاه های ما در مقایسه با دانشگاه های 
ب��زرگ جهانی در طی این مدت با تالش��ی که انجام دادند 
به این جایگاه رس��یدند. در شتاب علمی در برخی سال ها 
در دنیا اول بودیم و این نش��ان می دهد در ش��رایط تحریم 
و ش��رایط بسیار سخت، ما مس��یر علم و دانش و پیشرفت 
علمی را فراموش نکردیم و به بهترین ش��کل انجام دادیم. 
اگر جایگاه ما در نوآوری ۱۲۰ بود امروز جایگاه ما ۶۵ است 
و این نشان می دهد در نوآوری چه حرکت خوبی در هفت 

سال گذشته انجام دادیم.
وی اضافه کرد: ما در زمینه شرکت های دانش بنیان دارای 
توفیق باورنکردنی هس��تیم که تقریب��اً نزدیک به صد برابر 
ش��ده اس��ت. اگر ش��رکت های دانش بنیان ما در سال ۹۲ 
حدود ۵۴ ش��رکت ب��وده امروز به باالی ۵ هزار رس��یده و 
تقریباً تعداد شرکت های دانش بنیان ما صدبرابر هفت سال 
پیش شده است. درآمد شرکت های دانش بنیان ما در طول 
این ۷ سال، ۶۰۰ برابر شده است . پس ما در علم، پیشرفت 
و تحول هس��تیم و امروز دانش��گاه های ما در مسیری قرار 
دارند که می توانند خودکفا شوند و روی پای خود بایستند. 
وی ادام��ه داد: عل��ت اینکه توانس��تیم ۴۲ س��ال در برابر 
فشارها ایستادگی کنیم و علت اینکه در این سه سال اخیر 
توانس��تیم در برابر این فش��ار بی نظیر اقتصادی ایستادگی 
کنیم، اعتماد ملت ما بوده اس��ت و مردم به خود، ساختار، 
نظام، فرهیختگان، دانشگاه و اساتید خود اعتماد کردند. تا 
روزی ک��ه این اعتماد وجود دارد این ملت به مقاومت خود 
ادام��ه خواهد داد. روحانی اضافه ک��رد: علت اعتماد مردم 
این اس��ت که می بینند برق ش��ان در ش��رایط تحریم و در 
تابس��تان قطع نمی شود و وزارت نیرویی دارند که در طول 
هشت سال، ۲۰ هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید 
می کند. برای اینکه می دانند آب ش��ان در ش��رایط سخت 
کرونایی قطع نمی ش��ود و در طول هفت سال گذشته ۴۳ 
سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰ سد 
دیگر نیز افتتاح خواهد شد. اعتماد مردم بر مبنای کارکرد 

نظام و دولت است.  مهر

قالیباف: 
به  زودی شاهد تحول در 

بورس خواهیم بود

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی وضعیت 
بازار سرمایه در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس گفت: 

به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود.
محمد باقر قالیباف پس از جلس��ه غیرعلنی قوه مقننه 
ب��ا حضور وزی��ر اقتصاد و رئیس کل بان��ک مرکزی و در 
تشریح جزئیات این نشست ضمن اعالم حمایت مجلس 
از بازارهای سرمایه و بورس، گفت:جلسه غیرعلنی عمدتاً 

متمرکز بر مسائل حوزه بازار سرمایه و بورس بود.
وی با بیان اینکه مجلس مسائل اقتصادی را با اولویت در 
دستور کار قرار داده و به خصوص در روزهای اخیر به طور 
ویژه در حوزه کمیسیون های تخصصی و اقتصادی پیگیر 
حل مش��کالت اقتصادی بوده است، ادامه داد: در جلسه 
روز گذشته رؤسای کمیسیون ها، نمایندگان، وزیر اقتصاد 
و رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی درباره وضعیت بازار 

سرمایه در کشور ارائه کردند.
نماینده ته��ران در مجلس اضافه کرد: اولین نکته ای که 

مردم باید از آن مطلع باشند این است که مجلس مصمم 
است حمایت و تقویت الزم و تثبیت را در بازارهای بورس 
و س��رمایه انجام دهد و تالش کند هدایت نقدینگی در 
بازار بورس به س��مت مس��ائل تولیدی برود و پروژه های 
صنعتی در بخش تجاری، کارخانجات و تولید در کشور 

رونق بگیرد.
رئیس مجلس با بیان اینکه تالش دیگر ما این است که 
حتماً از س��رمایه مردم در بازار بورس به  درستی صیانت 
ش��ود، گفت: در این راس��تا حتماً کمک هایی را که الزم 

باشد به دولت جهت تثبیت بورس انجام خواهیم داد.
قالیباف تصریح کرد: اخیراً بحث افزایش سرمایه در بورس 
یکی از مباحث جدی بود که دولت الیحه آن را به مجلس 
ارائه کرد و کمتر از ۲۲ روز این الیحه تصویب و ابالغ شد 
و متخصصان بازار ب��ورس می دانند این الیحه تا چه حد 
می تواند به عمق بخشی، تثبیت، هدایت نقدینگی، حفظ 
نقدینگی و اموال مردم در بازار بورس کمک کند، بر این 
اساس مجلس در این بخش کوتاهی نکرده و این مسئله 
جزو اولویت های اصلی مجلس شورای اسالمی بوده است 

و تالشمان را در این زمینه افزایش خواهیم داد.
وی درب��اره بازارگردانی در بورس اظهار داش��ت: ما باید 
ب��ه دو طریق به این موضوع توجه کنیم؛ یکی این که به 

متغیرهای بورس توجه کنیم. 
حجم مبنا، حداقل سفارش و سقف استفاده از اعتبار در 
بازار س��رمایه از نکاتی است که مجلس شورای اسالمی 
مصمم است در کار کارشناسی و نظارتی خود در بورس 

به آن توجه کند.
قالیباف همچنین تصریح کرد: ما باید استفاده از ابزارهای 
پوش��ش ریسک و بیمه و سهام را مورد توجه قرار دهیم 
و زی��ان ناموجه��ی را به منابع بیت الم��ال وارد نکنیم تا 
بورس را حفظ کنیم. چیزی که توافق ش��د این است که 
سازوکارهای سهام خزانه و کاهش مزیت های سهام خزانه 
غیرمستقیم برای تقویت در سازوکارهای رسمی خزانه در 

بورس در دستور کار قرار گیرد.  تسنیم

جلیلی: 

قرارداد 25 ساله با چین 
راهبرد فشار حداکثری آمریکا 

را شکست خواهد داد
امنیت  ش��ورای عالی  عض��و 
ملی با بیان اینکه گس��ترش 
همکاری های اقتصادی ایران 
یعنی شکس��ت راهبرد فشار 
حداکثری آمریکا، گفت: تدبیر 
صحیح این است که به لحاظ 
مختلف از این همکاری ها در 
برابر دشمن صیانت شود. سعید جلیلی عضو شورای عالی 
امنیت ملی در دیدار با جمعی از مس��ئولین بسیج های 
دانشجویی دانشگاه های تهران با بیان این نکته که جنبش 
دانشجویی باید پیش از دیگران نسبت به موضوعات مهم 
کش��ور به تحلیل صحیح دس��ت یابد، خاطرنشان کرد: 
حرکت دانشجویی باید بتواند در بزنگاه ها تحلیل صحیح 
داش��ته باش��د و مبتنی بر آن تحلیل، وظیفه خودش را 
انجام دهد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این 
نشس��ت پرسش و پاس��خ که بیش از دو ساعت به طول 
انجامید، درباره س��واالت دانش��جویان پیرامون مس��ائل 
بین المللی به بیان مقدمه ای درباره  جایگاه تعامالت کشور 

با حدود ۲۰۰ واحد سیاسی دیگر در دنیا پرداخت.
جلیلی تعامل گس��ترده و سازنده را جزء اصول سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران خواند و تاکید کرد؛ رژیم 
صهیونیستی و آمریکا از جمله استثنائاتی هستند که بر 

مبنای یک منطق صحیح از این دایره خارج شدند.
وی با بیان اینکه سیاس��ت خارجی تمامی کش��ورهای 
دنیا بر مبنای اهداف، اصول، ارزش ها و حقوق آنها شکل 
می گیرد، گفت: نقاط اش��تراک و افتراق میان سیاس��ت 

خارجی کشورها، زمینه  تعامل و تقابل را ایجاد می کند و 
در نهایت منجر به ایجاد فرصت یا تهدید خواهد شد.

عضو ش��ورای راهبردی روابط خارجی کشورمان عنوان 
کرد: کارویژه مهم سیاس��ت خارج��ی، صیانت از حقوق، 
ارزش ها و منافع یک کشور در استفاده صحیح و به موقع 
از فرصت های به دس��ت آمده در تعامالت بین المللی و 

همچنین اقدام به موقع در مقابله با تهدیدات است.
جلیلی پ��س از ارائه مقدم��ه درباره عرص��ه تعامالت و 
تقابل های بین المللی ضمن اشاره به درخواست مذاکره 
از سوی مقامات آمریکا، آن را تاکتیکی برای کسب منافع 

ناشی از راهبرد فشار حداکثری علیه ایران خواند.
وی با اشاره به تحریم های ثانویه علیه ایران، آن را نمونه 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی دانست که برای شکست 

آن باید دشمن را ناامید کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناامید کردن دشمن 
را من��وط به تقویت اقتصاد داخلی و جهش تولید خواند 
و تاکی��د کرد: از لوازم جه��ش تولید، جهش در صادرات 
است و یکی از وظایف مهم دستگاه سیاست خارجی در 
این حوزه، یافتن بازاره��ای صادراتی برای تقویت تولید 
داخلی کشور است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در پاسخ به پرسشی درباره  قرارداد راهبردی ایران و چین، 
ضمن اش��اره به س��فر رئیس جمهور این کشور به ایران 
در س��ال ۹۴ و اعالم آمادگی چی��ن برای همکاری های 
راهبردی با کش��ورمان ، اظهار داش��ت: ب��ه دلیل برخی 
تعلل ها و نبود تشخیص درست اولویت ها، این طرح پس 
از گذش��ت چند سال هنوز در مرحله پیش نویس بوده و 
مخالفت ه��ای صریح مقامات آمریکایی درباره آن حاکی 
از نگرانی و احس��اس خطر آنها از شکست راهبرد فشار 

حداکثری است.
عضو شورایعالی امنیت ملی با توصیه دانشجویان به رصد 
کردن مواضع دش��منان نس��بت به موضوعات مختلف، 
تصری��ح کرد: درباره دلیل عصبانی��ت آمریکا و اظهارات 
خصمانه مقامات این رژیم نسبت به چنین همکاری هایی 

تحلیل داشته باشید.

ادامه از صفحه اول
باش��ند تا بتوانند یک برنامه خ��وب را تولید و اجرا 
کنند. اکنون شرایط اقتصادی کشور نامناسب است، 
از یک سو تحریمهای اقتصادی که قرار بود با وعده 
لغو آنها با دس��تیابی به برجام، رونق اقتصادی ایجاد 
کند، از س��وی دیگر تبعات ویروس کرونا و دس��ت 
آخر ناکارآمدیهایی ک��ه در مجموعه دولت و برخی 
نهادها و سازمانها دیده میشود، اوضاع را به گونهای 
پیش برده که ش��رایط را برای رئیس جمهور بعدی 
دشوار کرده است. به همین خاطر،انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ باید رقابت میان نخبگانی باشد که 

برنامه محور در چارچوب پیشرفت متوازن باشد.
جمهوری اس��المی ایران نیاز ب��ه تکنوکرات ندارد، 
تکنوکرات و تکنوکراس��ی به دنبال توس��عه اس��ت 
اما توس��عهای که در آن ارزشهای انسانی و اخالقی 
و دین��ی جایگاه��ی ندارند. لیبرال مس��لک هم به 
درد کش��ور نمیخورد که هم اکنون و س��الها است 
که اقتصاد کش��ور با روش لیبرالی اداره میش��ود و 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نخبگان نسبت به 
حاکمیت این تفکر اقتصادی در کشور انتقاد دارند.

ایران اس��المی، رئیس جمهوری میخواهد انقالبی با 
روحیه جهادی که هم��ه مؤلفههای الزم در چنین 
فردی برای ریاس��ت جمهوری در تراز انقالب وجود 

داشته باشد.

سرمقاله
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گزارش

قصاص نوید افکاری بر اساس قانون بوده است 
عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت: قصاص نوید اف��کاری طبق قانون انجام 
ش��ده و به هیچ وجه سیاسی نیست و سیاسی خواندن آن درواقع یک نوع 

فضاسازی علیه اجرای این حکم به شمار می رود.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره 
به اجرای حکم قصاص نوید افکاری گفت: اجرای حکم قصاص نوید افکاری، 

قاتل کارمند اداره آب و فاضالب استان فارس طبق قانون انجام شده است.
وی افزود: نوید افکاری شاکی خصوصی داشته و چون خانواده مقتول رضایت ندادند 

و خواستار اجرای حکم قصاص شدند، حکم قصاص وی اجرا شده است.
دلیگانی گفت: اجرای حکم نوید افکاری درواقع در راستای احقاق حقوق مردم است 
و چون وی مرتکب قتل عمد ش��ده و نتوانسته رضایت خانواده مقتول را بگیرد باید 

حکم قصاص در موردش اجرا می شد.  فارس

دو طرح ملی برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین 
وزیر کش��وربا بیان اینکه مقرر ش��د که با کمک مجل��س دو طرح ملی را 
برای ساماندهی مناطق حاشیه نش��ینی تصویب کنیم، گفت: اولین طرح، 
طرح مدیریت و س��اماندهی مهاجرت و طرح دوم، طرح ملی س��اماندهی 
حاشیه نشینی است که باید به شکل قانون درآید. عبدالرضا رحمانی فضلی 
در حاشیه یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه موضوع حاشیه نشینی را بررسی کردیم 
البته قباًل هم در جلسات مختلف به موضوعات حاشیه نشینی پرداخته بودیم اما چون 
این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری است، جلسات دیگری را هم به موضوع 
حاشیه نش��ینی اختصاص دادیم. وزیر کش��ور با بیان اینکه برای ساماندهی مناطق 
حاشیه نش��ینی تقسیم کار شده است، عنوان کرد: کار باید هم به صورت ملی پیش 

برود و هم دستگاهی که در یک طرح جامع در نظر گرفته ایم.  وزارت کشور

کشورهای عربی اسیر هوس های اسرائیل نشوند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توصیه 
ما این است که کشورهای کوچک منطقه اسیر هوس های رژیم صهیونیستی 
نشوند و روابط خود را با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار منطقه تقویت کنند. 
عب��اس مقتدایی در واکنش به عادی س��ازی روابط می��ان بحرین و رژیم 
صهیونیس��تی، گفت: یکی از اقداماتی که در هفته های اخیر از سوی ایاالت 
متحده آمریکا به ش��دت دنبال می شود، عادی سازی روابط کشورهای کوچک 
حاشیه خلیج فارس با رژیم جعلی صهیونیستی است و هدف از این موضوع آن است 
که آمریکا بتواند بر منابع نفتی کشورهای عربی بیش از پیش تسلط پیدا کند. وی 
بیان کرد: ترامپ برای پیروزی در انتخابات آمریکا و جبران عقب ماندگی های خود به 
دنبال آن است که یک شوک انتخاباتی ایجاد کند و البی صهیونیسم را متقاعد کند 

که می تواند بیش از دیگر کشورها منافع صهیونیست ها را تأمین کند. مهر

ملک الشعرای خانه ملت 
کیست؟

ش��هردار تهران: برطرف کردن آلودگی هوا و توسعه 
حم��ل و نقل ریلی از مس��ائلی اس��ت که ش��هردار 
نمی تواند به تنهایی آن را حل کند و باید حاکمیت 

نیز در این زمینه کمک کند.
اظهارنظر فوق یادآور ک��دام یک از گزینه های زیر 

است؟
الف( همسایه ها یاری کنید تا بنده شهرداری کنم.

ب( نگاه به دست ننه کن مثل ننه غربیله کن
ج( تنهاترین من / تنها نذار منو / تنها س��فر مکن / 

مکن / مکن
 جراید: ترامپ نامزد دریافت ... معرفی شد.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.

الف( زرشک طالیی جشنواره کن
ب( تخم انچوچک نقره ای فستیوال ونیز
ج( گوجه فرنگی گندیده آکادمی اسکار

د( جایزه صلح نوبل
اس��تاندار تهران: فاصله گ��ذاری اجتماعی به دلیل 

جمعیت زیاد در ... نمی تواند به خوبی رعایت  شود.
نقطه چین باال را با گزینه صحیح پر کنید.

الف( قوطی ساردین
ب( النه زنبور
ج( بازار شام

د( متروی تهران
عبارت زیر از کیست؟

مردم بدانند نمایندگان مجلس از تصمیم ش��ورای 
هماهنگی سران قوا برای فروش نفت اطالعی نداشته 
اند و مردم حواسشان باشد که همچون سرمایه گذار 

در بازار بورس متوجه ضرر و زیان نشوند.
الف( یک عضو وابسته به جریان فتنه
ب( یکی از بوق های استکبار جهانی

ج( یک فرد وابسته به جریان انحرافی
د( برادر کاظم دلخوش – ملک الشعرای مجلس -

روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها: 

نگذاشتیم مردم و نظام را درمانده کنند
روز تاب آوری مضاعف ملت است


