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 یک میلیون دانش آموز 
برای ثبت نام کتاب درسی 

اقدام نکرده اند

رئیس سازمان بازرسی کل کشورخبر داد:

معرفی ۸ نفر به دادستانی 
درباره تخلف در قرارداد 

ویلموتس

زنگنه: 
اگر سکوت می کنم برای 

مصلحت کشور است

۲۶ ماه حقوق معوقه و بالتکلیفی، کارگران را 
درمانده کرده است

تجمع پرسنل شرکت 
کنتورسازی همزمان با 
ورود نوبخت به قزوین

شاخص ۵۳ هزار واحد افت کرد

تاالر شیشه ای همچنان 
قرمز پوش

دسترنج 4

شهرنوشت 6

سياست 2

چرتکه 3

چرتکه 3

سياست 2

 ظریف:

سفر گروسی ارتباطی با 
مکانيسم ماشه ندارد

شهرنوشت 6

 سیل دانش آموزان به سمت مدارس دولتی؛

کرونا چه بر سر مدارس 
غيرانتفاعی آورده است؟
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مادورومشتریتسلیحاتیایرانمیشود؟

یابی موشکی  بازار
در آستانه اکتبر

سياست 2

مادورو می گوید: »پادرینو، چرا ایده خرید موشک از ایران به ذهن 
خودمان نرسیده بود؛ چه ایده خوبی! بهتر است با ایران صحبت کنیم و 
ببینیم چه موشک های کوتاه، میان و دوربردی دارند و با توجه به روابط 

عالی ما با ایران، امکان ]خرید[ آن را بررسی کنیم.«
او نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال و والدیمیر پادرینو هم وزیر 
دفاع اوست. کشور او مانند ایران تحت تحریم های شدید آمریکاست. 
این اواخر هم کشتی های حامل سوختی که از ایران راهی کشور او شدند 
و در سواحل آنجا پهلو گرفتند، خبرساز شدند؛ کشتی هایی که به  رغم 

تهدیدهای آمریکا، بار خود را تخلیه کردند و بازگشتند. 
اما ماجرای ایــن گفته های مادورو درباره خرید موشــک از ایران، 
مربوط به اظهارات همسایه کلمبیایی اش است. ماجرا از این قرار است 
که پنجشنبه گذشــته ایوان دوک، رئیس جمهور کلمبیا که کشورش 
روابط تیره و تاری با ونزوئال دارد، مدعی شد که دولت نیکالس مادورو 
در ونزوئال در تالش اســت تا از ایران موشک خریداری کند و همزمان 
تسلیحات ساخت روســیه و بالروس را نیز در اختیار گروه های مسلح 
کلمبیا بگذارد. او ضمن آنکه از مادورو به عنوان دیکتاتور یاد کرد، برای 
رسمیت بخشــیدن به ادعای خود ادامه داد: »یافته های سازمان های 
اطالعاتی بین المللی که بــا ما همکاری دارنــد، از تمایل دیکتاتوری 
نیکالس مادورو برای دستیابی به موشک های میان برد و دوربرد ساخت 
ایران خبر می دهند. بر اساس این اطالعات، اگرچه موشک ها هنوز وارد 
این کشور نشده اند اما به طور ویژه تحت فرمان والدمیر پادرینو، وزیر 

دفاع ونزوئال تماس هایی در این باره گرفته شده است.«
ونزوئال این ادعــا را تکذیب کرد اما مادورو هم بامداد یکشــنبه در 

جلسه هیأت دولت که به صورت مستقیم...

صادرات بی شناسنامه بحران زا شد

»کارت چاق کن های یکبار مصرف «!   در لیست قوه قضاییه
چرتکه 3

جهان 5

ادامه سرکوب معترضان بالروس  با حضور رئیس جمهور

لوکاشنکو دست به سلاح شد!


