
عمر بابرکت آیت اهلل امینی صرف مجاهدت 
سیاسی و نشر معارف اسالمی شد

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت عالم 
مجاه��د و انقالبی مرحوم آیت اهلل آقای حاج ش��یخ 
ابراهی��م امینی عض��و مجلس خب��رگان رهبری را 
تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این 
شرح است: درگذش��ت عالم مجاهد و پارسا مرحوم 
آیت اهلل آقای حاج ش��یخ ابراهی��م امینی رضوان اهلل  
علی��ه را به حوزه  مبارک قم و فضال و عالقه مندان و 
مس��تفیدان از آثار قلمی آن مرحوم و بویژه خاندان 

مکّرم ایشان تسلیت عرض می کنم.
عم��ر بابرکت این عالم بزرگوار یکس��ره در راه علم و 
کسب و نشر معارف اسالمی و نیز مجاهدت سیاسی 
و اجتماعی و حضور فعال در مناصب رس��می نظام 
جمهوری اس��المی همچون امامت جمعه و عضویت 
در مجمع تش��خیص مصلحت و مجامع تصمیم گیر 
حوزوی، مصروف گردیده اس��ت، همچنانکه سلوک 
ف��ردی ایش��ان نمون��ه  چش��م نوازی از پارس��ایی و 
پرهی��زکاری و بی اعتنای��ی به جاذبه ه��ای مادی را 
مجّسم س��اخته اس��ت. رحمت خدا بر این روحانی 
انقالب��ی و صادق و مجاه��د ب��اد. از خداوند متعال 

مغفرت و رضوان الهی برای ایشان مسألت می کنم.

نماینده مردم رودسر و املش:
رفع محدودیت  در مناطق شمالی روند 

شیوع بیماری کرونا را تازه می کند
عض��و مجمع نمایندگان گیالن ب��ا بیان اینکه پیرو 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی ش��یوع ویروس 
کرونا در مناطق ش��مالی کاهش یافت، گفت: با باز 
ش��دن ورودی های این اس��تان و برداش��تن برخی 
محدودیت ه��ا این نگرانی وج��ود دارد که بیماری 

مجدداً روند تازه را طی کند.
اسداهلل عباسی در ارزیابی خود از طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در مناطق ش��مالی کشور گفت: از زمانی 
که محدودیت ت��ردد در فاصله گ��ذاری اجتماعی 
در اس��تان گیالن آغاز شد مردم بس��یاری از امور 
را رعای��ت کردن��د. وی تاکی��د کرد: اج��رای طرح 
فاصله گ��ذاری اجتماعی با در نظ��ر گرفتن رعایت 
مردم تقریبا باعث ش��د که ش��یوع وی��روس کرونا 
در مناطق ش��مالی کاهش یابد و این روند منفی و 

معدود افرادی به بیمارستان ها مراجعه کنند.
نماینده مردم رودس��ر و املش ب��ا بیان اینکه طرح 
فاصله گذاری اجتماعی باعث ش��د تا زنجیره شیوع 
ویروس کرونا در مناطق شمالی قطع شود، تصریح 
کرد: اما با باز ش��دن ورودی های اس��تان گیالن و 
برداشتن برخی محدودیت ها این نگرانی وجود دارد 

که بیماری مجددا روند تازه را طی کند.
عباس��ی بیان داش��ت: انتظارمان از مسئوالن ستاد 
مقابله با کرونا این اس��ت که ت��ا زمانی که ویروس 
کرونا در کش��ور نابود نش��ده اس��ت، مقوله فاصله 
گذاری اجتماعی به تدریج عملیاتی ش��ود نه اینکه 
برخی محدودیت ها آنی و یک دفعه برداشته شود.

وی گفت: باید بپذیریم که هنوز مش��غول مبارزه با 
ویروس کرونا هس��تیم و ش��تابزدگی در این مقوله 

صدمات زیادی خواهد داشت.  میزان

اخبار

رئیس جمهور درباره شرایط بازگشایی مراکز مذهبی کشور 
توضیحاتی ارائه کرد.

حس��ن روحانی رئیس جمهور روز ش��نبه در جلسه رؤسای 
کمیته های تخصصی س��تاد ملی مقابله با کرونا، با قدردانی 
از همراهی مراجع عظام تقلید، علما و روحانیت در مس��یر 
مقابل��ه و کنترل بیماری کرونا، گفت: دقیقاً حساس��یت ها 
و دغدغه ه��ای مراجع عظام، علم��ا و روحانیت معظم طی 
مدت کنترل بیماری برای مراقبت از جان و سالمتی مردم 
به موازات و به همان میزان حساس��یت و دغدغه مسئولین 
بهداش��ت و درمان بوده اس��ت که این موضوع بسیار حائز 
اهمی��ت اس��ت و ج��ا دارد از هم��کاری و همراهی تمامی 
مراجع، علما، روحانی��ت، ائمه جمعه و متولیان هیئت های 

مذهبی تشکر و سپاسگزاری کنم.
وی اظهار داشت: از آنجا که مسئولین کادر درمانی و مراجع 
عظام و روحانیت معظم کش��ور دغدغه متقابل حفظ جان 
و س��المت مردم و در عین حال برقراری یک وضعیت تأمل 
برای بازفعالیت مراکز مذهبی را دارند می توان امیدوار بود 
که در ش��رایط بهبود ش��اخص های کنترل بیماری، مراکز 
مذهبی کش��ور با تعیین ش��رایط و دس��تورالعمل هایی باز 
ش��وند. رئیس جمهور در ادامه با اش��اره ب��ه گزارش وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی در خصوص دستیابی 
به وضعیت رضایت بخش نس��بی در مقابله با شیوع بیماری 
کرون��ا، همکاری و همراهی مردم را در رعایت پروتکل های 
بهداشتی مایه مباهات دانست و اظهار داشت: اگر همکاری 
مردم کنار تمهیدات اتخاذش��ده، همچنان تداوم پیدا کند، 
ت��ا اندازه ای می توانیم نس��بت به قطع زنجیره ش��یوع این 

بیماری امیدوار باشیم.

روحانی گفت: براس��اس گزارش های ارائه ش��ده با توجه به 
تمهیدات اتخاذش��ده از جمله افزایش مراکز آزمایشگاهی، 
تس��ریع در ارائه نتایج آن در زمان ه��ای کوتاه تر و در عین 
حال با تالش کادر درمانی کش��ور و مراقبت هایی که انجام 
شده افراد زیادی توانسته اند به شکل سرپایی درمان شوند.

وی همچنی��ن گف��ت: با مدیری��ت هماهنگ می��ان همه 
بخش ها و دستگاه ها و با مراقبت های ویژه ای که انجام شده 

مسئولین با حضور بهنگام در استان ها و شهرستان هایی که 
آلوده می شدند و با مراقبت و ایجاد محدودیت ها توانسته اند 
از اوج گیری بیماری جلوگیری و سریعاً وضعیت را به سمت 

شرایط باثبات هدایت کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اقدامات انجام ش��ده و ارزیابی ها 
نشان می دهد که به رغم آنکه در مسیر کنترل بیماری قرار 
داریم، اما اگر چنانچه س��طح هش��دارها و هوشیاری مردم 

کاهش یابد، خدای ناکرده ممکن اس��ت بیماری اوج بگیرد 
و در این شرایط ناگزیر به احیای مجدد محدودیت ها باشیم 
که البته امیدواریم مردم عزیز کماکان هش��دارها را جدی 
بگیرن��د و جز برای امور زندگی از منزل خارج نش��وند و به 
مس��ئولین در کنت��رل بیماری تا رس��یدن به یک وضعیت 

باثبات و قابل اطمینان کمک کنند.
روحانی تأکید کرد: بدون تردید مسیر مقابله و کنترل این 

بیماری را بدون همراهی مردم نمی توان طی کرد.
وی گفت:  در عین حال براس��اس گزارش های ارائه ش��ده، 
کمیته های س��تاد ملی موظف شدند که روند آغاز فعالیت 
در هر شهرستان و استان را با بررسی آمارها و شاخص های 
شیوع بیماری و وضعیت کنترل آن با رعایت شرایط خاص 
و پروتکل های مش��خص، اعالم کنن��د و البته این موضوع 
بس��تگی تام و تمام به میزان ابتال، بستری و فوتی های هر 

استانی دارد.
در این جلسه رؤسای کمیته های مرتبط نتایج بررسی های 
خ��ود را در خص��وص بازفعالی��ت مراک��ز دین��ی و بق��اع 
متبرک��ه ارائه کردند که مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت 
و ب��ا توجه ب��ه اینکه در ماه معنوی��ت و میهمانی خدا قرار 
داریم و جان های تش��نه ب��رای راز و نیاز و عبادت و زیارت 
بق��اع متبرکه بی قرار اس��ت، وزارت بهداش��ت پروتکل ها و 
دستورالعمل های مناسب را تهیه و طراحی کند مقرر شد تا 
زمان تعیین شده که پانزدهم اردیبهشت است، بررسی ها در 
اس��تان ها و شهرستان ها به طور کامل انجام شود و متعاقب 
آن تصمیم گیری به عمل آید و در جلس��ه فردای ستاد ملی 

مقابله با کرونا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

علی ربیعی گفت: سه میلیون نفر از کارگرانی که در مرحله 
اول شناسایی کردیم، مورد حمایت معیشتی قرار دادیم.

علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری ویدئویی 
که ششم اردیبهشت برگزار شد، با اشاره به تهدیدات اخیر 
مقامات آمریکایی گفت: ما انتظاری جز لفاظی های بی فایده 

از آمریکا نداریم، اما موضع  خود را اعالم می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما نه تنها از افزایش تنش در خلیج فارس 
استقبال نمی کنیم، بلکه تمام تالش خودمان را برای امنیت 
در منطق��ه ب��ه کار خواهیم گرفت. ربیع��ی گفت:  ما و همه 
کش��ورهای منطقه، متضرر بزرگ ناامن��ی در خلیج فارس 
هس��تیم و کس��ی که از ناامنی در خلیج فارس سود می برد 
ایاالت متحده آمریکا اس��ت. وی عنوان کرد: اس��تراتژی ما 
کاهش تنش در خلیج فارس است ولی بدان معنا نیست که 
ما اعالم نکنیم که هش��دار می دهیم که اگر ایاالت متحده 
آمریکا به دنبال بهانه جویی و ماجراآفرینی است مسئولیت 

هر حادثه ای و هرگونه حرکتی با آمریکا است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: متاسفانه 
مج��ددا در میانه راه مبارزه با کرونا که همه مردم دنیا باید 
باهم اتحاد داش��ته باشند، ش��اهد چنین اظهار نظراتی ]از 
س��وی مقامات آمریکا[ هستیم. ما معتقدیم باید در منطقه 
به سمت صلح حرکت کنیم که بتوانیم با کرونا مقابله کنیم، 
دنی��ا نیاز به ی��ک امنیت فیزیکی و امنی��ت روانی دارد که 

بتواند از این بحران عبور کند.  
س��خنگوی دولت گفت: متاس��فانه آمریکایی ها کماکان 

فرافکن��ی می کنن��د و ما هم می دانیم با ش��رایط 
س��ختی که پ��س از ش��یوع وی��روس کرونا در 

آمریکا به وجود آمده است قطعا دولت آمریکا 
بخص��وص ریی��س جمهور این کش��ور برای 
منح��رف کردن اف��کار عموم��ی از اقدامات 
ناموفق خود در مبارزه با کووید ١٩ و همین 
طور فرار از مس��ئولیتهای بین المللی خود، 

چاره ای جز فرافکنی ندارد.
ربیع��ی گفت: آمریکا جمهوری اس��المی 

ای��ران را ب��ه دلی��ل انج��ام 
ی��ک عمل مرس��وم که 
با  مغایرتی  کمتری��ن 
مق��ررات حقوق��ی و 
بین الملل��ی ندارد به 
نق��ض قطعنامه متهم 
تردیدی  ام��ا  می کند، 
نداری��م ک��ه آمری��کا 
در اثب��ات ای��ن اتهام 
شکست خواهد خورد. 
وی با تاکی��د بر اینکه 

جمهوری اسالمی ایران پیشرفت های تکنولوژیک نظامی و 
غیرنظامی که منطبق با حقوق بین الملل و قوانین جاری بین 
کشورها اس��ت حق الینفک و مصالحه ناپذیر خود می داند، 
گفت: این نوع تهدیدها از طرف کشوری که به تهدید شماره 
یک امنیت جهانی تبدیل ش��ده و در اعمال تبعیض قوانین 
سرآمدی خود را اثبات کرده، کوچکترین تاثیری در اراده ما 
برای ادامه مسیر قانونی مان نخواهد داشت. سخنگوی دولت 
تصریح کرد:  به کش��ورهای اروپایی نیز توصیه می کنیم از 
سال های گذشته درس بگیرند تا باج دهی به این زورگو را هر 
چه زودتر خاتمه دهند. در این صورت جهان در میانه عبور از 

کرونا و حتی پسا کرونا امنیت بیشتری خواهد داشت.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه آمریکا باید به سمت حل 
مس��ائل داخلی خود بازگردد، اظهار داشت: اظهارات غلط و 
س��خیف در مورد کنترل بیم��اری و اظهاراتی که در همان 
مرحله اول توس��ط انجمن های علمی و پزشکی رد می شود 
تنها برای این است که چالشی ذهنی در مردم آمریکا ایجاد 
کند لذا  ترامپ بجای اینکه مشکالت کشور خود را حل کند 

به اتهام زنی علیه دیگر کشورها می پردازد.  
س��خنگوی دولت تاکید کرد: از روز ٣٠بهمن که با آزمایش 
اعالم شد که بیماری کرونا قطعی است، آن  را اعالم کردیم. 
هزینه زیادی هم برای این اعالم ش��یوع بیماری داده ش��د 
بنابراین جان حتی یک ایرانی هم برای ما مهم بوده است و 
به طور شفاف هم اعالم می کنیم. سخنگوی دولت گفت: اگر 
یک چالش هم درباره آمار وج��ود دارد بارها اعالم کرده ایم 
که یک شاخص استاندارد برای آمار گذاشتیم مبنی 
براینکه وزارت بهداشت و آزمایشگاه های ما قطعا 
پاس��خ دهند که بیم��اری ناش��ی از کرونا بوده 
اس��ت. بنابراین گاهی روزه��ا که این تعداد باال 
می رود برای نتایج آزمایش هایی است که اعالم 

می شود.
از  اب��راز خرس��ندی  ب��ا  دول��ت  س��خنگوی 
دستاوردهای کشور در زمینه ساخت ونتیالتورها 
گفت: این دس��تاوردها را در اختیار کش��ورهای 
همس��ایه و س��ازمان جهانی بهداشت قرار 
داده ایم و ب��ه اعتقاد ما می تواند 
ب��ه تش��ریک مس��اعی و به 
اش��تراک گذاش��تن دانش 
جهانی برای مقابله با کرونا 
ربیعی  بس��یار کمک کند. 
درباره وضعیت کارگرانی که 
در اثر تعطیلی های ناشی 
از شیوع کرونا شغل 
خ��ود را از دس��ت 
دادن��د و حمایت 

دول��ت از آن ه��ا فارغ از اعط��ای وام به برخ��ی کارگاه های 
تولی��دی چگونه اس��ت؟ گفت: اولین گام م��ا در این زمینه 
بازگش��ایی مشاغل کم ریس��ک بود که تصمیم درستی بود 
ت��ا از بیکاری جلوگیری کنیم. عالوه بر آن مقرر ش��د تمام 
کارخانه ه��ای تولیدی با پروتکل های بهداش��تی کار خود را 
ادامه دهند بنابراین وزارت بهداشت پروتکل های بازگشایی و 
کار زیر سقف در کنار هم با رعایت مسایل بهداشتی را برای 
همه واحدهای تولیدی تنظیم ک��رد. وی  بیکاری کارگران 
غیررسمی و روزمزد را از نگرانیهای دولت عنوان کرد و گفت: 
البته معتقدیم بخش��ی از کارگران غیررسمی در بازگشایی 
مرحله اول مشاغل کم ریسک به کار بازخواهند گشت، عالوه 
بر این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول شده است 
که این دس��ته از افراد را شناسایی و در چتر حمایتی دولت 
قرار دهد. س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه 
دول��ت برای کنترل ازدحام جمعیت در ش��هر تهران اظهار 
داش��ت: من روزانه با مسئوالن س��تاد مقابله با کرونا تماس 
دارم. با دکتر زالی صحبت کردم. حرف ایشان بسیار درست 
است. پیام غلط نباید توس��ط مردم دریافت شود که اوضاع 
عادی است. اگر هم تغییری رخ داده بر اثر همکاری با مردم 

بوده است که باید کماکان ادامه یابد.  
ربیعی با تاکید بر اینکه کس��ی نگفته اوضاع عادی اس��ت، 
تصریح کرد: اعالم کرده ایم در شرایط عادی در مقابله با کرونا 
به سر نمی بریم و قدری اشتباه، موجب ایجاد شرایط سخت  
می شود. همکاری مردم تاکنون خوب بوده و نیازمندیم مردم 
در ابرشهر تهران به مراعات بیشتری تن دهند. وی با اشاره 
به محدودیت های ایجاد شده برای حمل و نقل عمومی شهر 
تهران خاطرنش��ان کرد: س��وار ش��دن به متروها قرار شد با 
تعداد مشخصی انجام شود. شهرداری مکلف به برنامه ریزی 
ش��ده است. عالوه بر ایزوالسیون، قرار است اتوبوس با تعداد 
محدود مسافران داشته باشند. ٣۶۵ اتوبوس در فاصله بسیار 
کمی به تهران برای حمل و نقل اضافه خواهد شد. سخنگوی 
دولت با بیان اینکه در حال بررس��ی هستیم تا اتوبوس های 
بین ش��هری بتوانند در شهر قدرت مانور داشته باشند، آنها 
را به حمل و نقل ش��هری اضافه کنیم، ابراز داش��ت: در این 
رابطه در حال رایزنی با شهردار تهران هستیم. ربیعی گفت: 
ت��ا زمانی که ویروس در کش��ور وج��ود دارد و دارویی برای 
درمان آن کش��ف نشده اس��ت، ما باید تمام اقدامات الزم را 
انجام دهی��م. در حال حاضر و ظرف همی��ن روزهای اخیر 
کرونا در ایران وارد فاز مدیریت ش��ده قرار گرفته اس��ت اما 
این به معنای کنترل و مهار بیماری نیست. سخنگوی دولت 
خاطرنشان کرد: هیچ استانی اکنون در وضعیت قرمز کرونا 
نیس��ت اما وضعیت عادی را ه��م نمی توانیم اعالم کنیم. ما 
باید دقیقا متوجه تعابیر اعالمی بشویم و برداشت شخصی از 

سخنان مسووالن مبارزه با کرونا نکنیم.  فارس

دعوت قالیباف از 
گروه های جهادی برای 

حضور در پویش 
»ایران همدل«

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در پیامی از 
گروه های جهادی و همه منتخبان مردم در مجلس 
یازدهم دع��وت کرد تا در پویش مومنانه و مهربانان 
ایران همدل مش��ارکت کنند. در پی��ام محمد باقر 
قالیباف آمده اس��ت. از همان روز نخس��ت که رهبر 
معظم انق��الب همه را به ت��الش و برنامه ریزی در 
جهت برگزاری رزمایش همدلی و مواس��ات دعوت 
کردند، بس��یاری از خیریه ه��ای محلی و منطقه ای، 
هیئت های مذهب��ی، پایگاه های بس��یج و نهادهای 
دولتی و غیردولتی تالش کردند تا هر کدام برای رقم 
زدن م��اه رمضانی متفاوت قدم بردارند. ماه رمضانی 
که با موج همدلی عمومی مردم برای رفع مشکل از 
هم شناخته شود. پویشی که دفتر نشر رهبر انقالب 
با هدف دعوت عمومی از همه افکار و س��لیقه ها و نه 
فقط قشری خاص به راه انداخته است و همین، امتیاز 
ویژه این پویش ملی اس��ت. ایران همدل با مشارکت 
ه��م ما ممکن می ش��ود؛ ایران هم��دل یعنی ایران 
هم صدا؛ یعنی ایران متح��د؛ یعنی همه با هم برای 
لبیک به یک اقدام هوش��مندانه. ایران همدل یعنی 
مردمی که به فکر هم هس��تند، مردمی که مسیری 
جدید در دل هر س��ختی و دش��واری باز می کنند و 
مردمی که مفهوم متعالی مواس��ات را همدالنه معنا 
می کنند. درد دیگری را درد خود می دانند و به دنیا 
نشان می دهند که نه تنها می توان در اوج مشکالت، 
حریص تر و خودخواه تر و تندمزاج تر نش��د که حتی 
می توان با پی��روی از آیین مهربانانه ای که اهل بیت 
آموخته اند، دست ودل بازتر و خوش اخالق و مهربان تر 
و همدل تر هم ش��د. در همین راستا ما هم که برای 
رزمایش همدل��ی برنامه ریزی عملیاتی کرده بودیم، 
ب��ا هم افزا کردن همه تالش ه��ای مردمی و جهادی 
ق��رارگاه امام رض��ا )ع( ذیل پویش سراس��ری ایران 
هم��دل تمام تالش خ��ود را ب��ه کار می بندیم تا با 
انگیزه و توانی مضاعف در این مسیر قدم برداریم . در 
نهایت برای اینکه زنجیره همدلی قطع نشود، از همه 
گروه های مردمی و جه��ادی و همچنین منتخبین 
مجلس یازده��م دعوت می کنم تا در این امر خیر و 
انسان دوستانه سهیم شوند و هر یک به هر شیوه ای 
که صالح می دانند در پویش مومنانه و مهربانانه ایران 
همدل مش��ارکت کنند و زنجی��ر همدلی را به تمام 

نقاط ایران گسترش دهند.
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گزارش

افزایش حقوق کارگران با تورم تناسبی ندارد
نماینده مردم ماهشهر در مجلس گفت: افرایش حقوق کارگران متناسب با 

تورم نبوده و الزم است شورای عالی کار در این زمینه تجدید نظر کند.
علی گلمرادی با بیان اینکه شورای عالی کار باید تجدید نظری در حقوق و 
دستمزد کارگران که تعیین کرده، داشته باشد، گفت: میزان تورم و هزینه 
معیش��تی کارگران امروز از دستمزد تعیین شده برای کارگران بیشتر است 
و کارگران را زیر خط فقر برده است و این موضوع در سال جهش تولید باعث 

نگرانی این قشر زحمت کش شده است.
وی ادامه داد: می طلبد که ش��ورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده با 
در نظر گرفتن تورم 4١ درصدی اعالم ش��ده توسط بانک مرکزی با در نظر گرفتن 
اینکه به هیچ کارگر نباید کمتر از 28 میلیون ریال پرداخت شود، موجبات رضایت 

کارگران زحمتکش را فراهم کند. تسنیم

کم درآمدها نباید پول آب و برق دهند
 عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس گفت: مدتی اس��ت که ما در 
نامه ای از رئیس جمهور درخواست کرده ایم که کم درآمدها تا سه ماه پول 

آب، برق و گاز ندهند اما وی حتی پاسخ نامه ما را نداده است.
 حجت االس��الم احد آزادی خواه با بیان اینکه در ش��رایط فعلی دولت باید 
از اقشار کم درآمد جامعه و همچنین کسانی که کسب و کارشان به دلیل 
کرونا دچار آسیب شده حمایت کند، گفت: بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس 
که اغلب عضو فراکس��یون نمایندگان والیی هس��تند، چندی پی��ش در نامه ای به 
رئیس جمهور خواس��تار عدم اخ��ذ بهای مصرفی آب، برق و گاز از س��ه دهک کم 
درآمد جامعه به مدت س��ه ماه ش��دیم. وی افزود:علت تدوین این نامه آن بود که 
محدودیت های اعمال ش��ده در طرح فاصله گ��ذاری اجتماعی و تأثیر آن بر فضای 
کسب و کار موجب تنگنای معیشتی و فشار بر اقشار کم درآمد شده است. مهر

پرتاب ماهواره نور نتیجه تالش نیروهای جان بر کف نظامی است
نماینده مس��یحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس گفت: پرتاب موفقیت 
آمی��ز ماهواره نور نتیجه تالش مس��تمر نیروهای ج��ان بر کف نظامی و 
همکاری آنها با شرکت های دانش بنیان است. ژرژیک آبرامیان گفت: در 
مدار قرار گرفتن ماهواره نور در فاصله 42۵ کیلومتری از زمین گام مهم 
دیگری در پیش��رفت و توس��عه علم و فناوری در کشور است. وی اظهار 
داش��ت: امروزه تعداد معدودی از کش��ورها توانسته اند از این سد عبور کنند 
و در جرگه کش��ورهایی باشند که به فضا راه پیدا کرده اند و توان پرتاب موفقیت 
آمی��ز ماه��واره را           در کارنامه خود دارند و ایران با وج��ود همه تحریم ها در جرگه 
چنین کشورهایی قرار گرفته است. آبرامیان خاطرنشان کرد: پرتاب موفقیت آمیز 
ماهواره نور نشان دهنده این است که جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه در مقابل 

تحریم ها و فشارهای ناعادالنه بدخواهان نظام عقب نشینی نمی کند. فارس

یکدیگر را پوست "بکنید"
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

ب��رادر محمد رض��ا خباز: اص��الح طلبان باید 
»پوست ...« کنند.

الف( کلفتی
ب( نازکی

ج( یکدیگر را ب...
د( اندازی

بع��د از مرگ "کیم"- رهبر کره ش��مالی- چه 
کسی در پیونگ یانگ به قدرت می رسد؟

الف( ننجونش
ب( عمه اش

ج( شوهر عمه اش
د( مه لقا خانم

عبارت زیر از کیست؟
حرف هایم درباره تزریق موادضدعفونی به بدن 

شوخی بود.
الف( مستر بین

ب( مهران مدیری
ج( کریم شیره ای

د( رییس جمهور آمریکا

روحانی: 

همکاری مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی مایه مباهات است
شرایط بازفعالیت مراکز مذهبی

سخنگوی دولت:

هیچ استانی در شرایط قرمز کرونایی نیست اما وضعیت هم عادی نیست


