
کریمی: 
هیئت رئیسه مجلس مانع قرائت 

تفحص از قاچاق کاال و ارز شده است
عض��و هیئت تحقیق و تفح��ص از قاچاق کاال و ارز 
با تأکید بر اینکه هیئت رئیس��ه مجلس مانع قرائت 
گزارش تفحص از قاچاق کاال و ارز در صحن مجلس 
است، گفت: باید ابعاد قرائت نشدن این گزارش در 
صحن مجلس مشخص شود. علی اکبر کریمی عضو 
هیئ��ت تحقی��ق و تفحفص از قاچ��اق کاال و ارز به 
عملکرد هیئت رئیس��ه مجلس ب��رای قرائت نکردن 
گ��زارش تفحص از قاچ��اق کاال و ارز انتقاد کرد و 
گفت: گ��زارش هیئت تحقی��ق و تفحص از قاچاق 
کاال و ارز در سال 96 و پس از تشکیل این هیئت، 
نهایی ش��ده، اما هنوز گ��زارش آن در صحن قرائت 
نشده است. وی با بیان اینکه طبق آیین نامه داخلی 
مجلس، هیئت رئیسه پارلمان موظف است یک ماه 
پ��س از ارائه گزارش تحقیق و تفحص، قرائت آن را 
در دس��تورکار جلسه علنی قرار دهد، اظهار داشت: 
گ��زارش نهایی هیئت تحقی��ق و تفحص از قاچاق 
کاال و ارز در س��ال 97 تقدیم هیئت رئیسه مجلس 
ش��ده، اما اکنون که در س��ال 99 قرار داریم، هنوز 
این گزارش قرائت نش��ده اس��ت. عضو کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس تصریح ک��رد: طبق گزارش های 
متعدد، 37 میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کش��ور 
می ش��ود که در این گزارش ب��ه ابعاد آن و راه های 
مقابله با گستردگی قاچاق کاال و ارز پرداخته شده 

است.  تسنیم

اخبار

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: جریان 
انقالبی در این انتخابات با تدبیری که به خرج داد پیروز شد 
و در 4 سال پیش رو، باید چنان عمل کند که چهار سال بعد 
مردم با جان و دل و رضایت دوباره با رأی بیش��تری به این 

جریان رای بدهند.
محّمدباقر قالیباف، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در 
جمع فعاالن اجتماعی و جهادی اسالمشهر گفت: انتخابات 
اخیر نشان داد مردم با انقالب عهد اخوت بسته اند و نه افراد 
و جریان ها. مردم از انقالب و آرمان های آن خس��ته نشده اند 
بلکه از وعده های عمل نشده و بی عملی خسته شده اند و در 

انتخابات به آن نه گفتند. 
وی اف��زود: جریان انقالبی در این انتخابات با تدبیری که به 
خرج داد پیروز ش��د و برای چهار سال مجلس را در اختیار 
خواه��د داش��ت و باید چنان عمل کند که چهار س��ال بعد 
مردم با جان و دل و رضایت دوباره با رای بیش��تری به این 
جری��ان رای بدهند. عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 
ع��دم رأی دادن برخی در انتخابات مخصوص��اً در تهران را 
ناش��ی از نارضایتی از نمایندگان خود دانست و گفت: البته 
نماینده مجل��س، نماینده آنهایی هم ک��ه رای نداده اند نیز 
هس��ت. مجلس متعلق به همه اس��ت. صدای همه باید در 
مجلس ش��نیده شود. اما جریان های سیاسی باید بدانند هر 
چه از آرمان های انقالب و در رأس آنها مردم فاصله بیشتری 
بگیرند ش��انس کمتری برای پیروزی خواهند داش��ت. البته 
اش��کاالتی هم وجود دارد ک��ه در گام دوم انقالب باید این 

اشکاالت بر طرف شود.
قالیباف با بیان اینکه ما باید از تجربه چهل س��ال گذش��ته 
در جب��ران ضعف ها کمک بگیریم، تصری��ح کرد: همانگونه 
که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم با تیزبینی اش��اره 

کردن��د جبران این ضعف ها منوط به ورود نیروهای جوان تر 
و ب��ا انگیزه تر به مجل��س بود که بحمد اهلل ای��ن امر تا حد 
زیادی در انتخابات اس��فندماه محقق ش��د. نفس ورود این 
تع��داد جوان متخصص با انگیزه به مجلس یازدهم مبارک و 
مفید اس��ت. وی ادامه داد: در این مدتی که با تعداد زیادی 
از نمایندگان منتخب جلسه داشتم دیدم که واقعاً برای کار 
ک��ردن انگیزه و برنامه دارن��د. این اتفاق مهمی برای انقالب 
اس��المی و جمهوری اسالمی اس��ت. در انقالب هم جوان ها 
نقش اصلی را داش��تند و اکنون زمان آن است که جوانان با 
تکیه و ایمان به آرمان های انقالب اسالمی نهادهای بر آمده 
از جمهوری اس��المی نظیر مجلس شورای اسالمی را جانی 
تازه بخش��ند و هر چه بیش��تر در مس��یر آرمان های انقالب 
قرار دهند. منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، 
بزرگ ترین آرمان انقالب را رس��یدگی به مشکالت مردم و 
مخصوصاً محرومین دانست و افزود: هرگاه جمهوری اسالمی 
ای��ن آرمان را نادیده بگیرد از انقالب اس��المی فاصله گرفته 
است. هیچ جایگزینی برای این آرمان وجود ندارد. هیچ کس 
و هیچ جریانی بدون خدمت به مردم موفق نخواهد شد. اگر 
ب��ه هر بهانه ای مردم را نادیده بگیرد و از اداره امور کش��ور 
کنار بگذارد موفق نخواهد شد. همچنین مسئولین اگر خود 

را باالتر و قوی تر از مردم بداند موفق نخواهد شد.
نارضایتی مردم نشانگر عملکرد ضعیف مسئولین

قالیب��اف ادامه داد: اگر مردم ناراضی باش��ند یعنی عملکرد 
مس��ئولین ضعیف بوده اس��ت. یعنی مسئولین به جای حل 
مش��کالت مردم و مخصوصاً مش��کالت معیش��تی به سراغ 
تخریب سیاسی رقیب رفته اند. یعنی برای مردم کاری نکرده 
اند و می خواهند حواس مردم را پرت کنند تا نپرس��ند چرا 

کار نمی کنید؟

وی افزود: کار به جایی رس��یده است که در تهران مردم می 
گویند اتوبان جدید نخواستیم، اگر همین چاله های اتوبان ها 
را پر کنید هنر کرده اید. اینها نتیجۀ دور شدن از مردم است. 
نتیجه بی باوری به آرمان های انقالب اس��ت. مردم انقالب را 
دوس��ت دارند و در انتخابات اس��فندماه باز هم این را اثبات 
کردن��د اما آنهایی را که به مردم خدمت نمی کنند دوس��ت 
ندارن��د. به آنهایی که آرمان های انقالب و خدمت به مردم را 
عوام زدگی و عقب ماندگی می دانند رأی ندادند. درس بزرگ 

انتخابات اخیر برای ما این بود.
قالیباف با بیان اینک��ه مردم در این انتخابات به یک جریان 
ن��ه و به یک جریان آری گفتند، تصریح کرد: جریان انقالبی 
در س��ایۀ وحدت و عقالنیت پیروز ش��د. وحدتی در جریان 
انقالبی ایجاد شد و همه زیر یک چتر جمع شدند. اختالفات 
جزئی را بخاطر مردم و انقالب کنار گذاشتند. برخی ها حتی 
در داخل جبهۀ انقالب امید چندانی به وحدت مخصوصاً در 
تهران نداش��تند اما دیدیم که وقتی پای آرمان بزرگی به نام 

خدمت به مردم در میان باشد وحدت شدنی و ممکن است. 
وی افزود: البته این وحدت زمان برد و تا دو روز مانده به روز 
رای گیری گفتگو ها و رایزنی ها و تبادل نظر ها ادامه داشت. 
ام��ا نتیجه کار رضایت بخش بود. من به ش��ما اطمینان می 
دهم همه ته دلشان خواس��تار وحدت بودند. خیلی از افراد 
وارد ش��دند و وقت گذاشتند تا وحدت حاصل شد. مردم هم 
سنگ تمام گذاشتند. با رأی دادن به همه فهرست سی نفره 
اعالم کردند که طرفدار عقل و تدبیر جمعی و کنار گذاشتن 

تک روی ها هستند.
قالیباف با بیان اینکه ما ب��ه عنوان منتخبان مردم باید قدر 
این اعتماد را بدانیم، تصریح کرد: اگر به مردم خدمت کنیم 
آنها هم قدرشناس��ی خواهند کرد کما اینکه در دوم اسفند 
9۸ به پاس قدردانی از وحدت به همه فهرس��ت رای دادند. 
پی��ام مردم به ما روش��ن و صریح بود گفتند وحدت کنید و 
آرم��ان های انقالب را در اولویت قرار دهید تا ما هم با رای 

دادن از شما حمایت کنیم. فارس

تجدید پیمان بیش از ۱۰ هزار 
دانشجومعلم با رهبر معظم 

انقالب
بی��ش از 10 هزار دانش��جو معلم همزمان با س��الروز حضورحضرت آیت اهلل 
خامنه ای در دانش��گاه فرهنگیان، طی نامه ای با مقام معظم رهبری تجدید 

پیمان کردند. متن این نامه به شرح زیر است.
محضر مبارک رهبر فرزانه انقالب اسالمی

با سالم و تحیات وافره 
ضم��ن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداش��ت هفته معلم، خداوند 
س��بحان را ش��اکریم که تحت لوای والیت رهبری هس��تیم ک��ه به تکرر با 
رهنمودهای راهگش��ای خود بر نقش واالی معلمان و به تعبیری س��نجیده 
تر، پایه ریزان تمدن نوین اسالمی، تاکید کرده و همواره گوش شنوا و چشم 
بینا و قلب دلسوزی برای گشودن گره های نظام تعلیم و تربیت کشور بوده 
اند. آقا جان! هرس��اله اردیبهشت ماه و دیدار ش��ما برای ما مایه دل گرمی 
بود، هرچند امس��ال به جهت شرایط موجود، توفیق زیارت حاصل نشد، اما 
پیام مبارک و دعوت نامه رس��ا، دلگرم کننده و رس��الت بخش شما خطاب 
ب��ه معلمان، علمداران عرصه تعلیم و تربی��ت را در روز معلم دریافتیم و بر 
دیده نهادیم. امروز نس��لی نو از جریان معلمی در راه هست، نسلی که برای 
اقام��ه نماز عدالت، نیت تحول خواهی در س��ر می پرورانند و این بذر تحول 
خواهی را در اذهان و قلوب خود رش��د می دهند تا آنگاه که درخت پرثمر 
نظام آموزش و پرورش کش��ور، ظرفیت شکوفا کردن استعدادهای فرزندان 
این مملکت را به طور موثرتری پیدا کرده و بس��تری شود برای شکوفانیدن 

استعدادها.
آری! علم این جهاد مبارک را بر دوش میکش��یم تا نظام آموزش��ی کش��ور 
را س��متی سوق دهیم که بش��ود معبری برای تشکیل یک جامعه عادالنه و 
آرمان خ��واه. آقاجان! داعیه تحول خواهی با خودش، دردها و زحمت هایی 
را ب��ه همراه دارد، اما با ج��ان دل این زحمت ها و دردها را می پذیریم، زیرا 
غیرت معلمی رخصت پا پس کش��یدن و فرار از اصلی ترین میدان جنگ با 
دشمن، یعنی جنگ تعلیم و تربیت، را نمی دهد. آری ! در کارزار جنگ تعلیم 
و تربیت باید به س��الح کتاب و حکمت مجهز ش��ویم تا با تزکیه خود و به 
طور عام دستگاه تعلیم و تربیت کشور، بتوانیم تعلیمی صادقانه و متعهدانه 
داش��ته باشیم. این پیام لبیک از سوی نسل نو معلمی همراه است با حسن 
ارادت خدم��ت حضرتتان، تا بدانید و بدانند و بدانیم، نس��ل نوی معلمی با 
مهر عمل، س��خنان تحول خواهانه خود را ممهور می کند و نه از کناره بلکه 
از میدان جنگ تعلیم و تربیت با ش��ما سخن میگوید و ندای حضرتتان که 
همچون بارقه امیدی، چش��م ها و دل های نومعلمان جوان را جال می دهد، 
لبیک می گوید. ما دانشجومعلمان با شما، رهبر امت مسلمان و با امام زمان 
مان، عهد می بندیم که تاروزی که نظام تربیتی ما، نظامی موحد پرور نشود، 
آرام نگیریم و در هویت بخشی به نسل آینده و ترویج و گسترش علم نافع در 
میان استعدادهای نسل آینده کوتاهی نکنیم و به مسلح کردن خود و نسل 
آینده به تزکیه و تعلیم و کتاب و حکمت، برای برپایی قسط، جهت شکستن 

هیمنه نظام کفر، از پای نخواهیم نشست.

مجل��س یازدهم در حالی تا چند روز دیگر رس��ماً کار خود را آغاز خواهد 
کرد که اکثریت آن را نمایندگان جدید تشکیل می دهند و تصویب قوانینی 
نظیر حمایت از گزارش��گران فس��اد می تواند س��نگ مح��ک خوبی برای 
س��نجش میزان اراده این نمایندگان برای مقابله با فساد باشد. با افزایش پرونده های 
فس��اد اقتصادی در دستگاه های دولتی و لزوم شفاف س��ازی و نظارت بیشتر بر آنها، 
یکی از راهکارهای امتحان ش��ده برای پیش گیری و مقابله با این مفاس��د، استفاده از 
پتانسیل های مردمی و غیررسمی است که در ادبیات امروز از آن به نام »سوت زنی« 
سخن گفته می شود.»سوت زنی« یا گزارشگری فساد، که امروز در بسیاری از کشورها 
به عنوان راهکاری کارآمد در مبارزه با مفاس��د مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی اجرا 
ش��ده و نتیجه داده، همان مش��ارکت مردم در بُعد نظارت است.در این سازوکار، این 
»مردم« هستند که اگر در جایی تخلفی را دیدند، گزارش می کنند و از طرف دیگر، 
این دولت ها هستند که باید با وضع قوانین روشن، از این گزارشگران حمایت کنند، 
برای مثال در کش��ورهایی مانند هند، اس��ترالیا، بریتانیا، زامبیا و... مجموعه قوانین 
حمایتی برای گزارش دهندگان فس��اد وجود دارد که این قوانین در بسیاری از موارد 
ع��الوه بر  بُعد حمایتی، جنبه تش��ویقی نیز به خود می گی��رد. ازجمله مصادیق این 
حوزه که خبرگزاری تس��نیم نیز در خالل پرونده »نظارت جمهور« به آن پرداخت، 
پرونده فس��اد در بانک سرمایه بود که اتفاقاً توسط یکی از مدیران سابق همین بانک 
به مراجع قضایی گزارش داده شد.میثم مرید شوشتری از مدیران سابق شرکت های 
زیرمجموعه بانک س��رمایه، ازجمله افرادی بود که ای��ن موضوع را مطرح کرد و این 
افشاگری درباره مفاس��د موجود میان مدیران بانک سرمایه، منجر به افشای یکی از 
بزرگترین و پیچیده ترین پرونده های فساد اقتصادی در چند دهه اخیر شد.پس از چند 
جلس��ه برگزاری دادگاه مدیران متخلف این بانک، غالمحسین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضائیه در نشست خبری روز سه شنبه )16 اردیبهشت 99( خود به صدور احکام 
کیفری برای متخلفین اشاره کرد که یکی از آنها محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک 
س��رمایه بود. بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد، خانی به  جرم مشارکت 
در اخ��الل در نظ��ام اقتصادی به  صورت عمده به تحمل 20 س��ال حبس، 74 ضربه 
ش��الق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 640 هزار 

یورو و 6 میلیارد و 723 میلیون ریال محکوم شد. مرید شوشتری رئیس سابق هیئت 
مدیره شرکت "توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم" که از شرکت های زیرمجموعه بانک 
سرمایه بوده و در مراحل تخلفات نزدیک به 600 میلیارد معوقات به نظام بانکی کشور 
تحمیل کرده، در بخشی از گفت وگوی سال گذشته خود با تسنیم، به تشریح برخی 

اقدامات مجرمانه محمدرضا خانی، رئیس وقت بانک سرمایه پرداخته بود.
پرونده علیرضا نیکویی مؤس��س و رئیس شورای سیاست گذاری روزنامه قانون، دیگر 
پرونده ای اس��ت که شوش��تری در دوران کوتاه مدیریتش در شرکت توسعه تجارت 
قشم درگیر آن می شود. نیکویی به واسطه رابطه خوبی که با محمدرضا خانی داشته، 
وامی ۸0میلیاردی از این بانک می گیرد تا در زمینی تجاری در ش��هر کرج، یک بازار 
موبایل احداث کند. اما نکته قابل تأمل در پرونده تخلفات بانک سرمایه این است که 
میثم مرید شوش��تری که گزارش دهی او از فس��اد بانک سرمایه به مراجع قضایی �� 
به گفته مس��ئوالن قضایی کش��ور �� تاکنون منجر به بازگشت بیش از 300 میلیارد 
تومان به بیت المال ش��ده، هم اکنون دو س��ال است که به دلیل گزارش دهی فساد از 
کار بیکار شده است! در ابتدای گزارش نیز اشاره شد که یکی از راهکارهای به نتیجه 
رسیدن مسئله سوت زنان، حمایت و تشویقی است که می بایست دولت ها برای رونق 
دادن به »نظارت جمهور« از آن استفاده کنند و به نظر می رسد در کشور ما هنوز در 
این باره راه زیادی باقی مانده است. شرایط امروز میثم مرید شوشتری و امثال او که 
حاصل عدم وجود همین قانون است، نه تنها کمکی به گسترش این فرهنگ در جامعه 
نمی کند، بلکه در درازمدت موجب می شود افراد به هنگام مواجهه با فساد، چشم خود 

را روی آن ببندند.
مجلس ش��ورای اس��المی یازدهم در حالی تا چند روز دیگر، رس��ماً کار خود را آغاز 
خواهد کرد که  اکثریت آن را نمایندگان جدید تشکیل می دهند و تصویب قوانینی 
نظیر حمایت از گزارش��گران فساد می تواند سنگ محک خوبی برای سنجش میزان 
اراده این نمایندگان برای مقابله با فساد باشد، چه آنکه در مجلس فعلی )مجلس دهم( 
نیز طرحی با عنوان حمایت از گزارش دهندگان فساد از سوی برخی نمایندگان مطرح 
شد که البته به دلیل برخی کارشکنی ها و همچنین عدم همراهی قاطبه مجلس با  آن، 

هیچ گاه مجال طرح در صحن علنی را نیافت. تسنیم

ادامه از صفحه اول
چه��ره ای ناتوان از ایران در برابر تحریم می ش��ود. 
اکنون صنایعی مانند خودروس��ازی باید پاسخگوی 
این مطالبه مردم باش��ند که با کدام منطقی چنین 
هزینه ای را به مردم و کشور تحمیل می کنند حال 
آنک��ه ظرفی��ت الزم و کافی در کش��ور ب��رای رفع 

کمبود های خودروسازی وجود دارد.
 در مجم��وع در دومین س��الگرد خ��روج آمریکا از 
برجام می توان گفت که ه��ر جا روحیه خودباوری 
وارد میدان شد مش��کالت رفع و نام ایران سربلند 
ش��د و هر جا که برجام و تحریم ب��ه عامل توجیه 
کم کاری ه��ا و بی مدیریتی ها و ران��ت خواری ها و 
رفتارهای لیبرالیس��تی ش��د، جز هزینه برای مردم 
و نظام و تلخ ش��دن گام جامعه و حاش��یه ش��دن 

دستاوردها نتیجه ای به همراه نداشته است.

سرمقاله
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گزارش

انتخابات دور دوم مجلس در شهریور
معاون سیاس��ی وزارت کشور با بیان اینکه در ش��هریور انتخابات دور دوم 
مجلس برگزار می ش��ود، گفت: ماه آینده مجلس یازدهم تش��کیل خواهد 
ش��د و نحوه تعامل با مجلس ب��ر اساس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده 
اس��ت.جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در حاشیه دومین همایش 
اس��تانداران سراس��ر کش��ور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه 
موضوعات اقتصادی، سیاس��ی، اجتماع��ی و امنیتی با محوریت جهش تولید و 
راهکارهای تحقق آن ارائه و تصمیم بر آن شد تا این راهکارها و پیشنهادها به دولت 
ارس��ال ش��ود.وی افزود: ماه آینده هم مجلس یازدهم تش��کیل خواهد شد و نحوه 
تعامل با مجلس بر اس��اس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده است.وی بیان کرد: در 
کمیسیون امنیتی، موضوعات مربوط به ناامنی ها و پیش بینی ها مطرح و تصمیمات 

جدید برای مقابله با ناامنی های احتمالی اتخاذ شد. وزارت کشور

دیپلماسی اقتصادی فعلی باعث جهش اقتصادی نمی شود
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س با بیان اینکه 
وزارت خارجه نتوانس��ت به اهداف دیپلماسی اقتصادی دست پیدا کند، 

گفت: دیپلماسی اقتصادی فعلی نمی تواند باعث جهش اقتصادی شود.
محمدابراهیم رضایی با اش��اره به تاثیر دیپلماس��ی اقتصادی در تحقق 
جه��ش اقتصادی گفت: اگر کمی به دور و ب��ر خودمان خوب نگاه کنیم 
می بینیم که برخی از کش��ور های همس��ایه موفقیت خودش��ان را از طریق 
دیپلماس��ی اقتصادی کس��ب کرده اند. وی افزود: متاس��فانه در کشور ما علیرغم 
اینکه ساختار وزارت امور خارجه تغییر و نیاز به دیپلماسی اقتصادی احساس شد، 
اما این وزارتخانه نتوانس��ت در این زمینه به اهداف خود دست پیدا کند. نماینده 
مجلس اظهار داشت: ممکن است وزارت امور خارجه فاقد نیروی متخصص در این 

زمینه باشد که همه باید به این وزارتخانه کمک کنند. میزان

مجلس یازدهم باید مسامحه گری را کنار بگذارد
عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجل��س گف��ت: در دوره جدید 
نماین��دگان مجلس باید مس��امحه گری را کنار بگذارن��د و بُعد نظارتی 
مجلس باید بیش از پیش تقویت ش��ود. حس��ینعلی حاجی دلیگانی با 
تأکید بر ضرورت تحوالت س��اختاری در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: مجلس شورای اس��المی باید از رئیس محوری به سمت نماینده 
محوری حرکت کند و نباید رئیس مجلس تعیین کننده همه مس��ائل باشد. 
وی افزود: متأس��فانه گاهی شاهد مسامحه نمایندگان با وزرا و دولتمردان بودیم 
که در دوره یازدهم نمایندگان باید مسامحه گری و معامله گری را کنار بگذارند. 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: همچنین 
بای��د بع��د نظارتی مجلس بیش از پیش تقویت ش��ود و نباید نمایندگان در این 

مسئله غفلت کنند.  مهر

قالیباف: 

هیچ کس و هیچ جریانی بدون خدمت 
به مردم موفق نخواهد شد

تصویب قانون »سوت زنی« محکی برای 
سنجش جدیت مجلس یازدهم در 

برخورد با فساد

یادداش�ت ه�ای ی�ک آدم 
معمولی

ش��نبه: باز هم شنبه ش��د و کرونا را 
شکس��ت ندادی��م. البته م��ن دقیقا 
نگفتم کدام شنبه اما به هر حال خود شنبه هم باید 

شعور داشته باشد و حرف ما را زمین نزند.
یک شنبه: این یکشنبه هم اسم قشنگی دارد.کاش 
از اول می گفتیم روز یکشنبه ویروس کرونا را ریشه 
می کنی��م. بین المللی تر هم بود اما قس��مت کن. 
امیدوارم این بار که وبا یا طاعون آمد فراموش نکنم.

دوش��نبه: ورود به ورزش��گاه و ادامه بازی های لیگ 
برتر فوتبال را آزاد کردیم اما هنوز درباره مس��ابقات 
تنیس روی میز تردید داریم. باید از نمکی بپرس��یم 
بی��ن دو بازیک��ن دو طرف میز فاصل��ه گذاری الزم 

رعایت شده است یا نه؟
سه شنبه: امروز باز هم تلویزیون در کمال ناجوانمردی 
اعالم کرد آمار مبتالیان به کرونا چهاررقمی ش��ده 
اس��ت. در نشست هماهنگی قرار شده بود فقط آمار 
آمریکای جهانخوار را چهاررقمی اعالم کنند اما انگار 
دس��ت از تخریب ما برنمی دارند.یادم باشد که حال 

رییس سازمان صدا و سیما را به موقع بگیرم.
چهارش��نبه: خبر دادند در یکی از دبیرس��تان های 
کش��ور چند دانش آموز نخبه واکسن کرونا را کشف 
کرده اند. به روابط عمومی س��پرده ام یک نشس��ت 

خبری بگذارند تا چشم حسود را بترکانیم.
پنجشنبه: آبروریزی شد. دیش��ب در تلویزیون این 
خبر کشف واکسن را اعالم کردیم اما بعد فهمیدیم 
دبیرس��تان های کشور تعطیل است. از این به بعد با 
دقت بیشتری خبرها را اعالم می کنیم.تقصیر عوامل 

استکبار جهانی است.خدا خودش به خیر بگذراند.
جمعه: باز هم دارد این شنبه بی همه چیز می رسد 
و م��ا پیش دیگران بدقول می ش��ویم. فردا به مردم 
قول می دهم از یکشنبه هفته بعد همه چیز درست 

می شود.


