
روحانی در گفتگو با مسئوالن ۵ استان:
عجله ای برای بازگشایی مدارس و 

دانشگاه ها نداریم
رئیس جمهور گفت: در بخش آموزش هیچ عجله ای 

برای راه اندازی مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد.
حســن روحانی رئیس جمهــور دیــروز در ارتباط 
ویدئو کنفرانســی با اســتان های خراسان جنوبی، 
خراســان شــمالی، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و 
چهارمحال و بختیاری ضمن گفتگو با اســتانداران، 
رؤسای دانشــگاه های علوم پزشــکی این استان ها 
و مســئوالن برخی مراکز درمانی و تولیدی در این 
مناطق، در جریان آخرین وضعیت شــیوع بیماری 
کرونا و چگونگی مقابله با این بیماری و روند درمان 
بیماران قرار گرفت. وی در ایــن ارتباط های ویدئو 
کنفرانســی با اشــاره به اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشــمند و آغاز بکار مشــاغل کم ریســک از ۲۳ 
فروردین براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، 
خطاب به اســتانداران و مسئوالن بهداشت و درمان 
استان ها، گفت: بازگشــایی تدریجی مشاغل باید با 
دقت و رعایت کامل تمام دســتورالعمل ها و اصول 
بهداشتی انجام شود، چرا که اگر اصول بهداشتی به 
خوبی مراعات نشــود ممکن است این اقدام نه تنها 

مفید نبوده، بلکه خطرناک هم باشد.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه نباید تصور شــود 
کــه این بیماری و گســترش آن به پایان رســیده 
اســت، افزود: مردم، کســبه و کارمندانی که از ۲۳ 
فروردین ســر کار می روند، باید اصول بهداشتی را 
با دقت وحساســیت رعایت کنند و مطمئناً مراقبت 
فــردی بهتریــن راه بــرای جلوگیری از شــیوع و 
گســترش بیماری خواهد بــود. روحانی با تأکید بر 
اینکه موفقیت اجرای طرح فاصله گذاری هوشــمند 
مبتنی بر رعایت اصول از ســوی مردم است، خاطر 
نشان کرد: مسئوالن و دستگاه های ذیربط در زمینه 
آموزش و اطالع رســانی به مردم بویژه صدا و سیما 
هم باید با در نظر گرفتن برنامه های مناسب، اصول 
و نکات بهداشــتی مدنظر از سوی بخش بهداشت و 
درمــان را برای مردم توضیح دهند. رئیس جمهور با 
اشاره به اعالم آمادگی استانداران برای اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشــمند در استان ها و ایجاد شرایط 
مناســب برای تحقق این کار، گفت: می خواهیم هم 
مــردم از زندگی اجتماعی و کســب و کار خود دور 
نمانند و هم روندی که بخش بهداشت و درمان برای 
توقف ابتالء وشــیوع کرونا در کشــور داشته، دچار 

آسیب نشود. پایگاه اطالع رسانی دولت  
 

حسینی: 
دوران پسا کرونا بعد از شهریور شروع 

می شود
یک نماینده مجلس گفــت: مجلس همراه با دولت 
سیاســت های بیشتری را ایجاد کند و فضای کسب 
و کاری را برای ایجاد رونق تولید در دوره پســاکرونا 
فراهم کنیم و طوری نباشــد که مانند گذشــته با 
بخش نامه و دستورات دست و پا گیر بخواهیم رفتار 
کنیم. محمد حســینی درباره  این که چه باید کرد 
تا در دوره پساکرونا فعالیت های اقتصادی کشور به 
روال و چرخه خود بازگردد، گفت: ابتدا باید مشخص 
کنیم که پســاکرونا چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و 
این یک سوال اساسی است که باید پاسخ داده شود. 
نماینده مردم تفرش در مجلس شــورای اســالمی 
افزود: دیدگاهی که وجود دارد این است که حداقل 
تا شهریور ماه بیماری کرونا در کشور وجود خواهد 
داشت. وی با بیان این که نباید از این حرف بترسیم، 
چراکه زمان می برد تا ما به شرایط عادی بازگردیم، 
خاطرنشــان کرد: برای فعالیت یک واحد اقتصادی 
باید چندین مولفه مهم را مانند ایجاد اعتماد، امنیت 
و  اطمینــان در فضای کار تولید ، میزان مواد اولیه و 
تامین سرمایه را در نظر داشته باشیم تا یک کارگاه 
که در یک مدتی تعطیل و یا نیمه تعطیل بوده است 
بتواند به فضای خودش بازگردد. این عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی یاد آور شد: در 
مدتی که کرونا به  کشور آمده واحدها و کارگاه های 
تولید تعطیل بودند و زیان هایی را متحمل شده اند. 
از سوی دیگر هم هزینه آب و برق و کارگر هم دارد 
پس در نتیجه یکسری بدهی های جدیدی برایش به 
وجود آمده که برای پر کردن جای این هزینه ها یک 

زمان معقول حداقل ۶ ماه الزم است.
وی بــا تاکید بر اینکه اگر دولت بخواهد فضای پس 
از کرونا را برای واحدهای تولیدی و ایجاد اشــتغال 
و زندگی عــادی مردم فراهم باید چندین کار انجام 
دهــد، ادامه داد: در ابتدا دولت باید معافیت ها را که 
در شــب عید برای واحدهای تولیدی در نظر گرفت 
زمانش را بیشتر کند؛ یعنی بازپرداخت تسهیالت اگر 
تا خرداد ماه اســت باید تا پایان شهریور ماه تمدید 
شود و یا اگر بحث مالیاتی است باید تا نیمه اول سال 

صبر کنند. ایلنا 

اخبار

۴ماه اســت که از شروع گســترش بیماری کرونا در چین 
می گذرد و این ویروس به به شکل کم سابقه ای در تاریخ، 
نظامهای اقتصادی و ســرمایه داری را زیر فشار خود قرار 
داده اســت . اصلی ترین ســوال مطرح این است که این 

نظامها در جهان پسا کرونا چه شرایطی خواهند داشت ؟
روی دیگر ویروس کرونا، عواقب سیاسی و اقتصادی است 
که به دنبال آن خواهد آمد و صاحب نظران سیاسی بر این 
باورند که می توان  انتظارافول قدرت لیبرال سرمایه داری 

در این زمان داشت . 
باید گفت کرونا مانند هر بحرانی دیگر  سیستم های داخلی 
و بین المللی، ساختارها، هنجارها و نهادهای آن را متأثر از 

مؤلفه های ویژه خود می کند. 
در این میان پیش بینی می شود که این طوفان، نظامهای 
جهانــی را دچــار دگرگونی کند ، این درحالی اســت که 
سیاســتمداران دیگر بر این باورند که این تحوالت شرایط 
مناســبی برای ارتقا نظامهای دیگر ضد ســرمایه داری از 
جمله نظام جمهوری اســالمی می تواند باشد و ایران این 
فرصت ر ا دارد که از این شرایط برای بهبود وضعیت خود 

و ارتقا خود در سطح جهان استفاده کند . 
 پیش بینی نیاز نیست 

شــاید آن زمانی که رانیس فوکویاما، نویســنده و متفکر 
ژاپنی االصل آمریکایی کتاب پایان تاریخ و نگاه ویژه خود 
را آینده ســرمایه داری و نظام لیبرال و دموکراسی عنوان 
می کرد و به تبعیت از الکساندر کوژ و هگل مرحله پایانی 
تاریخ  را لیبرال دموکراســی نامیده بود، کسی پیش بینی 

شرایط امروز را نداشت . 
بــا این حال وی در ســال ۲01۴ ، در کتاب جدید خود» 
نظم و زوال سیاسی«  از زوال نظام های لیبرال دموکراسی 
ســخن گفته بود و حاال کرونا در کمین لیبرال دمکراسی 

نشسته است . 
امانوئل والرشــتاین جامعه شــناس و نظریه پــرداز بزرگ 
آمریکایــی همچنین یکــی از نظریه پردازانــی بود که از 
اواســط دهه 70 میالدی مسئله افول آمریکا را در مجامع 

دانشگاهی آمریکایی بیان کرد.
اما حاال شــاهد ابراز نظرهایی هستیم که این افول را بعد 
از کرونا می بینند . بســیاری از این صاحب نظران بر این 
باورند که ناکارآمدی نظام های لیبرال اروپایی و آمریکایی 
در کنترل بحران در مقایســه با کارآمدی نظام های دیگر 
بوده است. این می طلبد که به جای  نظام جهانی فعلی با 

نظمی جدید در آینده خواهد شکل گیرد . 
نوآم چامســکی تحلیگــر و زبانشــناس امریکایی در این 
باره می گوید : » در حال حاضر سرنوشــت ما در دســتان 
دلقک هــای بیمارگونه اجتماعی ماننــد ترامپ و متحدان 

همفکــرش در جهان قراردارد؛ بــرای مثال، قدرت آمریکا 
بســیار فراگیر است؛ زیرا تنها کشــوری است که حداکثر 
فشار های روانی و تحریم های اقتصادی را بر سایر کشور ها 
مانند ایران و کوبا اعمال کرده است و دیگر کشور ها به ویژه 
کشور های اروپایی را مجبور ساخته تا از سیاست های غیر 

انسانی آن پیروی کنند.«
 امریکا در معرض سقوط 

پــس از جنگ دوم جهانــی، آمریکا نظم جدیــدی را بنا 
نهاد. کشــوری که کمترین خسارت را در میان کشورهای 
قدرتمنــد از جنگ متحمل شــده بود، نقــش ناجی این 
کشورها را بازی می کرد. در بحران های جهانی قبلی، مانند 
بحران مالی ۲00۸ و همه گیر شــدن ویروس ابوال در سال 
۲01۴، ایاالت متحده نقش رهبر جهان را بر عهده گرفت. 
اما دولت کنونی از ســَمت رهبری کناره گیری کرده است. 
این دولت آشــکار بیان کرده اســت که بیــش از آینده ی 

بشریت، به عظمت آمریکا اهمیت می دهد.
در ایــن میــان امریکاحتی نزدیک تریــن متحدانش را به 
حال خود واگذاشته اســت. زمانی که همه ی ســفرها را از 
اتحادیــه ی اروپا ممنوع کرد، حتی به خودش زحمت نداد 
که موضوع را پیشتر اعالم کند ، چه برسد به اینکه بخواهد 
با اتحادیه ی اروپا در مورد این اقدام جدی مشــورت کند. 
آمریکا، حتی با ارائه ی پییشنهاد یک میلیارد دالری به یک 
شرکت داروسازی آلمانی برای خرید حق انحصاری واکسن 

جدید کووید-1۹، سبب حیرت آلمان شد.
بنابرایــن حتی اگر دولــت کنونی امریــکا  درنهایت یک 
برنامه ی جهانی ارائه دهد، کمتر کســی دنباله روی رهبری 
خواهد بود که هرگز مســئولیتی بر عهده نمی گیرد، هرگز 
اشــتباهاتش را نمی پذیرد، و مدام به خودش اعتبار داده و 

تقصیر را بر گردن دیگران می اندازد.
بسیاری بر این باورند که از هم اکنون می توان پیش بینی 
کرد که امریکا بعنوان ســردمدار لیبرال دموکراسی بعد از 
کرونا با مشــکالت زیادی روبرو می شــود . دونالد ترامپ 
پیشــتر به خاطر دروغ گفتن در مــورد این ویروس مورد 
شــماتت قرار گرفته بود، ممکن است در انتخابات  ۲0۲0  

اقبال کمتری را تجربه کند . 
به خصوص اینکه روند آلودگی و درمان  بیماری در آمریکا 
خــوب پیش نرفته ســت ، این اتفاق واکنــش های قابل 

توجهی به دنبال دارد. 
دونالــد ترامپ، قــول داد بود که الگوی اقتصــاد لیبرالی 
دنیا ،ســال طالیی سرمایه داری باشــد. او مدعی شده بود 
با ایجاد بی ســابقه ترین رونق در بازار آمریکا، براحتی برای 
دومین بار در انتخابات ریاســت جمهوری اواخر همین سال 
پیروز خواهد شــد. اما حاال بر اثر تعطیل عمومی ناشی از 

کرونا و سقوط مداوم سهام وال استریت، کار الگوی اقتصاد 
آزاد لیبرالی به جایی کشیده که کاخ سفید و کنگره دست 
در دست هم، بسته کمک های ۲ تا ۳ هزار میلیارد دالری 
را تصویب می کنند. هنری کیسینجر نظریه پرداز سیاسی 
امریکایی با ابراز  نگرانی از فروپاشــی قدرت آمریکا معتقد 
است:  واشنگتن باید در مدیریت جهانی بحران کرونا نقش 

آفرینی و نقش بیشتری در این ماجرا داشته باشد.
وی در مقالــه ای درباره کرونــا و آینده جهان تاکید دارد: 
» آزمون نهایی این خواهــد بود که آیا می توان با ویروس 
به گونه ای مقابله و از شــیوع آن جلوگیری کرد که اعتماد 
عمومی مجددا به توانایی آمریکایی ها برای اداره دولت خود 

بازگردد؟!«
در حقیقت به نظر می رسد  آمریکا به سبب منفعت طلبی 
محــدود دولت آن و نیز ناتوانی مخربــش، دیگر به عنوان 
رهبر بیــن المللی در نظر گرفته نخواهد شــد و به قولی 

واشنگتن در آزمون رهبری شکست خورده است . 
 برنده واقعی 

شــاید  در جهان جهان پســاکرونا به نظر می رسد که در 
میان کشــورهای صنعتی برد با کشــوری باشد که اولین 
واکســن این ویــروس را تهیه کنــد. اما کرونــا به مثابه 
موریانه ای بر فلسفه کشورهای غربی تاخت و نشان داد که  
برد اصلی کشورهای قدرتمند در این نظم جهانی دستیابی 
به منابع دیگر کشورها و تبدیل کردن آنان به بازار مصرف 

کاالهای خود است . 
کرونا نشــان داد که ظاهر فریبنده لیبرال- دموکراسی که 
مدعی رفاه طلبی برای همه انســان ها و ترویج دموکراسی 
و زندگی بهتر برای همه جهانیان بود دزدی مدرن اســت 
که تحت لوای آن دزدیدن  محموله های بهداشــتی حتی 
از کشــورهای دوست قابل توجیه اســت . کرونا نشان داد 
ژست دلســوزی کشــورهای غربی برای کشورهای دیگر، 
صرفــا ابزاری بــرای تحمیل آموزه های سیاســی خود به 
آن کشورهاســت و کشــورهایی که مدعی حل مشکالت 
جهانی اند ، در حل مشکل به وجود آمده توسط یک ویروس 

عاجز مانده اند.
با این حال جمهوری اســالمی ایران نشان داد که در طول 
۴۲ سال گذشته معادالت داخلی و خارجی خود را در همه 
عرصه ها بر مبنای نظریه ای که توسط رهبر حکیم انقالب 
»استحکام ســاخت درونی« نامیده شد، قرار داده و  وارد 

بازی کشورهای لیبرال نمی شود . 
بر مبنای نظریه اســتحکام ســاخت درونی قدرت، ایران 
پایه های قدرت خود را در داخل مرزهای خود و بر مبنای 
ظرفیت های قدرت زای ارزش های اسالمی- ایرانی و منابع 
مادی و سرمایه انسانی قرار داده و حفظ استقالل و به تبع 

آن ارزش های انقالبی را در گرو فاصله گذاری با ارزش های 
تهاجمی لیبرالیستی می داند .

محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
این باره می گوید : کرونا ســرانجام خواهد رفت ولی زخم 
ناشــی از کرونا و پیامدهای آن بر پیکر جهان باقی خواهد 
ماند. چرا؟ چون ســاختار قدرت بیــن الملل کنونی، توان 
کافی برای درمان این زخم و جبران پیامدهای وســیع آن 
را ندارد، طبعاً این ساختار تغییر خواهد کرد و نظمی جدید 
پدیدار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در آینده از یکسو 
غرب یعنی اروپا و امریکا، ضعیف می شود و از سوی دیگر 
آســیا و چین قوی تر از گذشــته در صحنه خواهند بود. 
و در نتیجــه، بخش اعظمی از قــدرت و برتری اقتصادی 
از غرب به شــرق منتقل می شــود می افزایــد : کرونا نه 
فقط قدرت آمریکا و اروپا بلکه اندیشه لیبرالیسم و فرهنگ 
سرمایه داری و ارزش های آمریکایی، آزادی و دموکراسی 
آمریکایی را با چالش بزرگی روبه رو کرده و اقتصاد، امنیت 

و روابط بین الملل آنان را تضعیف خواهد کرد.
رضایی معتقد اســت : بی تردید در چنین برهه ی خطیری، 
ملت پر افتخار ایران و اندیشمندان و روشنفکران و علمای 
انقالبــی آن، ظرفیت نقش آفرینی موثری را در ایجاد نظم 
و جهــان جدید دارند. ســابقه تاریخی ملت ما، چه قبل از 

اسالم و چه پس از آن، نشانگر این توانایی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر ایران در ایجاد نظم و جهان آینده، 
فعاالنه مشــارکت نداشته باشیم، به همان سرنوشتی دچار 
خواهیم شد که پس از رویدادهای بزرگ مانند جنگ  های 
جهانی اول و دوم به ایران تحمیل شــد ، خاطر نشان کرد 
: عــدم نقش آفرینی، ما را از فرصت های کم نظیر دو دهه 

آینده منطقه و جهان بازمی دارد.
 شرایط تحقق دکترین آینده 

در این میان بایــد بدانیم که تحقق چنین دکترینی بدون 
تالش برای کســب آمادگی الزم، محقق نمی شود . قوی 
شــدن در ابعاد مختلف ، تکیه بر ارزش های واالی انقالب 
اسالمی وایرانی و ارائه راهکارهای نو شرایط را برای حضور 
در ایــن عرصه جدید فراهم می کنــد و اولین گام در این 
راستا اســت . اگر نتوانیم بر مشکالتی که امروز در عرصه 
های مختلف با آن روبرو هســتیم فائــق آییم چگونه می 
توانیم به تحقق چنین شــرایطی بیاندیشــیم . از ابتدای 
پیروزی انقالب آرمانهای انقالب اسالمی طرفداران بسیاری 
در جهان دارد ، اما الزمه پیوستگی این طرفداران موفقیت 
ایران اســالمی اســت .  مردم ایران خود ســهم خود را از 
جهان مشخص می کنند و بی تردید ملتی موفق تر است که 
آمادگی دیدن و شنیدن واقعیت و تجزیه و تحلیل عالمانه 

آن را داشته باشد.

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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رئیس اداره ســرمایه انسانی ســتادکل نیروهای مسلح 
گفت: تدابیر ستادکل نیروهای مسلح باعث کاهش ابتالی 
سربازان به کرونا شده است. ناخدا رحیمی پور رئیس اداره 
ســرمایه انسانی ســتاد کل نیرو های مسلح با بیان اینکه 
تدابیر ویژه ستادکل، کاهش چشمگیر ابتالی سربازان به 
ویروس کرونا را به همراه داشته است، اظهار کرد: با لطف 
و عنایت الهی و اتخاذ تدابیر ویژه ستاد کل نیرو های مسلح 
در حوزه مربوط به امور سربازی و تالش دست اندرکاران 
و کادر درمانی نیرو های مســلح تاکنون شــاهد سالمتی 
حداکثری سربازان در مراکز آموزش سربازی و پادگان ها 
بوده ایم. رئیس اداره ســرمایه انسانی ستاد کل نیرو های 
مسلح با اشاره به تدابیر و اقدامات صورت گرفته در راستای 
سالمتی ســربازان و کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا 
در جمع ســربازان ارائه و اجرای آموزش های پیشگیری و 
خود محافظتی، کوتاه بودن مدت آموزش ها، کاهش قابل 

توجه ظرفیت پذیرش سربازان جدید در مراکز آموزشی، 
برگــزاری کالس هــا و آموزش ها در فضای بــاز، حذف 
برنامه های تجمعی و انجام کنترل های الزم برای شناسایی 
افراد مشکوک به بیماری کرونا را از جمله تدابیر اتخاذ شده 
ستاد کل در جهت مقابله با ویروس کرونا و عدم اشاعه آن 

در بین سربازان عنوان کرد.
رحیمی پور با اعالم اینکه خوشــبختانه طی این مدت در 
تمامــی مراکز و پادگان ها و اماکن نیرو های مســلح هیچ 
مورد فوتی نداشته ایم و از بین صد ها هزار سرباز تنها تعداد 
۵۴ نفر به ویروس کرونا مبتال شــده اند، خاطر نشان کرد: 
این تعداد نیز اغلب در خارج از مراکز آموزشی و بیرون از 
محیط سربازی به این بیماری مبتال شده اند که با تالش ها 
و اقدامات مفید و مثمرثمر کادر درمانی نیرو های مســلح 
بحمداهلل بهبود یافته و از بیمارســتان ها و مراکز درمانی 

ترخیص شده اند. باشگاه خبرنگاران جوان

ســخنگوی هیات رئیســه مجلس گفت: اگر درخواست 
اروپا بــرای لغو تحریم های دارویی ایران محقق شــود، 

حداقل روزنه امیدی ایجاد خواهند کرد.
اسداهلل عباسی با اشاره به درخواست اتحادیه اروپا برای 
اعمال معافیت بشردوســتانه و لغــو تحریم های دارویی 
ایران، گفت: تاکنون در عمل اقدام خاص بشردوستانه از 
اروپایی ها دیده نشــده از این رو اگر چنین درخواستی 
از ســوی آنها محقق شــود، حداقل روزنه امیدی ایجاد 
خواهند کرد. نماینده مردم املش و رودســر در مجلس 
اظهار کرد: در واقع ممکن است این اقدام اتحادیه اروپا 
در راستای تعارف های سیاسی باشد و اقدام عملی انجام 
نشود. وی با اشاره به اینکه امروزه اروپا به شدت درگیر 
مقابله با کرونا اســت، ادامه داد: این مهم در حالیســت 
که اروپایی ها هم اکنون در حالت وضعیت گسســتگی 
سیاســی و اجتماعی قرار دارند و نتوانسته اند در مبارزه 

با کرونا همبستگی خودشان را حفظ کنند. این نماینده 
مردم در مجلس دهم تصریح کــرد: امیدواریم مقامات 
اروپایی بتوانند در راســتای لغــو تحریم های دارویی و 
تجهیزات پزشکی کشــورمان و همچنین دیگر کشورها 
گام مثبتی بردارند. ســخنگوی هیات رئیســه مجلس 
شورای اســالمی خاطرنشــان کرد: به عبارتی اگر این 
خواسته آنها محقق نشود، برگ سیاه دیگری در عملکرد 
استکبار بر جای خواهند گذاشت که همواره علیه مردم 
ایران ظلم روا داشــته اند. در پی امتنــاع آمریکا برای 
لغو تحریم های یکجانبه علیه کشــورهایی چون ایران، 
کوبــا و ونزوئال، اتحادیه اروپــا از معافیت های تحریمی 
بشردوســتانه حمایــت کرد تــا با تعلیــق تحریم های 
اقتصادی، کشورهایی چون ایران و کوبا و ونزوئال بتوانند 
بــرای مقابله با ویروس ناشــناخته کرونــا به تجهیزات 

پزشکی و دارویی دسترسی داشته باشند. خانه ملت

گزارش

مراجعات حضوری به ادارات کاهش یابد
رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: مراجعات حضــوری به ادارات 
و ســفرهای درون شــهری بر بســتر دولت الکترونیــک کاهش یابد و 
صندوق های مکانیزه پرداخت، خریــد و فروش های اینترنتی و آموزش 
غیر حضوری با اســتفاده از ظرفیت احکام برنامه ششــم توســعه برای 
همیشه در کشــور نهادینه شود. علی الریجانی درتماس تلفنی با رئیس 

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، ضمن دریافت گزارش این کمیسیون 
در ارتبــاط با جهش تولید، افزود :  تبدیــل تهدیدهای کرونا به فرصت، در گرو 

اصالح ســاختارهای اقتصادی است که با استقرار دولت الکترونیک و اقدامات مهم 
دیگری چون توسعه روستاها، مدیریت مهاجرت معکوس، تمرکززدایی و هماهنگ 
سازی نهادهای حمایتی برای کمک به مشاغل آسیب دیده، می توان تجربیات این 

دوران را در پساکرونا به فرصت تبدیل کرد.  آنا

 آمار تابش از احتمال ابتالی ۵۰ نماینده به کرونا 
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی گفت: از نمایندگان تست 
کرونا گرفته شــده و ممکن است تســت ۵0 نفر مثبت بوده و دیگر امروز  
جلسه علنی برگزار نشود. محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی ئبذ.ر  پارلمان، گفت: طی دیروز و امروز از 

نمایندگان تســت کرونا گرفته شده و ممکن است تست ۵0 نفر مثبت بوده 
و دیگر فردا جلسه علنی برگزار نشود. این درحالی بود که بسیاری از نمایندگان 

برگزاری جلســات علنی مجلــس و اجتماع نمایندگان را بــر خالف پروتکل های 
بهداشــتی و تاکیدات ستاد مقابله با کرونا می دانستند. نائب رئیس مجلس نیز  در 
جلسه علنی دیروز  پارلمان نسبت به حضور نیافتن وزرای کشور، بهداشت و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس انتقاد کرد. پزشکیان گفت : 

به نظر می رسد چندان موضوع را جدی نگرفته اند.  تسنیم

29 فروردین »رژه خدمت« اجرا می شود
رئیس ســتاد ارتش از برگزاری طرح جایگزین رژه نیروهای مسلح به 
مناســبت روز ارتش با نام »رژه خدمت« و با شــعار »مدافعان وطن 
و یاوران ســالمت« در سطح کشــور خبر داد. امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری رئیس ستاد ارتش گفت: رژه یکی از برنامه های نمایش قدرت 

و توان بازدارندگی است، اجرای رژه و نشان دادن توان بازدارندگی قطعا 
موجب خوشــحالی مردم می شود و همچنین حســاب کار دست دشمنان 

هم می آید. وی خاطرنشان کرد: رژه روز ۲۹ فروردین تاکنون هر ساله برگزار شده 
اســت اما. با توجه به شیوع بیماری ویروس کرونا در دنیا و کشور و همچنین پیرو 
مصوبات ستاد ملی کرونا، بنا به تدبیر فرمانده کل ارتش و هماهنگی که با ستاد کل 
انجام شــده و مراتب نیز به اطالع فرمانده کل قوا رسیده است،  برای کمک به حل 
بیماری ویروس کرونا ارتش طرحی را جایگزین طرح رژه خود کرده  است.  ایسنا 

نگاهی به نظم جهانی و افول لیبرال دمکراسی 

رمز پیشرفت ایران در جهان 
پس از کرونا

عباسی:
امیدواریم درخواست اروپا برای لغو تحریم های دارویی ایران 

تعارف سیاسی نباشد

 ناخدا رحیمی پور مطرح کرد؛
تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح جهت ایمنی سربازان


