
دستور روحانی به وزیر کشور برای 
اتخاذ تمهیدات در راستای فعالیت 

کسب و کارهای کم ریسک
رئیس جمهور با اش��اره به از سرگیری فعالیت کسب 
و کارهای کم ریس��ک در تهران از 30 فروردین ماه 
به وزیر کشور دس��تور داد همه تمهیدات الزم برای 
این منظ��ور اتخاذ و اقدام��ات الزم در زمینه رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل عمومی 
شهری انجام گیرد تا با از سرگیری کسب و کارهای 
کم ریس��ک خدشه ای به س��امت مردم وارد نشود. 
حجت االس��ام حس��ن روحانی رئی��س جمهور در 
گفت وگ��وی تلفنی با وزیر کش��ور، ضم��ن دریافت 
گ��زارش ارزیابی از روند اج��رای طرح فاصله گذاری 
هوشمند و آغاز فعالیت کسب و کارهای کم ریسک 
در استان های کشور، بر ضرورت هماهنگی کامل بین 
اس��تان ها در اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی کرونا 
و دس��تورالعمل های صادره توسط استانداران تاکید 
کرد. روحانی همچنی��ن در این گفت و گوی تلفنی 
به وزیرکشور دستور داد افزایش و تقویت توان ناوگان 
حمل و نقل  ش��هری براس��اس مصوبه جلس��ه روز 
یکشنبه ستاد ملی کرونا را پیگیری کرده و تهمیدات 
الزم برای تس��هیل در رفت و آمد مردم و استفاده از 
حم��ل و نقل عمومی با رعای��ت کامل پروتکل های 
بهداشتی اندیشیده شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه طرح فاصله گذاری هوش��مند و از سرگیری 
فعالی��ت کس��ب و کارهای کم ریس��ک در تهران از 
هفت��ه آینده اجرا خواهد ش��د، هماهنگی های الزم 
بین دس��تگاه های ذیربط انج��ام  و نظارت کامل بر 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی اصناف و 
کس��به به صورت دقیق صورت گیرد و مردم هم  در 
اجرای پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 

فیزیکی با کسبه همکاری و همراهی نمایند.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

اخبار

توانس��تن را بارها از عملک��رد نیروهای مس��لح جمهوری 
اسامی به عینه دیده ایم.

ارتش جمهوری اسامی ایران و سپاه پاسداران در بزنگاه های 
حس��اس همواره به کمک کش��ور و مردم ش��تافته  اند و در 
حوادث و اتفاقاتی همچون سیل و زلزله قابلیت های بزرگ 

خود را در خدمت ایران اسامی قرار داده اند.
اگر ظرفیت های چند منظوره نیروهای مس��لح کش��ورمان 
نبودری��ال به یقین دولت و دولت ها توان مقابله با بحران ها 

و حوادث را نداشتند.
اکن��ون که ویروس کرونا ایران را نی��ز درگیر کرده، ارتش، 
س��پاه و نیروهای بس��یج به می��دان آمده ان��د و عاوه بر 
حراست از امنیت کشور و مرزهای هوایی، دریایی و زمینی 
جمهوری اس��امی ای��ران، به جنگ ویروس��ی رفته اند که 
بزرگترین و پیش��رفته ترین کش��ورهای دنیا را زمین گیر 
کرده است. مشغولیتی که اکنون ارتش و سپاه در مبارزه با 
بیماری کرونا بر عهده گرفته اند هیچگاه باعث نش��ده است 
ک��ه بر وظیفه اصلی آنها تأثیر بگذارد، ظرفیت های بس��یار 
باالیی که نیروهای مس��لح جمهوری اس��امی ایران دارند، 
ش��رایط را به گونه ای ساخته که آنها می توانند در بسیاری 

از مسائل برای حل مشکات ورود کنند.
نیروه��ای مس��لح کش��ورمان ع��اوه ب��ر پیش��رفت های 
ب��زرگ نظام��ی در هم��ه زمینه ه��ا، در زمینه ه��ای دیگر 
نی��ز پیش��رفت های درخش��انی داش��ته اند که میت��وان به 

پیشرفت های پزشکی آنها اشاره کرد.
در ای��ن می��ان وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 
ک��ه وظیف��ه پش��تیبانی از نیروهای مس��لح را ب��ر عهده 
دارد، دوش��ادوش نیروهای مس��لح کش��ورمان توانسته به 
دس��تاوردهای بزرگ��ی در زمینه مبارزه با وی��روس  کرونا 

برسد.
پیشرفت های بزرگ نیروهای مسلح در بسیاری از ابعاد، این 
پی��ام را به دیگر نهادها و س��ازمان های دولتی و حاکمیتی 
می رساند که می توان با بهره گیری از توانمندی های داخلی 
و نیروی جوان خود، عاوه بر پشت سر گذاشتن مشکاتی 

که به واسطه دشمنی آمریکا و تحریم های اقتصادی ایجاد 
شده، بر ویروس کرونا نیز پیروز شد.

ارت��ش و س��پاه پ��س از ش��یوع وی��روس کرونا ب��ا به کار 
گی��ری ظرفیت ه��ای بیمارس��تانی و علمی خ��ود و ایجاد 
بیمارستان های صحرایی و نقاهتگاه های متعدد در شهرهای 
کشور توانست به خوبی در کنار وزارت بهداشت و درمان به 

یاری کادر پزشکی و درمانی کشور بشتابد.
در همی��ن زمینه امی��ر دریادار حبیب اهلل س��یاری معاون 
هماهنگ کننده و رئیس س��تاد ارتش گفته؛ با اس��تفاده از 
تجارب گذشته و اتکا به دانش و توان داخلی و بها دادن به 

جوانان مطمئن باشید که می توانیم بر کرونا غلبه کنیم.
دریادار س��یاری در پاسخ به این پرس��ش که آیا همانطور 
ک��ه در زمینه های دیگ��ر که تحریم بودیم و توانس��تیم بر 

مشکات فائق بیاییم و حل کنیم دولت می تواند در زمینه 
مبارزه با کرونا با وجود تحریم های آمریکا و مشکات کشور 
ب��ر کرونا نیز غلبه کند؟ افزود: گس��ترش ویروس کرونا در 
دنیا نشان داد که هر کسی دنبال کار و منافع خودش است 
و آن کش��ورهایی که ادعا می کنند بسیار پیشرفته هستند، 
ماس��ک های کشورهای دیگر را در فرودگاه ها و بنادر از هم 

سرقت می کنند.
وی افزود: آمریکا با آن همه ادعا ماسک های خریداری شده 
دیگر کشورها را سرقت می کند و مردم این کشورها بخاطر 
دستمال توالت و کمبودها در فروشگاه ها همدیگر را کتک 
می زنن��د و برای تهیه م��واد غذایی چگونه به فروش��گاه ها 
حمله می کنن��د. این اتفاقات به ما نش��ان می دهد تمدنی 
که س��ران این کشورها مدعی داش��تن آن هستند ظاهری 

اس��ت و زمانی که اتفاقاتی مانند گسترش ویروس کرونا و 
موضوعات این چنینی رخ می دهد همه چیز بهم می ریزد.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اش��اره ب��ه اقدامات انجام 
ش��ده برای مقابله با ویروس کرونا در کش��ورمان و شرایط 
فعلی کش��ور تصریح ک��رد: با وج��ود تمام��ی تحریم ها و 
دش��منی دشمنان ملت ش��ریف ایران که در این سال ها با 
تحریم و فشار اقتصادی معیشت مردم را هدف قرار داده اند، 
آیا مس��ائل و اتفاقاتی که بعد از ش��یوع وی��روس کرونا در 
آمریکا و برخی دیگر کش��ورها رخ داد در کش��ور ما نیز رخ 

داد؟ به هیچ وجه.
امیر سیاری گفت: ایران با وجود همه سختی ها و مشکات 
در صورت��ی ک��ه برخی مردم در کش��ورهای ب��ه اصطاح 
پیش��رفته به جان هم افتاده و یا از هم فرار می کنند مردم 
ش��ریف و غیور ایران باز هم فدای هم می شوند و انسانیت 
را رعایت می کنند. این گذش��ت و ایثار کادر درمانی و همه 
مردم ش��ریف ایران در مقابله با کرونا که هرکس��ی در حد 
توان به میدان خدمت رسانی به مردم عزیزمان آمده، نشان 

دهنده اصالت و هویت فرهنگی ملت ماست.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در موضوع مقابله ب��ا کرونا و دیگر 
مس��ائل و مشکات پیش رو هیچ راهی جز دست گذاشتن 
روی زان��وی خود نداری��م، ما باید مانند دیگ��ر حوزه ها به 
میدان عمل و خدمت رس��انی به م��ردم عزیزمان بیاییم و 
همگان دیدن که به س��رعت تولید ماس��ک، مواد شوینده 
و ض��د عفون��ی کننده، دس��تگاه تنف��س مصنوعی، تخت 
بیمارستانی و نقاهتگاه تولید کنیم و منتظر دیگران نمانده 
و الحمدهلل نیازی هم به کشورهای غربی و رفع تحریم های 

آمریکا نداشته باشیم.
مع��اون هماهنگ کننده ارت��ش گفت: باید توجه داش��ته 
باش��یم که هیچ کس��ی بدون منت به م��ا کمک نمی کند، 
پس باید خودمان با اس��تفاده از تجارب گذش��ته و اتکا به 
دانش و توان داخل��ی و بها دادن به جوانان و باور به اینکه 
ما می توانیم، اقدام کنیم و مطمئن باش��ید که می توانیم بر 

کرونا غلبه کنیم.

س��خنگوی دولت گفت: آمریکا به لحاظ قانونی در جایگاهی 
نیست که مانع عملکرد نهادهای بین المللی شود و نهادهای 

بین المللی هم ملک شخصی کاخ سفید نیست.
علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه 
طی س��خنانی گفت: این سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا 
است که اولویت حفظ جان مردم است و همه این سیاست ها 

با نظر وزارت بهداشت دنبال می شود.
وی همچنین افزود: هرگونه اعمال سیاس��ت در بازگشایی و 

محدودیت ها زیر نظر کارشناسان اتخاذ شده است.
س��خنگوی دول��ت اظهار داش��ت: دولت پس از بررس��ی 5 
س��ناریوی پیش رو و مبتنی بر پیشرفت های صورت گرفته 
در دنیا انتخابی را صورت خواهد داد و آن را به جامعه عرضه 
خواهد کرد. س��خنگوی دولت همچنین گفت: از سخنان و 
بیان��ات مقام معظم رهبری درباره کمک همگانی برای عبور 

از بیماری کرونا تشکر می کنم.
وی در ادامه در پاس��خ به سوالی درباره تحوالت اخیر عراق 
اظهار داش��ت: سیاس��ت همیش��گی ما تأکید بر احترام به 
حاکمیت عراق بوده است و به پیروی از مرجعیت و اجتناب 
از هرگون��ه دخالت در امور عراق به س��ایر کش��ورها نیز به 
تبعیت از همین سیاس��ت پیشنهاد می کنیم. آمریکا باید به 
فهم تازه و واقع بینانه ای از سیاست های نادرست خود و وضع 
امنیتی در عراق رسیده باشد. از سیاست های اتخاذ شده در 
عراق برای انتخاب نخست وزیر حمایت می کنیم؛ حمایت ما 

معنوی است و ادامه خواهد داشت.
ربیع��ی در ادام��ه درباره اقدام��ات آمریکا ب��رای ممانعت از 
اعطای وام به ایران از س��وی صندوق بین المللی پول، گفت: 

آمریکا به لحاظ قانونی در جایگاهی نیست که مانع عملکرد 
نهاده��ای بین المللی ش��ود و نهادهای بین المللی هم ملک 
شخصی کاخ سفید نیست. ربیعی ادامه داد: آمریکا حق ندارد 
اقدامات صندوق بین المللی پول را »وتو« کند، سایر اعضای 
صندوق از اقدامات ضدبشری آمریکا مانع خواهند شد. ما به 
ای��ن صندوق حق خود را پرداخ��ت کرده ایم و االن نیز حق 
طبیعی مردم ایران اس��ت ک��ه از امکانات این صندوق  بهره 
ببرند و باید بتوانیم اس��تفاده کنیم. اقدام صندوق هم برای 
دنیا نش��ان خواهد داد که مشارکت شان تابع هیچ سیاست 
غیرمنطقی نخواهد بود. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی 
درباره آزادسازی اخیر پول های بلوکه شده کشورمان گفت: 
آمریکا از طری��ق دادگاه های خود براس��اس ادعاهای واهی  
مبتنی بر کشته  شدن شماری در حادثه 11 سپتامبر، منابع 
بانک مرکزی نزد لوکزامبورگ را توقیف کرده و تاش کرده 
بود آن را با حکم دیگری به آمریکا منتقل و متصرف ش��ود. 
ه��ر دو حکم با اقدام جدی و حقوقی بانک مرکزی در 11 و 
15 فروردین نقض شد و حقوقدانان ما در کنار بانک مرکزی 
تاش بس��یار زی��ادی کردن��د. همین ادع��ای آمریکا نوعی 
ش��اخص برای قضاوت اس��ت؛ همه ماجرای 11 سپتامبر را 
می دانیم و مش��خص اس��ت چه گروهی حمله کرده و برای 
هیچ کس پوشیده نیست که این حمات مورد پسند ما نبوده 
و آن را در هم��ان دوره محکوم کردیم. حمله 11 س��پتامبر 
ناشی از اقدام جریان های افراطی مورد حمایت آمریکا بود و 
همان زمان نیز اعام شد که القاعده این حمله را انجام داد.

ربیع��ی ادامه داد: اینک��ه به آن بهانه بخواهد پ��ول ایران را 
مصادر کنند، نشان دهنده سیاست و خوی استکباری دولت 

آمریکا است. همه تاش خود را می کنیم این منابع را منتقل 
ک��رده یا تبدیل به دارو و کاالی مورد نیاز مردم در ش��رایط 
فعلی کنیم. وی همچنین درباره طرح ادعایی از رس��انه های 
خارجی درباره اظهارات رئیس جمهور در جلسه شورای عالی 
امنیت ملی تصریح کرد: منبع این خبر یک رسانه پترودالری 
است که آن را واقعا رسانه نمی دانم بلکه یک موسسه خبری 
عملیات روانی اس��ت که با پول مش��خص یک کشور ایجاد 
شده و با پول و سیاست سازمان های اطاعاتی اداره می شود. 
تکرار مطالب آن وجاهتی ندارد ولی قطعا رئیس جمهور این 
بیان را نداش��ته و این نوع رفتارها ک��ه بخواهند تعارض در 
سیاست های دولت ایجاد کنند، مدت هاست تبلیع می شود. 
برای ما حفظ جان انس��ان ها مهم است؛ اگر هم تصمیماتی 
برای گش��ایش های اقتصادی می گیری��م آن نیز برای حفظ 

جان انسان هاست.
ربیعی درباره نحوه برخورد با تخلف مدیران برخی سازمان های 
دولتی از بخش��نامه حضور برخی کارکنان در شرایط کرونا، 
و ورود سازمان بازرس��ی کل کشور به موضوع، خاطر نشان 
کرد: تمام دستورالعمل ها و بخشنامه ها ابتدا برای خود دولت 
الزم االجراس��ت و دولت مصمم است که این بخشنامه ها در 
حوزه های خود اجرایی ش��ود حتی در سازمان های نظارتی، 
حتی در م��ورد تعویق بازپرداخت وام ها نی��ز که بانک ها به 
طور خودکار از حساب مشتریان خود برداشت کردند، بانک 
مرکزی به س��رعت وارد عمل شد. از فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا در تهران موض��وع را پیگیری کردم که وی گفت این 
مربوط به زمان حضور یک س��وم کارکنان است. سخنگوی 
دول��ت در پاس��خ به س��والی درباره علت دریافت س��ود 12 

درص��د از وام یک میلیونی به یارانه بگی��ران، گفت: یک کار 
در کش��وری صورت می گیرد و اینجا بس��یار تکرار و پخش 
می ش��ود مثًا می گویند فان کشور فان قدر کمک کرده و 
برای مردم وفور ایجاد کرده است در حالی که من با دوستی 
که در آن کشور زندگی می کند صحبت کردم و گفت چنین 
خبری نیست. ما در اقتصاد تحریم زده قرار داریم و با کاهش 
رشد اقتصادی بعد از کرونا هم مواجه خواهیم بود. همان طور 
که حتی کش��ورهای قدرتمند اقتصادی ه��م در این زمینه 
رش��د منفی یا کاهش رشد را تجربه کردند و ما هم اگر بعد 
از کرونا وارد عمل نش��ویم ممکن است با بیکاری 4 میلیون 
نفری مواجه ش��ویم. ربیعی افزود: ابتدا در نظر گرفتیم به 4 
میلیون خان��وار با درآمد پایین یک میلیون تا دو میلیون به 
صورت قرض الحس��نه پرداخت کنی��م که این اتفاق خواهد 
افتاد و در کنار این نیز به همه یارانه بگیران که آن 4 میلیون 
خانواده هم شامل آن هستند، اعام کردیم وام یک میلیونی 
با ن��رخ 12 درصد پرداخت می کنیم. دولت به دلیل تحریم، 
کاهش قیمت نفت و هزینه مبارزه با کرونا این میزان از وام 
را با کمک بانک مرکزی که نرخ س��ود را از 18 به 12درصد 
کاهش داد که این پول نیز برای دولت نبوده بلکه در اختیار 

بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: ای کاش پول زیاد داشتیم، تحریم نبودیم 
و می توانستیم نفت بیشتر بفروشیم که با حمایت بیشتر در 
کن��ار مردم قرار می گرفتیم و این وضعیت را طی می کردیم 
ولی در حال حاضر از اردیبهش��ت  ماه تس��هیات مربوط به  
کم��ک به خانواده ه��ا برای مبارزه با کرون��ا پرداخت خواهد 

شد. تسنیم

حجت االسالم مجتبی کلباسی:

کرونا جزو عالیم حتمی 
ظهور نیست

 همه ما در آرزوی ظهور هستیم
رئیس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم درباره اینکه 
آیا کرونا از عایم ظهور است یا نه، گفت: قطعاً این بیماری 
ج��زو عایم حتمی ظهور نیس��ت، جزو عای��م غیرحتمی 

است که پیش از ظهور به معنای عام اتفاق می افتد.
حجت االس��ام مجتبی کلباس��ی رئی��س مرکز تخصصی 
مهدوی��ت حوزه علمی��ه قم در اولین نشس��ت تخصصی و 
هم اندیش��ی اندیش��کده مهدویت و آینده پژوهی س��ازمان 

بس��یج اس��اتید که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، 
با طرح این س��ؤال که آیا این وی��روس و بیماری از عایم 
ظهور قلمداد می ش��ود یا خیر، گفت: عایم ظهور دو دسته 
اس��ت یکس��ری عایم حتمی و قرب ظهور است که بنا به 
روایات متعدد 5 نش��انه و عامت جزو عایم قطعی و قرب 
ظهور اس��ت. وی با اشاره به 5 نش��انه قطعی ظهور، گفت: 
دس��ته دوم عایم هم، عایم غیرحتم��ی و غیرمتقارب با 
ظهور است، یعنی هم وقوع آن حتمی نیست و ثانیاً نزدیک 
ظهور نیس��تند، به این معنی که در بستر آخرالزمان اتفاق 
می افتد.  رئیس مرک��ز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم 
خاطرنش��ان کرد: مقطع قبل از ظهور را ما نمی دانیم چند 
سال است. ولی ما باید در تحلیل یک حادثه این چند مورد 
را مدنظ��ر قرار دهیم اول اینکه تعیین وقت به ش��کل های 
مختلف به هیچ وجه صورت نگیرد، وقت معین کردن برای 
ظهور جزو موارد قرمز اس��ت که ما نباید به آن ورود کنیم 

که متأسفانه بارها هم این در تاریخ اتفاق افتاده و نتیجه ای 
جز ضعف اعتقادات و ضربه زدن به اعتقادات نتیجه دیگری 
برای مردم نداش��ته است. حجت االس��ام کلباسی درباره 
اینکه آیا کرونا از عایم ظهور اس��ت یا نه، تأکید کرد: قطعاً 
ای��ن بیماری جزو عایم حتمی ظهور نیس��ت، جزو عایم 
غیرحتمی اس��ت که پی��ش از ظهور به معن��ای عام اتفاق 
می افت��د. وی گفت: ما در چند روای��ت مضمونی داریم که 
برخ��ی تاش کردند این را با بیم��اری کرونا تطبیق دهند 
و ح��اال ما بای��د ببینیم این مضامین قابل تطبیق اس��ت یا 
نیست. کلباسی خاطرنش��ان کرد: همه ما در آرزوی ظهور 
هس��تیم و تمایل هم داریم این ظه��ور در همین نزدیکی 
اتف��اق بیفتد اما جری��ان تاریخ و اراده اله��ی تابع خاص و 
عاقه ما نیس��ت، بنابرای��ن اگر ما نفی می کنی��م یا اثبات 

می کنیم جدای این است که چه اتفاق می افتد.
وی با اشاره به روایاتی که درباره ظهور داریم، تصریح کرد: 

م��ا روایات را بدون فقه روائی نمی توانی��م معنا کنیم، باید 
مجموعه روایت، قرائن، تفصیل ها و توصیف ها را دید.

کلباس��ی با اش��اره به روایت دیگری ادامه داد: این روایات 
تطبیق��ی با بح��ث کرونا ن��دارد، البته پیش��تر این حادثه 
حوادث س��نگینی در زمی��ن اتفاق افتاده که آنها بیش��تر 
انطب��اق دارد. بیماری هایی که گاهاً باعث قتل عام میلیونی 
مردم می ش��ده است، مثل طاعون، وبا و ... در همین جنگ 
اول جهانی فقط در ایران یک سوم جمعیت کشور به علت 
بیماری از بین رفتند به گونه ای که حتی کس��ی توان دفن 
جنازه ها را نداش��ت. در جنگ دوم جهانی هم کش��ته های 

زیادی داشته است.
وی تأکی��د کرد: آمار تصادفات فقط در ایران چیزی حدود 
27 تا 28 هزار نفر در س��ال اس��ت و حدود 300 هزار نفر 
معلول و مجروح و دچار آس��یب های جسمی داریم آیا این 

بیشتر با عامت سازگار است یا فوتی های مسأله کرونا؟

ننجون: من هم کورونا گرفتم
اصلش "کرونا" اس��ت اما ننجون این حرف ها حالی 
اش نمی ش��ود و فکر می کن��د "کرونا" گرفته و به 
خاط��ر همی��ن وصیتش را کرده و ح��اال در کنجی 
از آبدارخانه روزنامه سیاس��ت روز نشسته و منتظر 

است عزراییل بیاید.
ما: ننجون برگرد س��ر کار و زندگیت این مس��خره 

بازی ها چه معنایی دارد؟
ننجون: ح��اال "کورونای" ما ش��د مس��خره بازی؟ 
اینهمه مس��ئول و وزیر و ریی��س مبتا به "کورونا" 
شدند و مس��خره بازی نبود آن وقت ما که گرفتیم 

شد مسخره بازی؟
ما: آخر تو که عائمی نداری ننجون!

ننجون: حتما باید جوری سرفه کنیم که قلبان بپرد 
بیرون و بیفتد جلوی کفش��های منحوس تو که باور 
کنی "کورونا" گرفت��م؟ "کورونا" که مثل "مواضع" 
نیس��ت که هر دفعه دلمان خواست شفافش کنیم 
و به این و آن نش��ان بدهیم. "کورونا" برای خودش 

ادبی دارد.آدابی دارد.
ما: حاال نمی ش��ود از خر ش��یطان پیاده ش��وی و 
برگردی س��ر کارت و س��تون طنز سیاس��ت روز را 

بنویسی؟
ننج��ون: نخیر نمیش��ود. اصا از کجا ک��ه ما از خر 
ش��یطان پیاده شدیم و ش��ما پریدی روی ایشان و 
سواری گرفتی؟ از کجا معلوم که ما برگردیم روزنامه 

و ستون ما اشغال نشده باشد؟
ما: آخر کی می آید ستون تو را اشغال کند ننه؟

ننج��ون: همین آقای معاون وزیر بهداش��ت! همین 
رییس س��تاد ملی مقابله با کرونا! همین آقایانی که 
صبح تا شب به مردم التماس می کنند که در خانه 
بمانید و بعد می زنند توی سرشان که از خانه بروید 
بیرون و به کارتان برس��ید. همین شهردار تهران به 
صدا و س��یما ... تا خ��ودش و معاونانش بروند توی 
برنامه ه��ای تلویزیون از خودش��ان تعریف کنند و 
مشکات را گردن سایر دستگاه ها بیندازند. همین 
وزی��ر نیرو که قبض برق و آب را دوالپهنا حس��اب 
ک��رده و به خانه های مردمی می فرس��تد که دوماه 
اس��ت یک ریال درآم��د ندارند. هم��ان وزارت راه 
که ام��روز آزادراه تهران-ش��مال را افتتاح می کند 
و بیس��ت و چهارس��اعت بعد به دلی��ل نقص فنی 
مس��دودش می کند. همین رییس مجلس که می 

گوید کورونا گرفتم اما ...
زدیم. بد هم زدیم.اجازه ندادیم کامش منعقد شود. 
ش��وخی که نداریم.رییس مجلس خط قرمز ماست.
ننجون باشد که باشد. احترام پیرزن واجب باشد که 
باشد. پیشکسوت باشد که باشد. ما با هر که شوخی 

داشته باشیم با "الریجانی ها" شوخی نداریم.

ننجون
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گزارش

نیروی  زمینی ارتش فدایی مردم والیتمدار  گیالن است
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش با اش��اره به خدمات رس��انی به مردم گیان 
جه��ت مقابله با ویروس کرونا گفت: والیتمداری نخس��تین اصل در ارتش 
است و نیروی زمینی ارتش خود را فدایی مردم والیتمدار گیان می داند.

امیر س��رتیپ کیومرث حیدری در گفت وگوی تلفنی با آیت اهلل فاحتی در 
حضور معاون آماد و پش��تیبانی نزاج��ا از حمایت های نماینده ولی فقیه در 
گیان برای استقرار نیروی زمینی ارتش در استان جهت خدمتگزاری به مردم 
تش��کر کرد امیر سرتیپ دوم حس��ن علی پور معاون آماد و پشتیبانی نیروی زمینی 
ارت��ش نیز در دیدار با نماینده ولی فقی��ه در گیان گفت:تا امروز بالغ بر 2 میلیون 
لیتر مواد ضدعفونی کننده توسط نیروی زمینی ارتش در گیان مصرف شده و 45 

هزار عدد ماسک بهداشتی و دستکش نیز بین مردم فهیم استان توزیع شد.
 روابط عمویم ارتش 

بررسی برنامه های پساکرونایی دولت در کمیسیون امنیت ملی 
سید حس��ین نقوی حسینی با اش��اره به دس��تور کار جلسه کمیسیون 
متبوعش گفت: براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده قرار است در این 
جلس��ه برنامه های دولت به وی��ژه وزارتخانه های »صمت« و اقتصاد برای 
مقابله با تأثیرات منفی کرونا در بخش تولید و اقتصاد در جهت حمایت از 
اقش��ار آسیب پذیر بررسی  شود. وی افزود: همچنین از آقایان رضا رحمانی 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت و فرهاد دژپس��ند وزیر اقتص��اد و امور دارایی 
دعوت شده تا در این جلسه گزارشی از برنامه های وزارتخانه درباره حمایت از اقشار 
آسیب پذیر و تولیدکنندگان و صنایع کوچک در زمان کرونا و پسا کرونا به اعضای 
کمیسیون ارائه دهند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: همچنین 
بررس��ی آخرین تحوالت منطقه با اولویت عراق و سوریه با حضور م�ئولین ذیربط 

دستور کار بعدی جلسه روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی است. تسنیم

دولت گزارش برنامه مقابله با کرونا را به مجلس ارسال می کند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت: دولت هفته آینده 

گزارش برنامه ملی مقابله با کرونا را به صحن مجلس ارسال می کند.
اس��داهلل عباسی در توضیح این برنامه گفت: این برنامه در قالب اقدامات 
جام��ع وزارت خانه ه��ا و راهکارهایش��ان در جهت مقابله با ش��یوع کرونا 
خواهد بود. همچنین پیرو این برنامه باید مش��خص ش��ود وزارتخانه ها در 
راس��تای مقابل��ه با کرونا چه اقدامات��ی انجام دادند. عباس��ی در ادامه درباره 
ش��رایط جسمانی رئیس مجلس شورای اسامی و حضور وی در جلسه علنی روز 
سه شنبه 2۶ فروردین ماه اظهارداشت: شرایط جسمانی رئیس مجلس خوب است 
و حضور وی در جلسات روز های آتی مجلس به تصمیم پزشک بستگی دارد.مسعود 
پزش��کیان در جلسه -1۹ فروردین ماه مجلس شورای اسامی گفت: دولت باید تا 

هفته آینده برنامه ملی مبارزه با کرونا را به مجلس ارسال کند. میزان

ما می توانیم با عملکرد ارتش و سپاه در 
مبارزه با کرونا اثبات شد

رزم چند گانه 
نیروهای مسلح

ربیعی: 

آمریکا حق ندارد اقدامات صندوق بین المللی پول را »وتو« کند


