
نماز جمعه پنجم اردیبهشت تهران و 
مراکز استان ها اقامه نمی شود

ش��ورای سیاس��تگذاری ائم��ه جمع��ه کش��ور طی 
اطالعیه ای تاکید کرد: نماز جمعه ۵ اردیبهش��ت ماه 

۱۳۹۹ در مراکز استان ها اقامه نخواهد شد.
در این اطالعیه آمده است؛

مردم مؤمن و انقالبی ایران اسالمی؛
با اهدای سالم، ارادت و آرزوی سالمتی، به استحضار 
می رسانیم در ادامه همکاری و همراهی با ستاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا، نماز جمعه ۵ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ در مراکز استان ها اقامه نخواهد شد و در سایر 
شهرس��تان ها و مناطق، مطابق روال تعریف ش��ده، 
منوط به جمع بن��دی و تصمیم گیری کمیته های 
استانی تعیین شده با محوریت نمایندگان محترم ولی 
فقیه می باشد که از طریق شبکه های استانی اطالع 
رس��انی خواهد شد. همچنین پیرو اطالعیه قبلی، به 
فضل اله��ی و با همت، همفکری و مش��ارکت فعال 
س��ازمان اوقاف و امور خیری��ه، مرکز مدیریت حوزه 
های علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات 
اس��المی حوزه های علمیه، مرکز رس��یدگی به امور 
مساجد استان تهران و نهاد نمازجمعه، دستورالعمل 
بهداشتی و الزامات سالمت محیط در مساجد، مصلی 
ها و بقاع متبرکه، طی چند جلسه، تدوین و به تأیید 
نهادها و دس��تگاه های مورد اش��اره رس��ید و جهت 
تصویب نهایی به وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشکی تحویل داده شده است.
ب��ا عنایت به حضور مدیر محت��رم حوزه های علمیه 
کشور از هفته گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا، به 
نمایندگی از نهادهای دینی، امید می رود در نزدیک 
ترین زمان ممکن، شاهد صدور مجوز برای بازگشایی 
و برپایی محدود مراسم عبادی � سیاسی نمازجمعه در 
استان هایی که از شرایط بحران و اضطرار خارج شده 
اند و بازگش��ایی تعریف شده و ضابطه مند مساجد و 
بقاع متبرکه در مناطق کم خطر باشیم. هرچند ائمه 
محترم جمعه در این روزهای سخت، بدون تعطیلی، 
در میدان خدمت رسانی و در کنار شما مردم شریف 
ب��وده اند و ب��ه ویژه در رزمایش مواس��ات، همدلی و 
کمک مؤمنانه، محوریت هماهنگی گروه های داوطلب 
مردمی و جهادی و انسجام قرارگاهی نهادها و دستگاه 
های پشتیبان و خدمات رس��ان را برعهده دارند، بی 
صبرانه در انتظار بازگشایی نمازهای جمعه و جماعت 
و زی��ارت مؤمنین و نمازگزاران ارجمند برای ایفای 

نقش و مأموریت الهی و والیی خود هستند.

اخبار

س��خنرانی حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت 
دول��ت روحانی با تبریک حلول م��اه مبارک رمضان، اظهار 
داش��ت: ماه رمضان، ماه رحمت و برکت و مغفرت اس��ت و 
بهترین روزها و ش��ب ها و اوقات پیِش روی ماست. خداوند 
درهای رحمت خود را در روزهای آینده برای ما باز می کند 
و بای��د از این بهره ببریم. این ماه به ما س��المت، اعتماد و 

روحیه و یاری به دیگران را به ما تشویق می کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش درباره ویروس 
کرونا گف��ت: این ویروس ب��ه یک آزمونی برای کش��ورها 
تبدیل ش��ده و هم��ه دولت ها و ملت ها ب��رای غلبه بر این 
وی��روس تالش می کنن��د و در پای��ان کار نتیجه و نمره ها 
معلوم می شود و در پایان پاییز می توان جوجه ها را شمرد. 
در ایران ما، سلطه، مهارت و توانمندی پزشکان و پرستاران 
و کادر درمانی ما در مقابله با این  ویروس بیش تر ش��ده و 
کن��ار کار و تالش، خلوص و ایث��ار و معنویت زیادی وجود 
دارد. روحانی گفت: هوش��مندی مردم م��ا نیز نباید مورد 

غفلت قرار گیرد، مردم ما بسیار همکاری کردند. 
وی تصریح کرد: مردم ما به کادر درمان و درخواست دولت 
و علما و اندیش��مندان پاسخ مثبت دادند؛ در روزهای اول، 
کادر درمانی بابت تجهیزات پزش��کی در بیمارستان نگران 
بودند، به اندازه کافی نبود و ش��اید در برخی بیمارس��تان ها 
دس��تگاه تنفس مصنوعی، کیت های تشخیص و حتی مواد 
ضد عفونی کننده و وسایل بهداشتی به اندازه نبود ولی جهاد 
عظیم و مس��تمری در کشور آغاز شد و همه پای کار آمدند 
و ام��روز در زمینه مواد ضدعفونی و بهداش��تی نه تنها نیاز 

داخلی تأمین می شود بلکه قدرت صادرات هم داریم.
وی تصری��ح کرد: فقط مبارزه با ویروس نیس��ت بلکه حل 
معضالت و مش��کالت و تامین نیازمندی های روزمره مردم 
هم مهم اس��ت، کار بس��یار بزرگی در کشور در حال انجام 
اس��ت که باید از مردم و کارآفرینان و ش��رکت های دانش 
بنی��ان و کس��انی که در ای��ن زمینه تالش کردند تش��کر 

کنیم.

رئیس جمهور گفت: برخی کاس��ب هستند، در ایام تحریم 
کاس��ب تحریم هستند و در ایام کرونا کاسب کرونا. اگر در 
واقعیت هم متصل به بیگانگان نیس��تند اما آنها می گویند 
و در داخ��ل همان ها را تکرار می کنن��د. عده ای بلندگویی 
هستند که حرف بیگانگان را تکرار می کنند. به آمار، درباره 
درمان، راجع به پیش��رفت کشور و  راجع به کارآمدی نظام 

تردید می کنند.
روحان��ی ادامه داد: این عده صبح تا ش��ب دنبال وس��واس 
هستند. در فضای مجازی، در روزنامه و در رسانه ها به دنبال 
این هس��تند که مردم را ب��ه اضطراب و عدم اعتماد دعوت 
کنن��د. هیچ داروی��ی برای کرونا باالت��ر از اعتماد و روحیه 
مردم نیس��ت؛ اگر روحیه و اعتماد باال باش��د این ویروس 
کمتر در ما اثر خواهد گذاش��ت. بعضی ها فکر نکنند اینکه 
در مب��ارزه با کرونا موفق ش��دیم یعنی دولت موفق ش��ده 
اس��ت، بعضی ها دستپاچه ش��دند؛ اوالً این کار، کار دولت 
نیست و کار ملت است و اگر ما در برابر این ویروس موفق 
بودیم و عملکردمان موف��ق بوده به معنای پیروزی ملت و 
کادر درمان ما بوده اس��ت. ح��اال کارمندان دولت و آنهایی 
که تالش می کنند هم جزء ملت هس��تند و همه دست به 

دست هم دادیم و این کار یک کار ملی بود.
وی همچنی��ن ب��ا بیان اینک��ه امروز تمام جه��ان از لحاظ 
اقتصادی و اداره کشور دچار مشکل شد ه اند، اظهار داشت: 
چه کسی فکر می کرد یک ویروس آن طور بتواند اقتصاد را 
ب��اال پایین کند و پیش بینی ه��ای اقتصادی را از بین ببرد؛ 
شرایطی که در نفت مشاهده می کنیم کم نظیر بوده و همه 
کش��ورهای نفت خیز از جمله ما ضرر می کنیم ولی ضرر ما 
در این شرایط کمتر اس��ت. دیدم برخی تیترهایی درست 
کردن��د مثل اینکه این اتفاق یک موفقیت بزرگ برای ما و 
شکس��تی بزرگ برای بعضی است، در حالی که برای همه 
مشکل ایجاد کرده است. هر کشوری که به نفت خام بیشتر 
متکی بوده ش��رایط س��خت تری دارد ولی چون اتکا ما به 
نف��ت یا خواس��ته ویا ناخواس��ته و یا با اراده خ��ود و یا با 
تحمیل دش��من کمتر ش��ده و حتما خسارت های ما کمتر 

خواهد بود.
روحان��ی ادام��ه داد: ش��رایط اقتصادی ما نس��بت به دنیا 
شرایط آرام تری بوده و از بخش های اقتصادی کشور تشکر 
می کنی��م. وی گفت: آم��ار و ارقام تورم، آم��ار خوبی بوده 
اس��ت؛ اینکه تورم نقط��ه به نقطه ۱۹ درص��د و تورم ۱2 
ماهه به ۳2 درصد رس��یده یعنی مسیر کاهش تورم است. 
البته این روزها ش��رایط ما س��خت و پیچیده تر است ولی 
این امیدواری وجود دارد ک��ه بتوانیم تورم را مهار کنیم و 
از بان��ک مرکزی می خواهم که تالش خود را در این زمینه 
ادامه دهد.  اتکای ما امسال هم باید مثل پارسال به صادرات 

غیر نفتی باشد؛ در روزهای گذشته در بورس شرایط خوبی 
را دیدیم و انش��اهلل شاهد در آینده قدم های مهمی از سوی 
وزارت اقتص��اد خواهیم بود که به صورت س��هام واحدهای 
در صندوق»ETF« عرضه خواهد ش��د و هرکس می تواند 
تا سقف دو میلیون تومان از این  سهام خریداری کند و از 
تخفیفی هم برخوردار می شود و در هفته های آینده شاهد 

خبرهای خوبی در بورس خواهیم بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: امس��ال که س��ال جهش تولید 
است، یکی از راه ها فعالیت صحیح بازار کار و سرمایه است 
و باید اش��تغال را به وجود بیاوریم، آمار اش��تغال ما تا قبل 
از کرونا خوب بوده و آمار بیکاری در اس��فندماه ۱.7 واحد 
درصد کاهش داش��ته ولی در س��ال جدید و در فصل بهار 
شرایط خاصی داریم و باید خود را آماده کنیم تا به نحوی 

بیکاری ها را از بین ببریم.
روحانی با بیان اینکه همه چیز در سایه وحدت و یکپارچگی 
به دس��ت می آید، اظهار داشت: کش��ور چندپاره به جایی 
نمی رسد، امروز در آمریکا می بینیم که رئیس جمهور مردم 
را به اغتش��اش دعوت می کند و تاکن��ون چنین چیزی را 
ندیده ایم و ندیدی��م که رئیس جمهوری علی��ه فرمانداران 
قانونی موضع س��خیفانه بدهد. اینها روزی خود را همه کاره 

دنیا می دانستند و امروز جزو کشورهای درگیر هستند.
وی ادامه داد: اگر در کش��ور ما هرکس��ی بخواهد کار خود 
را بکند و یک پارچه نباش��یم، به مشکل برمی خوریم. مثال 
کس��ی گزارشی داده و اشتباهی شده و ولی عده ای مسئله 
را رها نمی کنند؛ رقابت انتخاباتی س��ال ۹6 سه سال است 
که تمام ش��ده و ما س��ال بعد انتخاب��ات داریم و باید برای 
کش��ورمان کار کنیم، امسال س��ال وحدت و اتحاد است و 

باید دست یکدیگر را بگیریم و در کنارهم باشیم.
وی اف��زود: به م��ردم می گویم و ش��هادت می دهم که این 
دولت و دس��تگاه اجرایی، از آبان ماه پارس��ال تا امروز یک 
روز اس��تراحت نداشته و تمام تعطیالت و عید و سیزده بدر 
مش��غول کار بودن��د و خ��دا را گ��واه می گیری��م که هیچ 
روزی نش��ده در آخر وقت، یعنی س��اعت ده و یازده ش��ب 
با دس��تگاهی تماس بگیرم و آن ها س��رکار نباش��ند؛ البته 
خدمت به مردم نعمت است و منتی نیست و ما در پیشگاه 
خداوند شکرگزاری می کنیم، ما از کسی تشکر نمی خواهیم 
و فقط می خواهیم خداوند این عمل ما را که ممکن اس��ت 
نقص هم داش��ته باشد را قبول کند. چرا همدیگر را کمک 
نکنیم و چرا دنبال این باش��یم که گوشه ای چیزی را پیدا 
کنیم و بزرگش کنیم. رس��انه های ماه��واره به اندازه کافی 
هس��تند که یک چیز را ب��زرگ کنند و نیاز ب��ه داخلی ها 
نیست و ان ش��اهلل بتوانیم از این روزها عبور کرده و از ماه 

رمضان حداکثر استفاده را ببریم.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی خانه ملت، 
ع��الوه بر تذکراتی درباره می��زان افزایش حقوق کارگران در 
س��ال ۹۹، از مطرح نش��دن گزارش تخلفات تحصیلی برادر 

رئیس جمهور در پارلمان نیز انتقاد کردند.
مجلس شورای اسالمی اروز)چهارشنبه، سوم اردیبهشت ۹۹( 
جلس��ه علنی 4 ساعته ای داش��ت که در این جلسه، کلیات 
طرح دوفوریتی اصالح برخی از مواد قانون انتخابات سه گانه 
تصویب ش��د. در این جلس��ه علی الریجان��ی رئیس مجلس 
به خاطر ابتال به کرونا حاضر نبود. مس��عود پزش��کیان نایب 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در این جلسه گفت:کشور 
بدون سپاه روی امنیت را به خود نمی دیدید، سپاه پاسداران 
موجب ش��د که 4۱ سال تمام توطئه های آمریکا و اذنابش با 
شکس��ت مواجه شود. اس��امی غایبان و متأخران آغاز جلسه 
علنی مجلس از سوی هیأت رئیسه اعالم شد که بر این اساس 
28 نفر از نمایندگان در آغاز جلس��ه امروز غایب بودند. علی 
ادیانی نماینده مردم قائمش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی 
معتقد اس��ت که طرح اصالح برخ��ی قوانین انتخابات مغایر 

قانون اساس��ی اس��ت. نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
کلیات ط��رح دوفوریتی اصالح برخی م��واد قانون انتخابات 
رأی مثبت دادند. نماینده مردم آباده در مجلس گفت: هیبت 
دس��تگاه های نظارتی با تصویب طرح اص��الح برخی قوانین 
انتخابات شکس��ته می ش��ود، اولین مانع این طرح در مبارزه 
با فس��اد، ترس کارش��ناس مربوطه اس��ت و در وهله اول، به 
خودش فکر می کند. حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی 
نماین��ده فالورجان در مجلس نیز درای��ن باره گفت: اصالح 

قانون انتخابات برای تضعیف شورای نگهبان نیست.
مصطف��ی کواکبیان نماینده تهران در مجلس معتقد اس��ت 
که طرح اصالح قانون انتخابات برای تقویت جایگاه ش��ورای 

نگهبان تدوین شده است.
احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس گفت: شورای نگهبان 
ب��ه دلیل گ��زارش های وس��یعی که به آن می رس��د وقت 
رس��یدگی کافی ندارد لذا اگر می خواهیم کار را ریش��ه ای 
درست کنیم باید فرآیند انتخاب و اجرای انتخابات را از تأیید 
صالحیت ها جدا کنیم. جواد ابطحی نماینده خمینی ش��هر 

در مجلس گفت: شورای نگهبان باید فرصت چند ماهه جهت 
رسیدگی به پرونده نامزدهای انتخاباتی پیدا کند در غیر این 
ص��ورت هر پرونده ای به ش��ورای نگهب��ان رود دچار همین 
مشکل می شود چرا که ابزاری در اختیار شورا نیست. محسن 
کوهک��ن نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: در ش��رایط 
موجود بارِ بررسی صالحیت ها بر دوش شورای نگهبان است 
که با طرح اصالح برخی مواد قانون انتخابات، می خواهیم این 
بار را از دوش ش��ورای نگهبان کاهش دهیم. در ادامه جلسه 
علمی، نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای دستگاه، مقام یا 
گزارش دهنده خالف واقع علیه کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری، مجلس و ش��وراها مجازات تعیین کردند. حس��ن 
کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
تذکری خواس��تار توجه به ویژه به واگذاری سهام "شستا"در 
بورس ش��د. طرح فهرس��ت قوانین و احکام نامعتبر در حوزه 
سالمت در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی اعالم وصول 
شد. حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد در 
مجلس ش��ورای اس��المی در تذکری در واکنش به انتش��ار 

اخباری درباره واریز یک میلیون تومان کمک معیشتی گفت 
که معلوم نیس��ت این پول به حساب چه کسانی رفته است. 
الزم اس��ت در این باره روشنگری شود. هادی قوامی نماینده 
مردم اسفراین در مجلس نیز درباره حقوق کارگران تذکر داد 
و گف��ت: حداقل پرداختی کارگران 2 میلی��ون و 800 هزار 

تومان مانند کارمندان تعریف شود.
محمدتقی کبیری نماینده مردم خوی در مجلس نیز در این 
باره حقوق کارگران تذکر داد و گفت:آقای رئیس جمهور چرا 
نس��بت به وضعیت معیش��تی فرهنگیان، کارگران و به ویژه 

بازنشستگان لشگری و کشوری بی تفاوت هستید.
مصطف��ی کواکبیان نماینده ته��ران در مجلس تذکر داد که  
متأس��فانه بالتکلیفی رخدادی نامناسب اس��ت و اکنون در 
زمینه برگزاری کنکور، امتحانات و حتی سال تحصیلی آینده 

بالتکلیفی برای خانواده ها وجود دارد.
سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: 
چرا گزارش تخلفات تحصیلی حسین فریدون در صحن علنی 

مجلس قرائت نمی شود؟ت تسنیم

رئیس کمیته علمی س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا از آغاز 
به کار 270 پروژه تحقیقاتی توس��ط دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیش از ۳0 طرح مداخله درمانی برای غلبه بر 
کرونا خبر داد. مصطفی قانعی در برنامه رادیویی »صبح 
و گفتگ��و« ب��ا بیان اینکه هیچ کس��ی از درمان، رفتار و 
چگونگ��ی عود کردن بیم��اری کرونا اطالعی نداش��ت، 
گف��ت: تنها راه غلبه بر این بیم��اری تولید علم جدید و 

پیدا کردن درمان با محوریت تحقیق و پژوهش است.
رئیس کمیته علمی س��تاد ملی مقابله با کرونا با اش��اره 
به آغاز 270 پروژه تحقیقاتی توس��ط دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیش از ۳0 طرح مداخله درمانی بیان داشت: 
به نظر می رس��د تعدادی از این طرح ه��ا با نتایج خوبی 
همراه باش��ند. ما روزی س��ه دس��تگاه تهوی��ه مکانیکی 

تولید می کردیم، اما با یک حرکت جدی به تولید روزانه 
۳0 دس��تگاه رسیدیم بطوریکه کش��ور ما هم اکنون در 
زمینه دستگاه های نفس مصنوعی مشکلی ندارد. قانعی 
همچنین افزایش تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک ها 
را مره��ون اقدام��ات دانش��مندان در ح��وزه فناوری و 
اطالعاتی دانست و گفت: ما با علوم گذشته و درمان های 
رایج نمی توانس��تیم کاری انجام دهیم. وی همچنین به 
نقش موثر آموزش در مقابله با کرونا اش��اره و بیان کرد: 
اقداماتی که برای ارتقای سطح سواد سالمت مردم انجام 
شده در سطح بسیار باالیی است و اگر این رفتار ها ادامه 
پیدا کند ما حتی مشکل آنفوالنزا را هم نخواهیم داشت 
چراکه شیوع آنفوالنزا نیز با همین رفتار های پیشگیرانه 

قابل کنترل است.

مرکز جراح��ی محدود امام رضا 
)ع( ن��اوگان ش��مال نداج��ا ب��ا 
حضور امیر س��یاری افتتاح شد 
طبق اعالم پایگاه اطالع رس��انی 
ارت��ش،  مرک��ز جراحی محدود 
ام��ام رض��ا )ع( ناوگان ش��مال 
نیروی دریایی ارتش صبح امروز 
با حضور امیر دری��ادار »حبیب 
اهلل س��یاری« رئی��س س��تاد و 
مع��اون هماهنگ کننده ارتش و 

امیر دریادار »حس��ین خانزادی« فرمانده نیروی دریایی 
ارتش، افتتاح ش��د. این مرکز در زمینی به مساحت سه 
هزار و 600 متر مربع و در س��ه طبقه س��اخته شده که 

رادیول��وژی،  آزمایش��گاه  دارای 
ی  ، کلینیک ها فی ا گر نو س��و

تخصص��ی ب��ا ظرفیت هش��ت 
تخصص همزمان جراحی محدود 
دارای ۳2 تختخ��واب اس��ت که 
تخت های صرفاً برای بستری 20 
تخ��ت بوده و مابق��ی در اورژانس 

استفاده می شود.
مرکز جراحی محدود امام رضا )ع( 
ناوگان ش��مال نی��روی دریایی 
ارتش تمامی امکانات به روز یک درمانگاه را دارد. ساخت 
این مرکز از س��ال ۹2 آغاز ش��د و امروز به بهره برداری 

رسید. روابط عمومی ارتش
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گزارش

تشکر رهبر انقالب از عملکرد خوب و تالش های سپاه
رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، در تماس تلفنی با سرلش��کر 
س��المی، س��الم رهبر انقالب را به مناس��بت روز تاسیس س��پاه به آحاد 
کارکنان سپاه و خانواده های محترمشان ابالغ کرد.  سردار محمد شیرازی 
رئی��س دفتر نظامی فرمان��ده معظم کل قوا در تماس تلفنی با سرلش��کر 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پیام رهبر عظیم 
الش��ان انق��الب و فرماندهی کل ق��وا حضرت امام خامنه ای به مناس��بت روز 

تاسیس سپاه را به وی ابالغ کرد. 
متن پیام فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی( به این شرح است: 

س��الم من را به مناسبت روز تاسیس س��پاه به آحاد کارکنان سپاه و خانواده های 
محترمش��ان برس��انید. از عملک��رد خ��وب و تالش های س��پاه تش��کر می کنم و 

دعاگویش��ان   هس��تم. 

هم زمان با ۲ ویروس کرونا و تحریم آمریکا مبارزه می کنیم
رئیس دفتر رئیس جمه��ور گفت: همزمان با دو ویروس کرونا و تحریم 
آمریکا مبارزه می کنیم. محمود واعظی در حاش��یه جلسه هیئت دولت 
گفت: ما همزمان با موضوع کرونا با بدترین تحریم هم مواجه هستیم و 
دیپلمات ها، رس��انه ها و دولت ما باید این صدای بلند را به گوش جهان 
برس��اند که تحری��م آمریکا علیه ایران در حقیق��ت دارد با ویروس کرونا 
همنوایی می کند. وی اظهار داشت: ما بیش از هر زمانی نیازمند وحدت در 

کشور هستیم. باید از مردم تشکر کرد که انصافاً مثل گذشته همراهی کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور بیان داش��ت: ب��رای اینکه زنجیره این ویروس را قطع 
کنیم نیازمند همکاری و همراهی مردم هس��تیم، خواهش من این اس��ت برای 
اینکه اقتصاد بیش از این لطمه نبیند ما با پروتکل مشاغلی را مجدداً آغاز به کار 

کردیم لذا مردم توصیه های بهداشتی را رعایت کنند. فارس

بوستان ها با رعایت پروتکل های وزارت بهداشت فعال شوند
رییس کمیته اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی مدیریت کرونا با بیان اینکه 
برای حمل و نقل درون شهری یکی از اولویت های ما مسئله تأمین امکانات 
بهداشتی بود، گفت: پارک ها و بوستان ها با پروتکل هایی که وزارت بهداشت 
و درمان گفته می توانند، فعال شوند. حسین ذوالفقاری در نشست کارگروه 
رسانه ای مدیریت کرونا گفت: با دورکاری کارمندان، بسته شدن تفرجگاه ها 
و بوستان ها در ایامی که گذشت و تعطیلی نمازجمعه و جماعات و حرم هایی 
که با همکاری علمای دینی بسته شدند و همکاری هایی که شهرداری های سراسر 
کش��ور در روند اجرای طرح ترافیک داشتند و تالشی که کادر بهداشتی و درمانی 
کشور با بسیج و دیگر دستگاه ها در حوزه غربالگری داشتند، تقریبا در پیک شیوع 
و یا در اوایل اجرای طرح فاصله گذاری داشتند، تعداد ابتالء به  نزدیک ۳ هزار نفر 

در روز رسید.  ستاد ملی مدیریت کرونا

روحانی در جلسه هیئت دولت:

می توانیم کیت های تشخیص کرونا 
را صادر کنیم

انجام ۲۷۰ پروژه تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی 
برای غلبه بر کرونا

با حضور امیر سیاری

مرکز جراحی محدود امام رضا )ع( افتتاح شد

برشی از جلسه علنی روز گذشته مجلس

 از تذکر درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا علل مطرح نشدن گزارش تخلفات حسین فریدون

سامانه شیپور از سر گشاد
ترامپ:می��زان م��رگ و میر م��ا تقریبا نیمی 
از بس��یاری از کش��ورهای دیگ��ر و یک��ی از 

پایین ترین کشورها در جهان است.
عبارت فوق یادآور کدام ضرب المثل ش��یرین 

فارسی است؟
الف( حرف راست را باید از بچه شنید.
ب( حرف راست را باید از دیوانه شنید.

ج( حرف راست را باید ...استغفراهلل
د( هر سه گزینه صحیح است.

نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
وزیرآموزش و پرورش: س��امانه »شاد« قریب 
۹0 درص��د دانش آموزان را پوش��ش می دهد. 
برای مابقی که یا دسترسی به اینترنت نداشته 

یا ابزار ندارند ... طراحی کرده ایم.
الف( سامانه هر چه باداباد

ب( سامانه شیپور از سر گشاد
ج( سامانه ناشاد

د( هیچکدام
ی��ک نماین��ده مجلس:صداوس��یما اخیرا در 
یک س��ریال نماینده مجل��س را آدم مفلوک 
و بدبخ��ت و بیچ��اره ای نش��ان داد که حتی 
نمی توان��د کفش هایش را جف��ت کند و حق 

برخورد با راننده اش را ندارد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( یک نماین��ده خوب بای��د بتواند کفش 
هایش را جفت کند.

ب( یک نماینده خوب کسی است که با راننده 
اش برخورد کند.

ج( یک نماینده خوب کسی است که حتی اگر 
در مجلس چرت بزند و هیچکس حق نداشته 

باشد که دستش بیاندازد.
د( ما خوبیم هر کی هم هر چی گفت خودش 

است. آینه آینه!


