
س�فرها باعث ش�ده تا نتوانی�م جلوی 
شیوع بیماری در گیالن را بگیریم

نماینده تام االختیار وزیر بهداش��ت در استان گیالن 
با اشاره به شیوع کرونا در این استان گفت: اگر مردم 
گی��الن همراهی و یک هفته خ��ود مراقبتی کرده و 
قرنطی��ه را رعایت کنند، ظرف ۱۰ روز ویروس کرونا 
در اس��تان کنترل خواهد ش��د. دکتر محمدحسین 
قربانی نماینده آس��تانه اش��رفیه در مجلس شورای 
اسالمی با اش��اره به راه اندازی بیمارستان صحرایی 
در رش��ت گفت: با توج��ه به نیاز اس��تان گیالن به 
مراکز بهداش��تی و درمانی برای بیم��اران کرونایی، 
دیروز یکشنبه بیمارستان ۱2۰ تختخوابی صحرایی 
با همکاری سپاه در رشت راه اندازی شد. وی با بیان 
اینکه بیمارستان مذکور ضریب اطمینان خوبی برای 
درمان بیماران ش��ده اس��ت، تصریح ک��رد: هنوز در 
گیالن در پیک بیماری قرار داریم و شاید در روزهای 
آینده پیک بیماری در گیالن افزایش هم یابد. چون 
با تردد مس��افرین و برخی ش��هروندان در استان و 

برخی شهرها مواجه هستیم. الف

اخبار

سهمیه بنزین نوروزی پس از شکست کرونا 
س��خنگوی دولت گفت: س��همیه بنزین ن��وروزی پس از شکس��ت کرونا به 
کارت های سوخت واریز می شود.علی ربیعی سخنگوی دولت درباره اختصاص 
سهمیه بنزین نوروزی و زمان واریز آن به کارت های سوخت گفت: اختصاص 
س��همیه بنزین نوروزی در بحث بودجه سال آینده مطرح شده است؛ بودجه 
هم که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرس��یده و قطعاً ش��امل ایام نوروز ۹۹ 
نخواهد شد.س��خنگوی دولت اظهار داش��ت: دولت از ابت��دای اجرای طرح مدیریت 
مصرف س��وخت نس��بت به محل تأمین منبع مالی این نوع س��همیه بنزین دغدغه 
جدی داشت و معتقد بود باید به گونه ای عمل شود که به بسته های حمایت معیشتی 
حاصل از این طرح، آس��یبی وارد نشود.ربیعی افزود: درصورت تصویب نهایی بودجه، 
تالش دولت این خواهد بود که این سهمیه برای فرصتی مناسبت تر و ان شاءاهلل بعد 

از شکست کرونا مورد استفاده قرار گیرد.  پایگاه اطالع رسانی دولت  

آماده باش کامل مراکز درمانی نیروی هوایی ارتش 
فرمان��ده نیروی هوای��ی ارتش گفت: همه پایگاه ه��ا و مراکز درمانی نیروی 
هوایی ارتش در حال خدمت رس��انی به مردم ش��ریف کشورمان بوده و در 
آماده باش کامل هس��تند.امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با بیان اینکه 
یکی از مراکز اصلی ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا بیمارستان بعثت 
این نیرو اس��ت افزود: همه بخش ها و مراکز درمانی این مجتمع پزشکی برای 
خدمت رسانی به بیماران کرونایی در نظر گرفته شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر در 

این بیمارستان بستری و تعداد بسیاری نیز بهبود یافته و مرخص شده اند.
وی افزود:نیروی هوایی ارتش عالوه بر خدمات پزش��کی، درمانی، گند زدایی و رفع 
آلودگی، آمادگی کامل برای خدمت رسانی به مردم عزیز و شریف ایران را در دیگر 
عرصه ها دارد و در همین راستا ستادی تشکیل و تمام اقدامات زیر نظر این قرارگاه 

در حال انجام و پیگیری است. روابط عمومی ارتش

مخالفت علما با قرنطینه قم، شایعه دشمن است
عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با بی��ان اینکه مخالفت مراجع و علما 
با قرنطینه ش��دن قم، شایعه دشمن اس��ت و صحت ندارد، تصریح کرد: علما 
از هم��ان ابتدای پیدایش کرونا، تصریح کردند که رعایت دس��تورالعمل های 
پزش��کی بر همه واجب است.آیت اهلل عباس کعبی، با اشاره به طرح شایعه ای 
مبنی بر مخالفت مراجع و علما با قرنطینه شدن قم همزمان با پیدایش ویروس 
کرونا در این ش��هر با بیان اینکه مخالفت مراجع و علما با قرنطینه ش��دن قم، شایعه 
دشمن است تصریح کرد: علما از همان ابتدای پیدایش کرونا، تصریح کردند که رعایت 
دس��تورالعمل های پزشکی بر همه واجب است.عضو مجلس خبرگان افزود: در همان 
روزهای نخست شیوع کرونا، متنی منتشر کردم و در آن اعالم کردم که چنانچه الزم 
باشد، نمازهای جماعت و سایر تجمعات تعطیل می شود و از لحاظ مذهبی، هیچ منعی 

برای این کار وجود ندارد و تصمیم با ستاد ملّی مبارزه با کروناست فارس  

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از مصوبات جدید شورای 
عال��ی امنیت ملی مبنی بر لزوم تبعیت همه دس��تگاه ها 
از تصمیمات س��تاد ملی مبارزه با کرونا و نحوه همکاری 

بخش های مختلف کشور با این ستاد خبر داد.
مصوبات جدید ش��ورای عالی امنیت ملی برای مقابله با 

کرونا/ همه دستگاه ها ملزم به تبعیت از ستادند
ب��ه گ��زارش ح��وزه پارلمان��ی خبرگزاری ف��ارس، علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که 
صبح امروز  )دوشنبه ۱۹ اسفند( با حضور وزیر بهداشت 
و جمعی از نمایندگان مجلس به منظور بررس��ی آخرین 
تحوالت و اقدامات انجام ش��ده در مقابله با بیماری کرونا 
در صح��ن پارلمان برگزار ش��د، گفت: مس��ئله کرونا در 
کش��ور ما ابعاد گس��ترده ای پیدا کرد و ب��ه رغم آن که 
تمهیداتی در مقابله با ش��یوع آن صورت گرفته بود، ولی 

متاسفانه از یکی دو استان فراتر رفت. 
الریجانی با بیان این که  س��تاد ملی مقابله با کرونا باید 
از قدرت کافی برخوردار باشد، ادامه داد: بر همین اساس 
در ش��ورای عالی امنیت ملی تصویب شد که تمام بخش 
ها از تصمیم این س��تاد ملی تبعی��ت کنند.  الریجانی با 
بیان اینکه اقدامات گس��ترده ای در مقابله با ش��یوع این 

بیماری انجام ش��د، گف��ت: بیش از ۱۰۰ کش��ور درگیر 
موضوع ویروس کرونا ش��ده اند که هم تبعات بهداش��تی 
و هم مس��ائل اقتصادی دارد و تمام تالش بر این اس��ت 
که  ستاد ملی مقابله با کرونا توفیق پیدا کند.  وی تاکید 
کرد: روز گذش��ته مجدداً در ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
گزارش��ی مبنی بر این ارائه ش��د که  دستگاه ها و بخش 
های  مختلف چه کمک هایی باید داشته باشند تا مردم 
کمتر متضرر شوند و مصوباتی نیز در این خصوص نحوه 
همکاری دس��تگاه ها با س��تاد مبارزه با کرونا به تصویب 
رسید. رئیس مجلس شورای اسالمی درباره عدم برگزاری 
جلس��ات  صحن علنی مجلس در این روزها نیز توضیح 
داد: به دلیل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،  نتوانستیم 
جلس��ات مجلس را تشکیل دهیم. الریجانی توضیح داد: 
جلس��ه امروز با این هدف تش��کیل ش��د که نمایندگان 
متخصص در  حوزه بهداشت و درمان و سایر نمایندگانی 
که از شهرهای مختلف اطالعات میدانی دارند، در رایزنی 
با این س��تاد ق��رار گیرند و  تصمیماتی اتخاذ ش��ود. در 
ابتدای این جلسه، نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی و رئیس س��تاد ملی مبارزه با کرونا گزارشی از 

اقدامات انجام شده را به سمع و نظر نمایندگان رساند.

سردار فدوی از برگزاری جسله مقابله با کرونا در قرارگاه 
ث��اراهلل تهران و اتخاد تصمیماتی برای جبران خس��ارت 

کسب وکارهای آسیب دیده از این بیماری خبر داد.
جانش��ین فرمانده  کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
حاشیه مراس��م درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حس��ین)ع( و در جمع خبرنگاران درباره 
اقدامات س��پاه و بس��یج برای مقابله با بیم��اری کرونا، 
اظهار داش��ت: برای مبارزه ب��ا بیماری هایی مانند کرونا،  
قرارگاهی دائمی در سپاه به  نام شفا راه اندازی شده است 
و درباره همه امورات، امکانات و توانمندی های انس��انی 
س��پاه و بسیج برای کمک به این موضوع در این قرارگاه 
تصمیم گیری می ش��ود، عالوه بر این با قرارگاه کشوری 
مقابله با کرونا که به  ریاست وزیر بهداشت است، همکاری 
و تعامل وجود دارد. سردار فدوی ادامه داد: روز  یکشنبه 
برای شهر تهران با حضور مسئوالن دستگاه های مختلف 
جلس��ه ای در قرارگاه ثاراهلل به  ریاست فرمانده کل سپاه 
برگزار کردیم و تصمیمات خوبی در این جلسه اتخاذ شد 
که از جمله آن ها می توان به بخش��ودگی اجاره اسفند و 
فروردین امالک وابس��ته به بنیاد مستضعفان اشاره کرد. 

جانش��ین فرمانده کل سپاه با اش��اره به دیگر تصمیمات 
اتخاذشده در جلس��ه روز گذشته قرارگاه ثاراهلل، تصریح 
کرد: همچنین تعداد زیادی تخت نقاهتگاه توس��ط سپاه 
در اختیار مجموعه های تخصصی با مسئولیت آقای دکتر 
زالی قرار گرفت تا بیمارانی که دوره بیمارس��تان را طی 
کردند و باید در مجموع��ه ای قرار گیرند تا بهبود کامل 

پیدا کنند و ناقل نباشند، در این مجموعه باشند.
وی با یادآوری آس��یب دیدن برخی کس��ب وکارها بر اثر 
شیوع ویروس کرونا، گفت: تصمیماتی هم برای عزیزانی 
که به دلیل شیوع این ویروس در کسب وکارشان متضرر 
ش��دند اتخ��اذ و قرار ش��د مجموعه ه��ای مختلف مثل 
س��پاه، بنیاد مس��تضعفان و س��تاد اجرای��ی فرمان امام 
ک��ه می توانند دخیل باش��ند، منابع��ی را تأمین کنند تا 
به نوعی جبران بیکاری این عزیزان باش��د. سردار فدوی 
در خصوص اقدامات س��پاه در اس��تان گیالن نیز تأکید 
کرد: پس از اعالم وزارت بهداش��ت نیروی دریایی سپاه 
نیز یک بیمارستان سیار را در آنجا مستقر کرده و عالوه 
بر آن س��پاه قدس اس��تان گیالن هم از ابتدا در صحنه 

حاضر بوده است.  سپاه نیوز

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از گالیه های 
وزیر بهداشت از برخی مسئوالن خبر داد.

اس��داهلل عباس��ی در تش��ریح جلس��ه فوق العاده کمیسیون 
بهداشت، رئیس مجلس و وزیر بهداشت برای بررسی بیماری 
کرونا گفت: در این جلسه آقای نمکی وزیر بهداشت و معاونان 
وی، الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی و ۵۰ نفر از 

نمایندگان حضور داشتند.
نماینده مردم رودس��ر در مجلس شورای اسالمی افزود: وزیر 
بهداشت گالیه داشت که برخی از مردم و مسئوالن، بیماری 
کرونا را جدی نگرفتند و آنطور که باید و شاید همکاری های 
الزم را با ستاد مقابله با بیماری کرونا ندارند. وی تصریح کرد: 
بنابراین مقرر شد ستاد پشتیبانی که به ریاست رئیس جمهور 
و با حضور رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح تشکیل جلسه 
می دهد، به ص��ورت جدی تر وارد موضوع ش��ده و به کمک 

ستاد بشتابند.
عباسی با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد وزیر 

بهداش��ت و با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده 
اس��ت، گفت: باید ستاد پش��تیبانی به ریاست رئیس جمهور 
به صورت جدی تر برای هماهنگی دستگاه ها تشکیل جلسه 

دهد.
وی بیان کرد: وزیر بهداشت گالیه داشتند که اختیارات ستاد 
ملی مقابله با کرونا، محدود اس��ت و باید اختیارات بیشتری 
به این س��تاد داده شود بنابراین مقرر شد ستاد پشتیبانی به 
ریاست رئیس جمهور جدی تر وارد عمل شود. همه قوا باید با 

این ستاد همکاری کنند.
عباس��ی اظهار داشت: پیشنهاد ش��د وزارت امور خارجه در 
زمین��ه مقابله با کرونا فعال تر ش��ود و تجهی��زات و امکانات 
پزش��کی را از کش��ورهایی که درگیر این بیماری نیس��تند، 
دریاف��ت کن��د. عالوه بر ای��ن، با توجه به برخی مش��کالت 
در همکاری ه��ای وزارت صمت مقرر ش��د این وزارتخانه در 

همکاری با وزارت بهداشت فعال تر شود.
نماینده مردم رودس��ر در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 

همچنین مقرر شد س��ازمان برنامه و بودجه اعتبارات ارزی 
و ریال��ی م��ورد نیاز را برای تهیه امکان��ات در اختیار وزارت 
بهداش��ت قرار ده��د. وی تصریح کرد: عالوه ب��ر این، مقرر 
ش��د آستان قدس رضوی، س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( و 
بنیاد مس��تضعفان با ستاد ملی مقابله با کرونا همکاری های 
بیش��تری داشته باشند. عباسی با اش��اره به بررسی موضوع 
قرنطینه در این جلس��ه گف��ت: مقرر ش��د محدودیت های 
رفت وآمد با حداقل تنش ه��ای اجتماعی مد نظر قرار گیرد 
و تدبیری در این زمینه اندیشیده شود. برخی استان ها مانند 
گیالن و قم درگیر این بیماری هستند و باید برای آنها تدبیر 

ویژه ای اندیشیده شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
وزیر بهداشت اعالم کرد که میزان مبتالیان به بیماری کرونا 
در اس��تان قم در حال کاهش اس��ت و میزان بهبودیافتگان 
در ح��ال افزای��ش، ام��ا در اس��تان های گی��الن، مازندران، 
خراس��ان رضوی و یزد میزان مبتالیان در حال افزایش است 

بنابراین س��فر به این اس��تان ها خطرناک اس��ت. وی اظهار 
داش��ت: همچنین مقرر ش��د توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر 
ش��ود و وزارت صنعت برای مالیات، س��ود بانکی و عوارض، 

کمک های ویژه ای به تولیدکنندگان داشته باشد.
عباسی با اش��اره به تدبیر مجلس برای حمایت ویژه از کادر 
درمانی، پرستاران و پزشکان گفت: مقرر شد وزیر بهداشت در 
نامه ای به سران قوا، خواستار تعلق یافتن امتیازات ایثارگری 
به پزش��کان و پرس��تاران خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا 
شود. وی گفت: رئیس مجلس در مورد عدم تشکیل جلسات 
صحن علنی توضیح داد که ما شرعاً و قانوناً وظیفه داریم که 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرایی کنیم. نمایندگان 
مجلس در ایام انتخابات برخورد زیادی با مردم داشتند، ناقل 
ویروس کرونا بوده اند و بسیاری از همکاران تست مثبت کرونا 
داش��تند. اگر همه همکاران در صحن علنی جمع می شدند، 
موجب انتقال بیماری به سراسر کشور می شد بنابراین مجلس 

نباید جلسات علنی تشکیل می داد.  مهر

رئیس قوه قضاییه از دستگاه قضایی هند خواست با مجازات 
مس��ببین و عاملین جنایات  اخیر در این کشور اجازه ندهد 

به جان و مال مظلومان تعرض شود.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در جلسه ش��ورای عالی قوه 
قضایی��ه با تبریک میالد با س��عادت امیرالمومنین حضرت 
علی )ع( و اعیاد رجبیه، ایام البیض را بهترین فرصت برای 
دعا و تضرع به درگاه خدا و طلب خیر برای امت اس��الم و 

رفع بالیا از بالد اسالمی دانست.
رئیس قوه قضاییه ش��یوع ویروس کرونا را از بالیا و مصائب 
ام��روز جهان دانس��ت و از مجاهدت ه��ای خادمان عرصه 
بهداش��ت و درمان کشور که با ایثار و ازخودگذشتگی وارد 
میدان مبارزه با این ویروس منحوس ش��ده اند، و همچنین 
نیروه��ای مردم��ی پش��تیبان آنها در بخش ه��ای مختلف 

کشوری و لشکری قدرانی کرد.
رئیس��ی افزود: در میدان جن��گ، نیروهای رزمنده در خط 
مقدم مقابله با دشمن قرار دارند و نیروهای بسیاری نیز در 
پش��ت جبهه آنها را یاری می دهند و اآلن هم کادر درمانی 
و بهداش��تی ما به عنوان افسران و سربازان میدان جنگ با 

ویروس کرونا نیازمند حمایت هستند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور وزارت بهداشت در خط 
مقدم مقابل��ه با کرونا و تأکید بر لزوم کمک همه جانبه به 
این وزارتخانه، تأکید کرد: در جبهه جنگ هم کار کسی که 
در خط مقدم مش��غول رزم است، تأمین ادوات و پشتیبانی 
نبوده و این امر بر عهده مجموعه ای به نام پشتیبانی است. 
امروز هم الزم است مس��ئولیت تأمین نیازهای لجستیکی 
و بهداش��تی مراکز درمانی توس��ط مراک��زی غیر از وزارت 
بهداش��ت صورت گیرد تا این وزارتخانه بر مأموریت هایش 

در عرصه بهداشت و درمان مترکز شود.
در این جلس��ه، دکتر مس��جدی رئیس س��ازمان پزشکی 
قانونی به ارائه گزارش��ی درباره روند مقابله با ویروس کرونا 
در کش��ور پرداخت و از پیشنهاد شعار همگانی "#درخانه_
می مانیم_تا_کرونا_را_شکس��ت_دهیم" به عنوان ش��عار 
اصلی پویش مقابله با کرونا خبر داد و بر لزوم تشکیل یک 
ستاد مشترک در سطح عالی اجرایی برای مقابله متمرکز، 

موثر و موفق برای ریشه کنی ویروس کرونا تأکید کرد.
رئیس دس��تگاه قضا در واکنش به اظهارات رئیس سازمان 
پزش��کی قانونی با تأکید بر لزوم ایجاد یک قرارگاه مرکزی 
منس��جم برای برنامه ریزی و تصمیم گی��ری برای مقابله با 
کرونا، اظهار داش��ت: امروز الزم اس��ت برای تعطیل کردن 
یا تعطیل نکردن برخ��ی بخش ها و تهیه پروتکل های الزم 
برای اجتماعات به ویژه در شهرهایی که وضعیت شان خاص 
است، در یک قرارگاه مرکزی به  صوت کاماًل حساب شده و 
با استفاده از نظرات کادر درمانی و پزشکی و وزات بهداشت 

تصمیم گیری شود.
وی با اش��اره به آمادگی دس��تگاه قضایی ب��رای همکاری 
و پش��تیبانی از نیروه��ای درگیر در مس��اله کرونا، یکی از 
جلوه ه��ای این هم��کاری و همیاری را رس��یدگی فوری و 
خارج از نوبت به پرونده محتکران کاالهای پزشکی دانست 

و افزود: هنگامی که محرز ش��د کاالی احتکارشده از اقالم 
بهداشتی و درمانی موردنیاز مردم بوده است، بالفاصله باید 
در ش��بکه توزیع قرار گیرد و از طریق مراجع بهداش��تی و 

درمانی به دست مردم برسد.
رئی��س قوه قضاییه متذکر ش��د: هم��کاران قضایی باید با 
افراد محتکر، مس��تند ب��ه قانون به عن��وان اخاللگران در 
نظ��ام اقتصادی برخورد کنند و خوش��بختانه دوس��تان و 
همکاران ما در سراس��ر کش��ور نیز به ای��ن موضوع توجه 
دارن��د و اولین جلس��ه دادگاه این افراد هم برگزار ش��ده و 
انشاءاهلل با قاطعیت ادامه می یابد و مردم عزیز ما در جریان 
کیفر آنها قرار می گیرند.رئیسی همچنین خواستار برخورد 
با عناصر ش��ایعه پراکن در جامعه ش��د و گفت: برخی افراد 
از روی غفل��ت یا مغرضانه نقش س��تون پنجم دش��من را 
ایف��ا می کنند و در این ش��رایط خاص ب��ا تکرار حرف های 

س��عودی ها و لندن نشینان در جامعه، التهاب و اضطراب به 
وجود می آورند که باید با آن برخورد شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
حرکت خودجوش جوانان در برخی ش��هرها برای کمک به 
شبکه بهداشت و درمان و تقدیر از این اقدام ارزشمند آنها، 
اظهار داشت: امروز ما نیاز به یک عزم همگانی و اتحاد ملی 
برای برخورد با پدیده منحوس کرونا داریم و انس��جام همه 
بخش ها در این موقعیت، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
رئیس قوه قضایی��ه پیرو گزارش رئیس س��ازمان زندان ها 
متذکر شد: الزم است ترخیص زندانیان تا جایی که موجب 
ناامن��ی در جامعه نش��ود و با اولویت دادن به کس��انی که 

بیماری زمینه ای دارند، تداوم یابد.
رئیس��ی همچنین در این جلس��ه، به مرکز فناوری و آمار 
قوه قضاییه دس��تور داد با اس��تفاده حداکثری از فناوری و 
س��امانه های برخط، حضور مراجعین به دستگاه قضایی را 
به حداقل برساند و در ادامه متذکر شد: به کارگیری برخی 
ابتکارعمل ها در ش��رایط خاص اس��ت که می تواند کشور و 

دستگاه قضایی را از تنگناها عبور دهد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره 
ب��ه حوادث و درگیری های تلخ و خونبار هند، از دولت هند 
خواس��ت به افراط   گراها مجال ندهند دس��ت به کش��تار و 
جنای��ت بزنند چرا که نتیجه آن بحرانی تر ش��دن وضعیت 
منطق��ه خواهد ب��ود. وی با اش��اره به ردپ��ای انگلیس در 
حوادث خونبار تاریخی در هند اظهار داش��ت: اگر حوادث 
تاریخ��ی را به دقت ریش��ه یابی کنیم دس��ت پلید انگلیس 
در آنها مش��اهده می ش��ود که همواره دنبال اختالف افکنی 
بوده اند. اآلن هم بالفاصله بعد از س��فر ترامپ به این کشور 

می بینیم که این درگیری ها شکل گرفته است. 
رئیسی با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر در برابر 
جنایاتی که در هند در جریان اس��ت، تصریح کرد: سکوت 
مدعی��ان حقوق انس��ان در برابر حوادث تل��خ هند، اثبات 
می کند آنه��ا بیش از آن که دنبال احقاق حقوق انس��ان ها 
باش��ند، دنبال فضای سیاس��ی و عامل دس��ت مستکبرین 

هستند. اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

ابعاد جدید سردرگم سازی 
ادامه از صفحه اول

 حال این س��وال مطرح اس��ت که راه��کار مقابله با 
ای��ن طراحی چند الیه چیس��ت؟ در پاس��خ به این 
پرس��ش می توان گف��ت که گرفتار نش��دن در بازی 
س��ردرگم س��ازی با تکیه بر وحدت و انس��جام ملی 
در همه زمینه ها از مقابله با کرونا گرفته تا چالش��ها 
و کاس��تی های اقتصادی و اس��تمرار حضور فعال در 
معادالت منطقه ای راهکار مقابله با این طراحی است. 
امروز روز اعتماد سراسری مردم و مسئوالن است که 
حالل چالش ها و مقابله با طراحی دش��منان اس��ت. 
اعتم��ادی که بخش مهم��ی از آن را توجه و اعتماد 
ب��ه آماره��ا و توصیه های وزارت بهداش��ت به عنوان 
متولی اصل��ی مقابله با کرونا و ع��دم تاثیرپذیری از 
سایر مدعیان اطالع رسانی از فرد گرفته تا رسانه های 
بیگانه که دش��منی آنها با ملت ایران و نظام بر هیچ 
کس پوشیده نیست و فضای مجازی تشکیل می دهد 
که ضم��ن ایجاد فضای آرام��ش در جامعه می تواند 
مقابله و مبارزه ای فراگیر و اثرگذار با کرونا و آنانی که 
به دنبال بهره گیری از این فضای غبارآلود علیه ملت 
و نظام هستند، را محقق سازد. اعتمادی که مجازات 
سریع و علنی محترکانی که با احتکار و گران فروشی 
وسایل ضروری بهداشتی با جان مردم بازی می کنند 

تقویت خواهد شد.  

سرمقاله

رونا و کاهش قیمت تخم انچوچک
خبرگزاری تس��نیم: تسنیم، بر اس��اس برنامه جدید 
دول��ت کره جنوبی، ه��ر نفر تنها می توان��د دو عدد 

ماسک در یک هفته بخرد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( وزارت بهداش��ت کره جنوبی بی عرضه است و 
باید بروند بمیرند.

ب( وزارت بهداش��ت کره جنوبی باید از روی دست 
وزارت بهداش��ت م��ا تقلب کند تا روزانه یک بس��ته 

ماسک به هر شهروند برسد.
ج( وزارت بهداش��ت کره جنوبی ب��ا دالالن خیایان 
ناصرخسرو سئول، تبانی کرده و ماسک ها را در بازار 

آزاد به فروش می رساند.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

همان خبرگزاری: ناامیدی عمومی به دلیل بحران در 
عرصه ماسک ایجاد شده که به دلیل افزایش تقاضا و 
قیمت است و همچنین بعضی فروشندگان و مصرف 

کنندگان دست به احتکار زده اند.
در ایران کدام یک از گزینه های زیر دست به احتکار 

زده اند؟
الف( ننجون و ایادی مزدورش

ب( عمو پورنگ با همکاری عمه رهبر کره ش��مالی و 
شرق و غرب و آمریکای جهانخوار

ج( آقا فرید سوپرگوشت سر کوچه روزنامه سیاست روز
د( وزارت "به نداش��ت و درمانده" با همکاری کسبه 

محترم خیابان ناصرخسرو
ایضا هم��ان خبرگزاری: جیره بندی ماس��ک باعث 
س��ردگمی هم داروخانه ه��ا و هم م��ردم در بعضی 

مناطق شده است.
با توجه به این مطلب جیره بندی ماسک در کشور ما 

باعث ایجاد کدام یک از موارد زیر می شود؟
الف( شور و نشاط بین مردم

ب( تشکر و سپاس از مسئوالن خدوم
ج( رعب و وحشت در دل استکبار جهانی

د( افزایش س��طح رفاه عمومی و کاهش شدید بهام 
تخم انچوچک در بازارهای بین المللی

ننجون
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گزارش

گزارش

آیت هللا رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

مسئوالن با سرعت کاستی های سربازان 
خط مقدم مقابله با کرونا را برطرف کنند

روایت عباسی از جلسه فوق العاده مجلس

گالیه وزیر بهداشت از اختیارات ستاد کرونا

برگزاری جلسه مقابله با کرونا در قرارگاه ثارهللا تهران با حضور فرمانده  کل سپاه

 برنامه سپاه برای کسب  و کارهای آسیب دیده
مصوبات جدید شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با کرونا 

همه دستگاه ها ملزم به تبعیت از ستادند


