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عملیات »پنجه عقاب2« ترکیه در نوار شمالی 
عراق، واکنش بغداد و واشنگتن را به دنبال داشت؛

 تهدید امنیت ملی؛ 
تکرار یک بهانه

واقعیت تلخی که در استقالل عیان شده است

قهر می کنم، پس هستم! 

به مناسبت دوازدهمین سالگرد درگذشت 
منوچهر احترامی، نویسنده ،شاعر و طنزنویس
طنزنویسی که احترامش 

پابرجاست

گالیه فعاالن کارگری از اظهارات مزدی 
نمایندگان مجلس

ما را به خیر »بهارستان« 
امید نیست...

برگزاری نخستین جلسه نهاد تازه اصالحات؛

نبوی رئیس سنی 
»نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان« شد
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سياست 2

همين صفحه

 وزیر اطالعات:

 عامل اصلی تدارک 
 ترور شهيد فخری زاده 
تحت تعقيب است

سياست 2

 حمله تند به قالیباف؛

انتظار داشتيد مرموزترین 
 سياستمدار جهان با شما 

دیدار کند؟
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هیات وزیران در جلسه عصر یکشــنبه  خود پس از بررسی سوابق 
اجرایی و برنامه کاری قاسم سلیمانی به وی به عنوان استاندار منتخب 

خوزستان رأی اعتماد داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، در این جلسه که 
به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، هیات وزیران به 
اتفاق آرا، قاسم سلیمانی را به عنوان استاندار خوزستان منصوب کرد.

رئیس جمهوری ضمن تبریک به ســلیمانی، وی را از استانداران 
باســابقه، خوشــنام و موفق دولت دانســت و از تالش ها و ســخت 
 کوشــی های بی شــائبه شــریعتی اســتاندار پیشــین خوزستان، 

تقدیر و تشکر کرد.
روحانی ضمن ابالغ سالم به علما، نخبگان، بزرگان، قبایل، عشایر، 
اقوام و مردم غیور خوزســتان، از اســتاندار جدید خواست خدمت به 
مردم شریف این استان را توفیق الهی و عبادت بزرگ محسوب کند و 
تا روز آخر خدمت، همچون روز اول با نشاط، روحیه و جدیت، از هیچ 

کوششی فروگذار نکند.
رئیس جمهوری همچنین به وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه 
و شهرسازی و سایر دستگاه های مرتبط به ویژه سازمان های برنامه و 

بودجه و حفاظت محیط زیست دستور داد برای توسعه و آبادانی استان 
خوزستان بخصوص برای استمرار پروژه های کشاورزی، محیط زیست 
و احداث راه آهن شلمچه - بصره، با استاندار جدید همکاری تنگاتنگ 

داشته باشند.
در این جلســه همچنیــن وزرای اطالعــات و کشــور از برنامه 
سازماندهی شده اخالل در نظم عمومی و توهین به رئیس جمهور در 
روز ۲۲ بهمن گزارش دادند و آن را ادامه تخریب های سازمان یافته ای 

دانستند که از سال ۱۳۹۲ آغاز و تاکنون ادامه و استمرار یافته است.
روحانی از غربت امام راحل در بیانیه رســمی ۲۲ بهمن ســال 
جاری اظهار تأســف کرد و گفت: کام ملت شــیفته و عاشــق امام 
 در ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی از ایــن بابت 

بسیار تلخ شد.
وزیر کشور نیز از حادثه بسیار تلخ آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه 
افغانستان و امداد و کمک رسانی دولت ایران گزارش داد و خاطرنشان 
کرد: با بازگشایی مرز کشــور، بیش از دو هزار کامیون و تریلر از خطر 

حتمی آتش و حریق نجات یافتند.
  بررسی و اصالح الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 

در دستور کار دولت قرار گرفت
در ادامه جلسه، هیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای 
اسالمی درخصوص الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور، بررسی و 

اصالح آن را در دستور کار خود قرار داد.
،CNG تعیین نرخ حق العمل فروش  

 نفت سفید و سوخت هوایی
دولت در اجرای آییــن نامه اجرایی بند )الــف( تبصره )۱۴( ماده 
واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نرخ حق العمل جایگاه های 
عرضه سوخت CNG، سوخت رســانی به هواپیماهای مشمول نرخ 

سوخت و فروشندگی های نفت سفید را تعیین کرد.

وزیــر اطالعــات اعالم کــرد کــه عامل 
اصلی تــدارک ترور شــهید فخــری زاده که 
از کارکنان اخراجــی نیروهای مســلح بود، 
 قبل از عملیــات از کشــور خارج شــده بود 
و تحت تعقیب است.  ســید محمود علوی در 

گفت وگو با  ایسنا، اظهار کرد: پس از ترور شهید 
فخری زاده، رژیم صهیونیستی همچنان قصد 
انجام شــرارت های متعدد دیگری را در کشور 
داشت که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان 
وزارت اطالعات شناسایی و خنثی شد و افرادی 

نیز در این رابطه شناسایی شدند. وی خاطرنشان 
کرد: عامل اصلی تدارک ترور شهید فخری زاده 
که از کارکنان اخراجی نیروهای مســلح بود، 
قبل از عملیات از کشور خارج شده بود و تحت 

تعقیب است.

خبر

خبر

در جلسه عصر دیروز؛

هیات وزیران به استاندار منتخب خوزستان رأی اعتماد داد

وزیر اطالعات :

عامل اصلی تدارک ترور شهید فخری زاده تحت تعقیب است

چند روایت میدانی از زندگی  بومی های قشم در روزگار کرونا؛

 اگر دریا نبود، 
باید نان خالی می خوردیم

سياست 2

شهرنوشت 6

 شریعتی با کارنامه ای پرحاشیه، از خوزستان 
راهی سازمان ملی استاندارد شد؛ 

ین  صندلی تازه  ضعیف تر
استاندار     کشور

تا همیــن چند وقت پیش داِد رســانه ها 
درآمده بود کــه غالمرضا شــریعتی دیگر 
باید چــه کار کند که روحانی بــه برکناری 
او رضایت دهد؟ گذشــته از رســانه ها، در 
خوزستان، کارگران دست به دامان هر کسی 
از نماینده هایشــان در مجلس تا امام جمعه 

می شدند که شریعتی از استانداری برود. 
روحانی اما دیروز این تمنا را اجابت کرد؛ 
در حالی که در آخرین ماه های ریاســتش بر 
پاستور به ســر می برد و کارنامه استانداری 
که در خوزســتان گمــارد، بی تردید یکی 
از صفحه هــای غیرقابــل دفــاع در کتاب 

ریاست جمهوری اوست. پایگاه اطالع رسانی 
رئیس جمهوری دیروز خبر داد که حســن 
روحانــی، غالمرضا شــریعتی، اســتاندار 
خوزســتان را بــرای یک دوره چهار ســاله 
به ســمت »رئیس ســازمان ملی استاندارد 
ایران« منصوب کرد. البته در حکم به »تعهد 
و شایستگی« شریعتی نیز اشاره شده بود. از 
این رو مرور کارنامه چهار ســال استانداری 
شریعتی خالی از لطف نیست تا مشخص شود 
که روحانی این دو عنوان »تعهد و شایستگی« 
را من باب تعارفات معمول در انتصابات نثار او 

کرده، یا اینکه او به واقع یکی از...

در نشست بررسی مشکالت تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک مطرح شد؛

آثار ویرانگر سیاست های غلط، تحریم  و کرونا بر صنعت پوشاک
چرتکه 3
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