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كتايونمافی

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

 وزارت علوم فورا نظر 
ستاد کرونا درباره 

کنکور را به مجلس 
منتقل کند

عضو كميس��يون آموزش مجلس گفت:  وزارت 
عل��وم و س��ازمان س��نجش موظفن��د هرچه 
سريع تر نظر ستاد ملی مقابله با كرونا را اخذ و 

به مجلس منتقل كنند.
 احم��د ن��ادری عضو كميس��يون آم��وزش و 
تحقيقات مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
حواش��ی پيش آمده در خصوص نحوه و زمان 
برگ��زاری كلي��ه آزمون های سراس��ری، اظهار 
داش��ت: همانگونه كه اش��اره كردم در جلسه 
اخير كميسيون آموزش، با وزير علوم، معاونان 
ايش��ان و رئيس سازمان سنجش جلسه بسيار 
ج��دی و بی تعارفی در موضوع برگزاری كنکور 

و زمان آن داشتيم.
وی افزود: بنده نيز در جلسه مذكور، سناريوهای 
مختلف جايگزين و درخواس��ت هايی -كه اين 
روزه��ا در پيام های متعدد برای بنده ارس��ال 
كرده بودند- را مطرح كردم و  اينگونه نبود كه 
برخی دوس��تان موضع گرفت��ه و عنوان كردند 
كه كميس��يون يکدس��ت و مخال��ف تعويق  و 
موافق برگزاری كنکور در موعد مشخص خود 
باش��ند؛ خير اصال اينگونه نبود، برخی اعضای 
كميسيون به شدت مخالف برگزاری كنکور در 

موعد مشخص بودند.
عضو كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس 
ش��ورای اسالمی در ادامه عنوان كرد: در پايان 
جلس��ه-  از آنجايی كه آقای وزير خيلی زودتر 
ترك جلس��ه كردند- مباحث بس��ياری مطرح 
ش��د لذا بنده موضع گيری دوم آق��ای وزير را 
نمی فهم��م كه چرا پس از اعالم نظر و موضع 

كميس��يون آم��وزش مجلس، موض��ع گيری 
كردند! چراكه ايشان جلسه را در اثنای نشست 
ترك كرده كرد، اما آقای خدايی و برخی ديگر 
از معاونان حضور داش��تند ك��ه در حضور آنها 
بح��ث مفصلی صورت گرف��ت و نهايت قرار بر 
اين ش��د و اين مصوبه كميسيون بود كه ما به 
نظر س��تاد ملی كرونا رجوع كرده و نظر ستاد 
برای ما در مورد تاريخ برگزاری كنکور در همه 

مقاطع حجت خواهد بود.
وی با تاكيد بر اينک��ه وزارت علوم بايد از نظر 
س��تاد مقابله با كرونا تبعيت كن��د، ادامه داد: 
نهايتا مقرر ش��د برگزاری كليه كنکورها منوط 
به اخذ نظر مقابله با كرونا ش��ود و وزارت علوم 
نيز موظف است كه رسماً و كتبا اين موضوع را 

از ستاد ملی كرونا پيگيری كند.
نادری بر همين اساس عنوان كرد: وزارت علوم 
و س��ازمان سنجش موظفند كه هرچه سريعتر 
نظر س��تاد ملی مقابل��ه با كرون��ا را اخذ و به 

مجلس منتقل كنند.
وی در همين راستا خاطرنشان كرد: قطعاً نظر 
وزارت بهداش��ت و شخص آقای نمکی و ستاد 
ملی مقابله با كرونا، اولويت س��المت داوطلبان 
خواهد بود و هرگز خواهان بروز مش��کالت در 
ش��رايط فعلی و بحرانی كردن شرايط نخواهد 
بود ل��ذا اميدواريم كه در اي��ن زمينه تصميم 

فارس  معقول و منطقی اخذ شود.

ربیعی:

بی تردید از این 
شرایط سخت عبور 

خواهیم کرد
س��خنگوی دولت 
گفت: تجربه ممتد 
و مؤث��ر مدي��ران 
كن��ار  در  دول��ت 
حمايت های مقام 
معظ��م رهبری و 
م��ردم،  همراهی 
موان��ع موجود را رفع می كند و بی ترديد از 

اين شرايط سخت عبور خواهيم كرد.
علی ربيعی دس��تيار ارتباط��ات اجتماعی 
رئيس جمهور و سخنگوی دولت در نشست 
با اعضای شورای اطالع رسانی استان ها كه 
به ص��ورت ويدئوكنفرانس در محل وزارت 
كشور برگزار شد، گفت: هر چند امسال به 
دليل تش��ديد فشارهای خارجی بخصوص 
تحريم های ظالمانه، عمليات متمركز روانی 
دش��من برای تضعيف روحيه و اميد مردم 
و ركود جهانی ناش��ی از شيوع كرونا، سال 
س��ختی را پي��ش رو داريم، اما بر اس��اس 
سنت های اليتغير الهی ايمان داريم كه از 
اين شرايط س��خت با همدلی مردم عبور 
خواهيم كرد. س��خنگوی دولت با اش��اره 
به موفقيت های چش��مگير دول��ت تدبير 
و امي��د در 55 ماه نخس��ت آغ��از فعاليت 
گف��ت: دولت تدبير و اميد دس��تاوردهای 
اقتصادی ملموس و بزرگی داش��ت. رش��د 
اقتصادی باال در كنار كنترل تورم و بهبود 
فضای كس��ب و كار در همين دولت اتفاق 
افت��اد اما با روی كار آمدن ترامپ و اعمال 
تحريم ه��ای ظالمان��ه ش��رايط متفاوت و 
كش��ور با محدوديت هايی مواجه شد. وی 
در همين خصوص يادآور شد: مردم فهيم 
ايران در نظر دارند كه در س��ال 97 فردی 
غيرمتع��ارف در نتيجه انتخابات رياس��ت 
جمهوری امريکا بر مس��ند قدرت نشست 
و با زيرپا گذاش��تن تعهدات اين كش��ور و 
اعمال تحريم های ظالمانه و افزايش فشارها 

بر ايران، موجب بروز مشکالتی برای كشور 
و مردم ش��د كه بخش عمده آن در س��ال 
99 نمود پيدا كرد. رئيس ش��ورای اطالع 
رس��انی دولت در ادامه ب��ه عمليات روانی 
سنگين دشمنان عليه مردم ايران اشاره و 
اذعان كرد: تاكنون در هيچ دوره ای، كشور 
به اين اندازه در نظام تحريمی دشمن قرار 
نگرفته بود و بايد با ايمان به خود و اعتقاد 
به ظرفيت های داخلی مان، اين دوره را با 

موفقيت و سربلندی پشت سر بگذاريم.
ربيعی در بخش ديگری از س��خنان خود، 
تجربه ممتد و مؤثر برخی از اعضای دولت 
و همچنين حضور اس��تانداران توانمند را 
از فرصت ه��ای موجود در عبور كش��ور از 
ش��ديدترين فش��ارهای خارجی برشمرد 
و گف��ت: بی ترديد ب��ا حمايت مقام معظم 
رهب��ری و همراهی مردم، اي��ن نيروهای 
دلسوز و با تجربه، كشور را از شرايط كنونی 
خارج خواهيم كرد و روزهای بسيار بهتری 
برای مردم ما فرا خواهد رسيد. سخنگوی 
دول��ت افزود: دولت تدبي��ر و اميد در طی 
دوران فعاليت خود متناس��ب با شرايط و 
وضعيت كشور دس��تاوردهای چشم گيری 
دارد ك��ه م��ردم دس��تاوردهای قب��ل از 
تحريم ه��ا را لمس نمودند ام��ا اقدامات و 
تالش ه��ای دولت در زم��ان تحريم را كه 
بعضاً بی س��ابقه و كم نظي��ر بوده اند را به 
دلي��ل وجود فش��ارهای اقتصادی ناش��ی 
از تحريم ه��ای آمري��کا درك نکردند. وی 
خطاب به اعضای ش��ورای اطالع رس��انی 
اس��تان ها گفت: دش��من با جنگ روانی، 
س��رمايه های اجتماعی را هدف قرار داده 
ك��ه ب��رای مقابله ب��ا آن باي��د تالش ها و 
اقداماتی ك��ه دولت برای حل مش��کالت 
م��ردم انجام داده و در ح��ال انجام دارد را 
به آگاهی و اطالع افکار عمومی رس��اند و 
همچنين دس��تاوردهای دولت در شرايط 
سخت كه به سهم خود بعضاً بی نظير بوده 
اس��ت، را برای مردم ملموس نمود. رئيس 
شورای اطالع رس��انی دولت با بيان اينکه 
هم��ه هم و غم دولت، كم��ك به مردم در 
حل مشکالت شان است؛ گفت: همه تالش 
دولت كنترل ش��رايط اقتصادی كش��ور و 
بازگرداندن ثبات و بهبود فضای كس��ب و 

مهر  كار در كشور است. 

كرونا بی رحمانه در كش��ور می تازد و آنچنان 
رك��ورد زنی می كند كه هم��ه را نگران كرده 
است. اما گويا اين نگرانی خاص مردم است و 
ربطی به دولت ندارد. در اين ميان كارشناسان 
معتقدند كه اگر اين تدبير دولت برای مديريت 
اين اپيدمی ادامه يابد ، مشکالت بهداشتی  - 
درمانی ناشی از ش��يوع كرونا به ديگر مسائل 

كشور سرايت می كند. 
بر اساس آخرين آمارها شيوع كرونا در كشور 
متاسفانه در طول 24 س��اعت گذشته، 153 
بيم��ار جان خود  از دس��ت دادن��د و مجموع 
جان باختگان اي��ن بيماری به 12 هزار و 84 
نفر رسيد. از س��وی ديگر به گفته سخنگوی 
وزارت بهداش��ت گفت: بر اس��اس معيارهای 
قطعی تشخيصی، دو هزار و 691 بيمار جديد 
مبتال به كوويد 19 در كش��ور شناس��ايی كه 

يك هزار و 625 نفر بستری شدند.
س��يما س��ادات الری  در اين ب��اره افزود: بر 
اس��اس معيارهای قطعی تشخيصی از 17 تا  
18 تير 1399، دو ه��زار و 691 بيمار جديد 
مبتال به كوويد19 در كشور شناسايی شد كه 

يك هزار و 625 مورد بستری شدند . 
وی خاطرنشان كرد؛ مجموع بيماران كوويد19 

در كشور به 248 هزار و 379 نفر رسيد.
الری تصريح كرد:  3309 نفر از بيماران مبتال 
به كوويد19 در وضعيت ش��ديد اين بيماری 
تحت مراقب��ت قرار دارند. حال بايد پرس��يد  
كه بی توجهی دولتمردان و س��تاد ملی مبارزه 
با كرونا و جدی نگرفتن اين بحران از س��وی 
مس��ئولين ذيربط باعث تش��ديد ش��ده است 
يا ب��ی توجهی مردم؟ اين درحالی اس��ت كه 
باگذش��ت زمان، كادر درمان خسته شده اند، 
آنها ماه ها اس��ت كه در مي��دان نبرد با كرونا 
حاض��ر و از خانواده های خود دور هس��تند و 
اگ��ر دولتمردان نخواهند فک��ری به حال اين 
مشکل كنند، اين خس��تگی ها به ناتوانی در 

درمان بيماران مبدل خواهد شد. 
 همهچیآرومه 

كرونا اگرچه بسيار تلخ بود اما مديريت دولت 
را در معرض قضاوت عمومی قرار داد. 

درس��ت در زمانی كه آمار ابتال ب��ه كرونا بار 
ديگ��ر آنچن��ان باال رفت��ه كه عليرض��ا زالی، 
فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در تهران، گفته 
كه باي��د محدوديت های كروناي��ی را »حتی 
كوتاه  م��دت« بازگردانيم، مقامات كش��ور از 

كنترل سخن می گويند. 
 توصيف دولتمردان از ش��رايط كشور به گونه 
ای است كه گويی چرخ اقتصاد همچنان می 
چرخد و مردم ش��اد و س��رحال ، بدون هيچ 
مشکل و دغدغه روزگار را به سر می برند و در 

شرايط كامالً  مناسب به مقابله با اين بيماری 
رفتند. همي��ن چند وقت پيش بود كه رئيس 
جمهوردرجلسه روسای كميته های تخصصی 
س��تاد ملی مقابله ب��ا كرون��ا از موفقيت های 
دول��ت در مقابله با اين ويروس س��خن گفت 
و با اش��اره ب��ه اينکه  مرحله س��وم مديريت 
مقابله با كرونا آغاز ش��ده، تاكيد داش��ت كه 
هم متخصص��ان داخلی و هم س��ازمان های 
بي��ن المللی اعالم كرده اند فع��ال هيچ پايانی 
را نمی ت��وان برای كرونا مش��خص كرد و بايد 
با اس��تفاده از تجربه فاصله گذاری هوش��مند 
وارد مرحله تامين س��المت م��ردم با رعايت 
دستورالعمل های بهداش��تی در روال فعاليت 

های الزم اقتصادی-اجتماعی بشويم.
رييس جمهوری با تاكيد بر اينکه خوشبختانه 
ايران جزو اولين كش��ورهايی بود كه توانست 
با تدوين دس��تورالعمل های بهداش��تی فشار 
ب��ر زندگ��ی و كس��ب و كار م��ردم را كاهش 
داده و مس��ير منطق��ی و تدريجی بازگش��ت 
ب��ه فعاليت های ضروری با حفظ س��المتی را 
ب��رای مردم تامين كند، اضاف��ه كرد: عوارض 
كرونا بر اقتصاد كش��ور پديده غير قابل انکار 
جهانی اس��ت و ما نياز داريم قدم به قدم وارد 
مرحله جبران خسارات اقتصادی كرونا شويم 
كه اين مرحله نيز نيازمند داش��تن اطمينان 
از س��المتی مردم و رعاي��ت مطلوب مقررات 

بهداشتی از سوی مردم است.
رئيس جمه��ور از گنجايش بيمارس��تان ها و 
ظرفيت درمانی كش��ور س��خن می گفت كه 

ع��ده ای فکر كردند كرونا كابوس��ی بوده كه 
اصال وجود نداش��ته و به قول ايشان مردم به 
راحتی می توانند از شنبه به كسب و كارهای 

خود بازگردند. 
 همدلیدرحرفنهعمل 

از زمان��ی كه ميهمان ناخوانده كرونا پايش به 
كش��ور باز ش��د ، اولين تاكيد رئيس جمهور 
همدل��ی همگانی برای مقابل��ه با اين بيماری 
بود. مردم به ميدان آمدند چون هميش��ه در 
مش��کالت پش��ت س��ر يکديگر قرار داشته و 

همدلی در آنان عادتی ديرينه است. 
ام��ا گويا دولتمردان ما خود به اظهاراتش��ان، 

اعتقادی ندارند يا شعار می دهند. 
كارشناس��ان می گويند علت  حضور مردم در 
فضاهای عموم��ی و رعايت نکردن پروتکل ها، 
به خاطر مش��کالت اقتصادی خانوارهاست و 
دولت بايد برای آن فکری كند. اين مسئله ای 
است كه روحانی نيز در يکی از سخنرانی های 
اخير خود به آن اش��اره ك��رد: »چالش نان و 
جان« و مدعی شد كه دولت به خوبی از پس 

آن برآمده است. 
 كدامارجحاستجانياكارمردم؟

براس��اس يك نظر س��نجی از س��وی دو نهاد 
دولتی در كش��ور زمانی كه از م��ردم  تهران 
خواس��ته می ش��ود »ميان ت��داوم تعطيلی تا 
پاي��ان كرونا و ش��روع فعاليت ها ب��رای اينکه 
مردم شغل و درآمدش��ان از دست نرود يکی 
را انتخاب كنند، كه آرای مردم به اين نتيجه 
76 درصد تهرانی ها تداوم تعطيلی را ترجيح« 
می دهن��د. ب��ه خاط��ر داريم آن زم��ان كه با 
دستور دولت برای شروع كسب و كارهای »با 
ريس��ك كم« پس از پايان تعطيالت موافقت 
كرد بيش��تر ش��هروندان در كالن شهرها و به 

ِويژه  تهران مخالف تصميم دولت بودند. 
شکستن قرنطينه موجب شد تا مردم احساس 
كنند كه خطر بيماری از بين رفته و ش��رايط 
كش��ور مجدد به حال عادی بازگش��ته است. 
ماسك ها كنار رفت و خيابانها، ادارات، وسايل 

نقليه عمومی مملو از شهروندان شدند. 
دول��ت از فاصل��ه گ��ذاری اجتماعی صحبت 
می ك��رد ام��ا نمی گف��ت چط��ور در مترو و 
اتوبوس��ی كه جا برای س��وزن انداختن ندارد 

فاصله اجتماعی رعايت شود. 
كرونا همزمان با ايران در بس��ياری از كشورها 
ش��ايع ش��د اما مديريت دولتها توانست آن را 
كنترل كند. بس��ياری از دول��ت ها برای طی 
ش��دن زم��ان الزم ب��رای قرنطينه، م��ردم را 
درخانه ها نگه داشته و به جای هزينه گزافی 
ك��ه ما امروز ب��رای درمان و مقابله با ش��يوع 
ش��ديد بيم��اری می كنيم ، هزين��ه مايحتاج 
م��ردم برای ماندن در خان��ه را تأمين كردند. 
از س��وی ديگر با تعيين جرايم سنگين برای 

رعايت نک��ردن پروتکل های بهداش��تی، عده 
ای را كه اعتقادی به اين موضوعات نداش��تند 

مجبور به تبعيت از دستور كردند. 
دكتر حس��ين قناعتی رئيس اتاق فکر س��تاد 
فرماندهی عمليات مديريت كرونا در كالنشهر 
تهران در اين باره  گفت: اگر قرنطينه شکسته 
نمی ش��د، نفع آن برای كش��ور اي��ن بود كه 
تع��داد بيم��اران در واحد زم��ان كاهش می 
ياف��ت، بنابراين فرصت ب��ود كه آنها را درمان 
كنيم، كه قطعاً مي��زان مرگ و مير مبتاليان 
كاه��ش می يافت.  اما چني��ن اتفاقی نيفتاد. 
در آن زمان بس��ياری از نمايندگان مجلس و 
برخی مسئوالن دولتی از تصميم دولت برای 
شکستن قرنطينه انتقاد كردند و اين تصميم را 
ريسك بزرگی در مهار كرونا خوانند اما دولت 
بايد ميان مهار بيماری و حفظ سالمت مردم 
از يك س��و و راه انداختن چرخ بخش هايی از 

اقتصاد دومی را برميگزيد .
بايد گف��ت كه نبايد فراموش كنيم كه بحران 
كرونا نه تنها در ايران بلکه در سراس��ر جهان 
وضعي��ت بدی را به وج��ود آورده تا جايی كه 
بس��ياری از كارشناسان تاكيد دارند كه تاريخ 
جديدی بر مبنای ش��يوع بيماری كرونا به دو 
دسته قبل و بعد از كرونا تقسيم خواهد شد. 
در اين ميان اداره كش��ور در شرايط كرونا نه 
تنها كار سختی است بلکه اگر تدبيری درست 
به كار گرفته نش��ود چه بس��ا آثار سوء آن تا 
سال ها ادامه داشته باشد. اين روزها همانقدر 
كه س��ختی های ناشی از بيماری وجود دارد، 
به همان ميزان بايد برای درمان بيماری های 

اقتصادی ناشی از كرونا چاره انديشيد. 
در اين ش��رايط دولت كه حاال مدتهاس��ت در 
ش��وك ورود بيماری كرونا به كش��ور است از 
يك س��و بايد به درمان بيماری جسمی كرونا 
بپردازد  و از س��وی ديگر بايد به فکر عوارض 
ناش��ی از آن در مي��ان مردم باش��د و ضمن 

مديريت ماجرا از آن، كم هزينه عبور كند. 
ش��رايط حال حاضر بيمارس��تان ها در اغلب 
استان های كشور، مثل روزهای اولی است كه 

كرونا وارد ايران شده بود. 
بس��ياری كارشناس��ان می گويند دولت بايد 
مس��يری را در پي��ش گي��رد كه بس��ياری از 
كشورها برای مهار بيماری در پيش گرفته اند. 
اما به نظر می رسد  دولت نه چنين انگيزه ای 
دارد و ن��ه مناب��ع مالی الزم را ب��رای اين كار 

پيش بينی كرده است. 
دولت در زمانی كه كارشناسان و صاحبنظران 
بهداشتی كش��ور توصيه می كردند تا به دليل 
عوارض ناشی از شکستن قرنطينه آن را ادامه 
ده��د، به نظرات آنان بی توجهی كرد و ماجرا 
را باری به هرجهت گذراند و اكنون هزينه اين 

بی توجهی را مردم و كشور می پردازند. 

امامباقر)ع(: كار خير و صدقه، فقر را می  برند، بر عمر می  افزايند و 
هفتاد مرگ بد را از صاحب خود دور می كنند.

باحضورسرلشکرباقریدردمشقانجامشد؛
امضایتوافقنامهنظامی

سوريهوايران
وزير دفاع سوريه و رئيس ستاد 
كل نيروهای مس��لح جمهوری 
دمش��ق  در  اي��ران  اس��المی 
توافقنام��ه نظامی امضا كردند. 
»علی ايوب« وزير دفاع سوريه 
و سرلش��کر »محم��د باقری« 
رئيس س��تاد كل نيرو های مسلح جمهوری اسالمی 
ايران در زمينه گسترش همکاری های نظامی توافق 
امضا كردن��د. اين توافق بر گس��ترش همکاری های 
نظامی و امنيتی در زمينه فعاليت نيرو های مسلح و 
ادامه هماهنگی ها تأكيد دارد. در گفت و گوی دو طرف 
اوضاع س��وريه و ضرورت خروج نيرو های بيگانه ای را 
كه به صورت غيرقانونی وارد اين كشور شدند، مورد 
بررس��ی قرار دادند. علی ايوب در اين خصوص گفت: 
»اگر دولت آمريکا می توانس��ت ايران، سوريه و محور 
مقاوم��ت را به زانو در بي��اورد، يك لحظه هم درنگ 
نمی ك��رد«. اي��وب در ادامه گفت: »ه��ر چند هزينه 
پايداری باالتر برود با اين حال، كمتر از هزينه تسليم 
شدن است.« وی همچنين در ارتباط با تحريم آمريکا 
عليه سوريه موسوم به »سزار« گفت: »قانون سزار با 
س��وری ها می جنگد در ]تهيه[خوراك، دارو و غذای 
كودكانشان. تالش می كنيم با تبعات اين قانون مقابله 
كنيم.« وزير دفاع سوريه تأكيد كرد: »اسرائيل شريك 
قوی ]آمريکا[در جنگ عليه س��وريه است. گروه های 

تروريستی بخشی از تجاوزات اسرائيلی ها هستند«.
او در ادامه همچنين تأكيد كرد كه ارتش سوريه كه از 
سال 2011 ايستادگی كرده و ساختار سوريه را حفظ 

كرده است بی شك پيروز خواهد شد.
در مقابل، سرلشکر باقری گفت: »سامانه های پدافند 
هوايی س��وريه را در راس��تای تحکيم همکاری های 

نظامی ميان دو كشور، تقويت خواهيم كرد.«
سرلش��کر باقری همچنين گف��ت: »تركيه كمی در 
اجرای تعهدات خود در قبال تفاهمات صورت گرفته 
در آستانه مبنی بر خارج كردن گرو ه های تروريستی 
از س��وريه تأخير داشته اس��ت.« محمد باقری افزود: 
»تركي��ه باي��د بداند ك��ه حل مش��کالت امنيتيش 
از طري��ق مذاك��ره و ايج��اد تفاهم با طرف س��وری 
ص��ورت می گيرد و ن��ه از طريق حض��ور نظامی در 
خاك سوريه.« سرلشکر باقری همچنين تأكيد كرد: 
»مردم و كشور های منطقه از حضور آمريکا استقبال 
نمی كنند و پاس��خ ما به ياوه گويی های آمريکا ادامه 
دارد.« باقری در پايان اظهاراتش تأكيد كرد: »توافق 
امضا شده اراده ما را برای همکاری مشترك در زمينه 

مقابله با فشار های آمريکا باال می برد.«
باشگاهخبرنگارانجوان

بوربور:
روحانیبايدپاسخگوباشد

فعال سياس��ی اصولگرا گفت: رئيس جمهور در اين 
هفت س��ال خرابکاری كرده اس��ت ولی به نظر من 
رئيس جمهور بايد پاسخگو باشد، اما نبايد استيضاح 
شود. حبيب اهلل بوربور ، با بيان اينکه رئيس جمهور 
بايد در يك س��ال آخر عمر دولتش پاسخگو مردم و 
مجلس باشد، اظهار كرد: اگر او هفت سال خرابکاری 
كرده و نس��بت به مطالبه های مردم، رهبر انقالب و 

علما بی توجه بوده، هم اكنون بايد پاسخگو باشد.
وی اف��زود: راحت تري��ن كار اين اس��ت كه روحانی 
اس��تيضاح و بركنار شود، اما من اعتقاد دارم كه بايد 
پاس��خگو كردن دولت جايگزين بركناری آن ش��ود. 
بركن��اری دولت به صالح مملکت نيس��ت؛ چون در 
ش��رايطی كه هم بيم��اری كرونا وج��ود دارد و هم 
مشکالت اقتصادی، استيضاح به نفع نظام نيست، اما 
با پرسش از رئيس جمهور و پاسخگو كردن او موافقم. 
فعال سياسی اصولگرا با بيان اينکه احتمال دارد كه 
طرح س��ؤال از رئيس جمهور مقدمه ای بر استيضاح 
او باش��د، گفت: اما اگر روحانی اس��تيضاح شود تنها 
به نفع اوس��ت. بوربور بيان كرد: برخی اصالح طلبان 
خواهان استيضاح رئيس جمهور هستند و متأسفانه 
گاهی اوقات نقشه هايی كه آنها ترسيم می كنند، به 

دست دوستان عملی می شود.
وی گفت: رژيم صهيونيستی و آمريکا می خواهند كه 
رئيس جمهور ايران توسط مجلس بركنار شود تا در 
كش��ور بی ثباتی به وجود آيد؛ لذا به باور من رئيس 
جمهور بايد پاسخگو باشد، اما نبايد استيضاح شود. 
فعال سياس��ی اصولگرا يادآور ش��د: حسن روحانی 
نمی خواه��د خ��ود را اصالح كند؛ چ��ون مأموريتی 
ب��رای خود تعريف كرده ك��ه آن مأموريت مذاكره با 

آنا ابرقدرت ها و كنار آمدن با آن است.

كدخدايی:
آياجامعهبينالمللیقادراستمانع

توسعهطلبیويکجانبهگرايی
آمريکاباشد؟

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ترور شهيد سليمانی 
از س��وی گزارشگر ملل متحد به عنوان نقض حقوق 
بين الملل ش��ناخته ش��د. اقدام��ی جنايتکارانه كه 
متاسفانه با س��کوت برخی مجامع بين المللی همراه 
بود. عباسعلی كدخدايی در صفحه شخصی خود در 
توييتر نوشت: »ترور شهيد سليمانی از سوی گزارشگر 
ملل متحد به عنوان نقض حقوق بين الملل شناخته 
شد. اقدامی جنايتکارانه كه متاسفانه با سکوت برخی 
مجامع بين المللی همراه ب��ود. آيا جامعه بين المللی 
قادر است كه مانع توسعه طلبی و يکجانبه گرايی رژيم 

آمريکا باشد؟«

گزارشخبر

آگهى حصر وراثت
آقاى ســید محمد جعفرى شــماره شناســنامه 238  به شــرح دادخواست به کالسه 
296/99/ 14از این شــورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان آغاننه موسوى شماره شناســنامه 155 در تاریخ 98/10/22 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســید 
محمد جعفرى فرزند ســید حســین شــماره شناســنامه238   2-سید اســمعیل جعفرى 
فرزند سید حسین شــماره شناسنامه150   3-فاطمه جعفرى فرزند سید حسین شماره 
شناســنامه27   4-لیال جعفرى فرزند سید حســین شماره شناسنامه17 همگى فرزندان 
متوفى. اینک شــورا با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى 
نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
 قاضى شعبه چهارده شوراى حل اختالف بابل-سیده زهرا حسینى

دادنامه
کالســه پرونــده:1/87/99 شــماره دادنامــه:168-99/3/19 خواهان:حســین 
نبــى زاده قمــى فرزند على اصغر-بابل بانک ملى شــعبه قدیر بابــل خوانده:فرخ آروین 
فرزند محمدحســن-مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه ((رأى قاضى شورا)):درخصوص 
دادخواســت تقدیمــى از ســوى حســین نبــى زاده قمى به طرفیــت فرخ آرویــن فرزند 
محمدحســن به خواســته مطالبه مبلغ 8,000,000 ریال طبق رسید به تاریخ 99/1/31 
و هزینه دادرســى و تاخیر تادیه باتوجه به تصویر مصدق رســید یادشــده و نیز به دلیل 
عدم حضور و ارائه دفاعیات از سوى خوانده على رغم ابالغ قانونى وقت دادرسى به وى و 
باتوجه به دعوى خواهان ثابت و وارد تشخیص به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى 
مدنــى خوانده را محکوم به پرداخــت 8,000,000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
180,000 ریــال هزینه دادرســى و خســارت تاخیــر و تادیه از زمان طرح دادخواســت 

لغایــت اجراى حکم درحــق خواهان محکوم مى نماید.رأى صادره غیابى ظرف بیســت روز 
پــس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه ســپس ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف بابل-مهدى زاده

آگهى حصر وراثت
خانم منصوره پورحســین شــماره شناسنامه 2541 به شــرح دادخواست به کالسه 
14/350/99از این شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
کــه شــادروان آســیه باباجانى حصیرى شــماره شناســنامه 897 در تاریــخ 99/3/8 در 
اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-جواد پورحســین فرزند رجبعلى شــماره شناسنامه2062991622   2-محمدعلى 
مهــدى پورحســین فرزند رجبعلى شــماره شناســنامه  2063234558   3-اســماعیل 
پورحســین فرزند رجبعلى شــماره شناســنامه  2062922043   4-راضیه پورحســین 
فرزند رجبعلى شماره شناسنامه  2063191611   5-مرضیه پورحسین فرزند رجبعلى 
شماره شناسنامه  2063213755   6-آسیه پورحسین فرزند رجبعلى شماره شناسنامه  
2062252300   7-منصــوره پورحســین فرزنــد رجبعلى شــماره شناســنامه  2541   
8-شهربانو پورحســین فرزند رجبعلى شماره شناســنامه  2062875541   9-محبوبه 
پورحســین فرزند رجبعلى شــماره شناســنامه  2062900023   10-زینب پورحسین 
فرزنــد رجبعلــى شــماره شناســنامه  2063035024   11-مولــود پورحســین فرزند 
رجبعلى شــماره شناسنامه  2063060878 همگى فرزندان متوفى. اینک شورا با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یــک نوبت آگهى مى نمایــد تاهرکس اعتراضى 
دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهارده شوراى حل اختالف بابل-سیده نرجس سیدزاده

نگاهی به تصمیمات دولت در مقابله با کرونا 

رقص کرونا در 
میانه جان و مال


