
چرا رسانه ملی در اصفهان از اهرم 
قدرت استفاده می کند؟!    

ش��هردار کالن ش��هر اصفهان که در میان مدیران به 
حسن خلق و رعایت کامل تعامالت فردی و جمعی 
شهرت بسزایی دارد و علیرغم همه مشکالت و مصائب 
اقتصادی در دس��تگاه عری��ض و طویل زیرمجموعه 
خود اما هرگز ترش��رویی پیشه نکرده باالخره کاسه 
صبرش لبریز شده و باب گله گذاری از رسانه ملی را 
باز می کند. نشست دومین مقام اجرایی در کالن شهر 
اصفهان با حضور اعضای ش��ورای اس��المی شهر در 
روز ش��نبه 14 تیرماه جاری به نوعی توأم بود با ابراز 
تلویحی خط  مش��ی های جدید رسانه ملی اصفهان 
در پش��ت پ��رده که نه تنه��ا نقش��ی در آگاه کردن 
جامعه با خدمات ش��هرداری این شهر که شدیداً با 
بحران اقتصادی روبروس��ت، ندارد بلکه به سانس��ور 
خطبه ه��ای نماز جمعه این ش��هر به امامت آیت اهلل 
طباطبایی نژاد پیرامون مقایسه اقدامات امروز، دیروز 
و ای��ن دوره با دوره های گذش��ته که در جمع بندی 
موض��وع ای��ن دوره را بر دوره های گذش��ته ترجیح 
داده ان��د و نگرانی ایش��ان از تعطیلی اج��رای پروژه 
سالن اجالس س��ران در این دوران رفع شده، اشاره 
کردند و تقدیرها را در شهرداری حاصل دیپلماسی، 
سیاست ورزی و خردورزی دانستند، اشاره و گفتند: 
ش��اید در ابتدا این ذهنیت وجود داش��ت که فضای 
مدیریت ش��هری ممکن است سبب التهاب و تنش 
شود و تداوم آن را کار سختی می دانستند اما اکنون 
نگرش ها تغییر کرده و باید به گونه ای پیش برویم که 
با یک صدایی، عملکرد درست و پیشرفت کارها این 
رویه مطلوب ادامه پیدا کند. انتقاد شهردار اصفهان از 
اینکه برخی افراد اقدامات موفقیت آمیز شهرداری را 
برنمی تابند، تصریح کرد: در روزی که افراد بسیاری 
شاهد عینی س��خنان امام جمعه بودند قسمت هایی 
که ایشان از اقدامات مدیریت شهری تقدیر کردند در 
صداوسیما سانسور و خطبه های نماز جمعه برخالف 
همیشه که کامل پخش می شد، این بار تقطیع شد، 
البته مدیران رس��انه ملی این اتفاق را تصادفی ذکر 
می کنند و قول اص��الح می دهند. بحث اصلی تأیید 
یا تکذیب موفقیت ها در شهرداری اصفهان طی دوره 
گذشته شورای اس��المی و مدیریت آن نیست بلکه 
مس��ئله اصلی بر این اس��ت که نماز جمعه تریبون 
آحاد جامعه اس��ت و آنچ��ه از جانب امام جمعه بیان 
می ش��ود مکنونات قلبی ایشان است. بنابراین رسانه 
ملی موظف می باش��د فارغ از هر نوع بغض احتمالی 
و یا احیاناً تسویه حس��اب های ش��خصی از این اهرم 
قدرت استفاده نکند تا به گونه ای اعتمادها را در این 
برهه از زمان و با وجود ویروس کرونا که منطقه را از 
قرمز به هشدار سوق داده است مختل ننماید! آنچه 
از طریق ش��هرداری اصفهان به عنوان یک شخصیت 
حقوقی ابراز می گردد خالی از احساسات شخصی یا 
مطالبه عمومی از رسانه ملی است تا در آینده بدعتی 
به نام تسویه حس��اب در آن نهادینه نش��ود. معاونت 
اس��تان های صداوسیما که ش��خصیت فرهیخته ای 
در ای��ن زمینه هس��تند موظف اند تا اندکی بیش��تر 
پیرامون دالیل افت در رسانه ملی اصفهان از هر نظر 
بیندیشند و از مدیریت این مرکز بخواهند تا علی رغم 
عدم آشنایی با محیط اصفهان وقت و نظارت شخصی 

بیشتری به تفویض اختیارات خود داشته باشند!

اخبار

رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه کروناهراس��ی و 
عادی س��ازی کرون��ا هر دو خطرناک اس��ت، 
گف��ت: وزارت بهداش��ت چارچ��وب برگزاری 

کنکور را مشخص کند.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور 
در جلس��ه س��تاد ملی مبارزه ب��ا کرونا گفت: 

م��ردم عزیز م��ا آگاه هس��تند که م��ا ۵ ماه 
اس��ت با کووی��د 1۹ مواجه هس��تیم و فراز و 
نشیبی نس��بت به این بیماری داشتیم. وی با 
اش��اره به همکاری مردم و دول��ت ادامه داد: 
اگر این همکاری دچار اختالل ش��ود موفقیت 
ما با اش��کال مواجه خواهد شد. کرونا هراسی 

و عادی س��ازی کرونا هر دو خطرناک اس��ت. 
روحانی افزود: تعطیلی کس��ب و کار در بلند 
مدت امکان پذیر نیس��ت، هی��چ دولتی قادر 
نیس��ت در بلند مدت فعالیت ه��ای اقتصادی 
کش��ورش را تعطی��ل کن��د، راه گ��ذر از این 
ش��رایط انجام فعالیت ه��ای الزم اقتصادی، 
اجتماع��ی، فرهنگی و س��ایر نیازه��ا توأم با 
رعای��ت پروتکل های بهداش��تی اس��ت و راه 
دومی وجود ندارد. همه باید تالش کنند. وی 
تاکید کرد: راحت ترین کار تعطیلی فعالیت ها 
است اما روز بعد هم مردم از به هم ریختگی، 
گرسنگی، فشار و مشکالت می آیند و اعتراض 
می کنن��د. ام��ا هیچ کس در دنی��ا این کار را 
نمی کن��د. رئیس جمهور تاکید کرد: تجمعات 
به طور کلی در ش��رایط امروز غیرقابل قبول 
اس��ت. حتی نس��بت به کنکور هم اگر وزارت 
بهداش��ت ایرادی داش��ته چارچوبی برای آن 
ایجاد می کند تا مش��کلی نباش��د. اجتماعات 

باید در حد ضرورت محدود شود.
روحانی تصریح کرد: ما نمی توانیم مثل سابق 
کنار هم بایستیم، لذا فاصله گذاری اجتماعی 
ضروری است و س��بک زندگی را باید امسال 
ع��وض کنیم. حتی در کارخانجات هم باید از 

ماسک استفاده کنند. مردم عزیز ما باید قانع 
شوند. صدا و سیمای ما، روزنامه های ما، فضای 
مج��ازی ما و هنرمندان و فرهیختگانمان باید 
ب��ه صحنه بیایند تا به مردم بگوییم راهی جز 

اجرای دستورالعمل ها نداریم.
رئیس جمهور گفت: از ۲۵ اسفند فوتی های ما 
س��ه رقمی شد و مجبور شدیم مراکز و برخی 
سفرها را تعطیل کنیم. از ۲۶ فروردین مرگ 
و میر دو رقمی ش��د ت��ا ۲۵ خرداد که دوباره 
به س��ه رقمی برگشتیم، امیدوارم بتوانیم این 
دوره سه رقمی را کوتاه کنیم. وی با تشکر از 
دس��تگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و قوای 
دیگ��ر، تأکید ک��رد: ما از ابتدای ش��یوع این 
ویروس هیچ وقت برای تهیه دستمال کاغذی 
و مواد ش��وینده با مش��کل مواجه نبودیم اما 

اروپا و آمریکا با مشکل روبرو شدند. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: مراقبت های 
جمع��ی و فردی باید به عنوان اصل خدش��ه 
ناپذیر مورد توجه قرار گیرد.کس��ب و کارها، 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی و گش��ایش ها باید با 
رعایت کام��ل پروتکل های بهداش��تی تداوم 
یاب��د؛ راه دومی وجود ن��دارد. روحانی ضمن 
اشاره به تالش سازمان برنامه و بودجه و بانک 

مرک��زی در مبارزه با کرونا، اظهار داش��ت: ما 
جزو کشورهایی هستیم که در کشف واکسن و 
داروی مبارزه با بیماری کرونا تالش می کنیم. 
ما همه تالشمان را می کنیم واکسن و داروهای 

مورد نیاز را تولید کنیم.
رئیس قوه مجریه گفت: بخش بزرگی از کشور 
به تبلیغات دشمنان توجه نمی کند. بیماری را 
نباید کسی مخفی کند، مخفی کردن بیماری 
ظلم به حقوق دیگران است. اینجا جای حیا و 
کم رویی نیست و نباید سرکار برود. در نامه ای 
اخیراً دیدم که ساعت کار مثاًل ۳۰/۷ تا ۳۰/14 
باشد لذا باید کل ساعت کاری برای کارمندان 
و دانش��گاهیان منظور شود و چیزی که اینجا 
مصوب کردیم مقرره است و باید اجرایی شود. 
وی بی��ان داش��ت: من دوب��اره تأکید می کنم 
تس��ت مثبت را باید آزمایش��گاه ها به خانواده 
و مح��ل کار افراد گزارش دهن��د این مصوبه 
1۲ فروردی��ن بود. مصوبات دقیق اجرا ش��ود. 
روحانی با تأکید بر نظارت بر مصوبات س��تاد 
ملی مبارزه با کرونا گفت: وزارت کشور، وزارت 
بهداش��ت، اصناف، قوه قضائیه هم باید کمک 
کنند تا نظارت انجام ش��ود. من از مردم بابت 

استفاده از ماسک تشکر می کنم.  فارس

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گف��ت: هجمه ها 
به این ش��وا مثل بقیه هجمه هاس��ت و برخی 
از س��ر نادانی و برخی از س��ر کینه توزی است 
و امیدواری��م دوس��تان نادان به خ��ود بیایند. 
عباس��علی کدخدایی در نشست خبری گفت: 
هنوز ما در شورای نگهبان مصوبه ای از مجلس 
یازده��م دریافت نکرده ای��م و گزارش های ارائه 
شده مربوط به مجلس سابق است. وی با بیان 
اینکه یکی از لوایح مفصل که برای ما ارس��ال 
ش��د، الیحه مالیات برارزش افزوده بود، افزود: 
صرف نظر از اشکاالت و ابهامات مصوبه، با توجه 
به اینکه مدت قانون آزمایشی مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب 1۷/۲/1۳۸۷ بر اس��اس بند )ل( 
تبصره ۶ قانون بودجه س��ال ۹۹ کل کش��ور، 
صرفاً تا پایان مهرماه ۹۹ اس��ت و تمدید مدت 
به موجب اصل ۸۵ قانون اساس��ی باید توس��ط 
مجلس صورت گیرد، نحوه اجرا و اعتبار احکام 
مصوبه حاض��ر با در نظر گرفتن حکم ماده ۵۷ 
الیحه مبنی بر اجرای این قانون، پس از دو دوره 
مالیاتی پس از ابالغ آن و الزم االجرا تلقی شدن 
قانون آزمایشی مزبور، واجد ابهام است، پس از 

رفع ابهام نس��بت به مصوب��ه اظهارنظر خواهد 
ش��د. کدخدایی اعالم کرد: طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، مجلس ش��ورای 
اس��المی و شوراهای ش��هر نیز در جلسه اخیر 
این ش��ورا بررسی ش��د و ابهامات ما درباره این 
مصوبه همچنان به قوت خود باقی است. وی در 
ادامه نشس��ت خبری درپاسخ به سوالی درباره 
رد اعتبارنامه »تاجگردون« و هجمه های وارده 
در این زمینه به ش��ورای نگهبان، تصریح کرد: 
ش��ورای نگهبان یک مرحله رس��یدگی است و 
رسیدگی به اعتبارنامه ها مرحله دیگری است و 
ارتباطی با هم ندارد. سخنگوی شورای نگهبان 
ب��ا بیان اینک��ه نمایندگان مجل��س می توانند 
اعتبارنامه ها را بررس��ی کنند، خاطرنشان کرد: 
1۹ مورد هم قباًل داش��تیم که در ش��ورا تایید 
ش��ده بود اما مجلس به اعتبارنامه ها رای الزم 
را نداد از این رو اتفاق خاصی نیست. کدخدایی 
همچنین درباره زمان برگزاری انتخابات افرادی 
ک��ه از مجلس یازدهم جا مانده اند، گفت: ما دو 
مرحل��ه انتخابات داریم که یکی از آنها ش��امل 
مرحل��ه دوم می ش��ود و اف��رادی را مش��مول 

می ش��ود که حدنص��اب الزم را ب��رای ورود به 
مجلس نداش��تند که این انتخابات اگر مشکلی 
پیش نیاید ش��هریور ماه س��ال ج��اری برگزار 
می ش��ود. وی یادآور شد: انتخابات میاندوره ای 
برای افرادی برگزار می شود که یا فوت شده اند 
یا به هر دلیلی از مجلس بازمی مانند به همین 
جه��ت انتخابات با انتخابات ریاس��ت جمهوری 
برگزار می ش��ود. کدخدایی در پاسخ به سوالی 
درباره ارزیابی عمکرد ش��ورای نگهبان طی 4۰ 
سال گذشته، افزود: عملکرد شورا توسط مردم 
باید ارزیابی شود اما واقعیت این است که اساس 
ش��ورای نگهبان به عنوان یه نه��اد ضروری با 
تش��خیص به موقع موسسین آن انجام گرفت. 
کدخدایی درباره شایعات رایزنی احمدی نژاد با 
شورای نگهبان اظهار داشت: هیچ گونه رایزنی از 
سوی هیچ کس به عمل نیامده و همه شایعات 

حول این موضوع تکذیب می شود.
وی درب��اره اینک��ه آیا امکان پخش مس��تقیم 
مش��روح مذاکرات ش��ورای نگهبان در موضوع 
بررس��ی صالحیت کاندیداها وجود دارد یا نه؟ 
گفت: هیچ منعی برای پخش مشروح مذاکرات 

شورا در موضوع تصویب قوانین وجود ندارد اما 
در موض��وع تایید صالحیت ها بعید اس��ت که 
چنین امکان��ی فراهم ش��ود. کدخدایی درباره 
اعالم نظ��ر درباره برخی پرونده ه��ا که پس از 
انتخابات صورت گرف��ت، گفت: درباره یکی دو 
نف��ر از منتخبان پ��س از ورود آنها به مجلس 
گزارش هایی به دس��تمان رسید که صالحیت 
آنها را مخدوش می کرد. اما چون نمی توانستیم 
به پرونده ها ورود کنیم گزارش ها را به مجلس 
اعالم کردیم ت��ا در تایی��د اعتبارنامه ها از این 
گزارش ها استفاده شود. در واقع وظیفه شورا در 

این مرحله تنها اعالم این گزارش ها به مجلس 
بود. وی درباره سند ۲۵ ساله بین ایران و چین 
نی��ز گفت: هم��ه موافقتنامه ه��ا و قراردادهای 
بین الملل��ی باید در مجلس و ش��ورای نگهبان 
بررسی ش��ود و درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و 

چین هم همین اتفاق خواهد افتاد.
کدخدایی با بیان اینکه اصل قرارداد ۲۵ س��اله 
ایران و چین خوب اس��ت و باید از آن حمایت 
کنی��م، تصریح کرد: موضع دش��منان نش��ان 
می دهد که جمهوری اسالمی راه خود را درست 

رفته است.  مهر

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا 
در استان تهران:

مردم مراعات نکنند 
هفته های آینده وضعیت 

فاجعه باری خواهیم داشت
معاون درمان س��تاد مقابله با کرونا در استان تهران با بیان 
اینکه روند آلودگی بیماری در تهران به ش��دت زیاد ش��ده 
است، گفت: توصیه می کنیم افراد به جز در موارد اورژانس 
که تنگی نفس ش��دید دارند، به بیمارستان مراجعه نکنند 
و در ای��ن ش��رایط تنها به مطب ها و مراکز جامع س��المت 
مراجع��ه کنند. اکنون حدود ۵ م��اه از ورود ویروس کرونا 
ب��ه ایران می گ��ذرد؛ ویروس��ی که در طول م��دت حضور 
خود، زندگی مردم در س��طوح مختل��ف را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت و لطمات و خسارات زیادی به سالمت مردم و 

بخش های اقتصادی و اجتماعی وارد کرده است.
نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در در استان 
تهران درباره »وضعیت بیمارس��تان های اس��تان تهران در 
پذی��رش بیماران مبت��ال به کرونا«، اظهار داش��ت: به همه 
بیمارستان های استان تهران ابالغ کردیم با توجه به افزایش 
میزان بس��تری مبتالیان به کرونا در استان تهران بیماران 
را پذیرش کنند. هر موجی که در کش��ور ایجاد می شود بر 
تهران نیز اثر می گذارد؛ مثال اگر در جنوب کش��ور افزایش 

مبتالیان داشته باشیم تهران نیز متاثر می شود.
وی ادام��ه داد: در حوزه درمان ما در س��طح دو قرار داریم 
و در بح��ث پیش��گیری، درمان عمال نقش��ی ن��دارد. باید 
محدودیت ها بیش��تر انجام می ش��د که نش��د؛ در کل روند 
آلودگی بیماری در تهران بشدت زیاد شده است و متاسفانه 
در سنین پایین تر حتی درگیری در اطفال و افراد جوان و 

کسانی که بیماری زمینه ای نیز ندارند وجود دارد.
 معاون درمان س��تاد مقابله با کرونا در اس��تان تهران بیان 
داش��ت: این نش��ان می دهد در موج جدید میزان آلودگی 
فوق الع��اده زیاد اس��ت و باید محدودیت های تردد بیش��تر 
ش��ود. توکلی در پاسخ به این پرسش که »در حوزه درمان 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان های استان تهران  چه 
وضعیت��ی داریم؟«، افزود: در اس��تان تهران و در مجموعه 
۳ دانشگاه علوم پزش��کی تهران، شهید بهشتی و ایران در 
مجموع، 1۸۰ تا ۲۰۰ بیمارس��تان داری��م که از این تعداد 

بیش از 1۰۰ بیمارستان درگیر بیماران کرونا هستند.
معاون درمان س��تاد مقابله با کرونا در اس��تان تهران ابراز 
داش��ت: اکنون ظرفیت ما پاسخگوس��ت ام��ا موضوع مهم 
این اس��ت که بس��یاری از بیماران مراجعه کننده به مراکز 
درمانی نیاز به  بس��تری ندارن��د. توکلی تصریح کرد: ما در 
بیمارستانها کمیته ای تش��کیل داده ایم تا بیماران مراجعه 
کننده سریع ویزیت شوند و تا حد ممکن بیماری را بستری 
نکنیم. همچنین سیستم بهداشت بتواند کمک کننده بوده 

و به  بیماران  در منزل آموزش داده شود.
معاون درمان س��تاد مقابله با کرونا در استان تهران گفت: 
بیماران زمینه ای اصال از منزل خارج نش��وند و حتما همه 

افراد از ماس��ک اس��تفاده کنن��د.در حال حاض��ر اورژانس 
پاس��خگو هس��تند و ابالغ کردی��م تا همه مراک��ز درمانی 

خصوصی بیماران مبتال به کرونا را پذیرش کنند.
توکلی در واکنش به این پرس��ش که »آیا اکنون در استان 
تهران کمبود تخت بیمارستانی برای پذیرش بیماران کرونا 
ندارید؟«،خاطرنشان کرد: باید گفت تعدادی بیمار هستند 
که ممکن اس��ت به خاطر عدم پوشش بیمه ای مثال اینکه 
فرد بیم��ه تامین اجتماعی باش��د و به بیمارس��تانی برود 
که ظرفیت پذیرش را نداش��ته باش��د؛ یعنی ممکن اس��ت 
محدودیتی داشته باشیم اما در اورژانس، هیچ بیماری عدم 
پذیرش ندارد و س��تاد هدایت بیمارستانی نیز نظارت الزم 
را بر مراکز درمانی دارد. وی در پاس��خ به این پرس��ش که 
»چرا بیمارستان های خصوصی بیماران کرونایی را پذیرش 
نمی کنند؟«، اظهار داشت: برخی بیمارستان های خصوصی 
اصال توان ارائه س��رویس به بیم��اران کرونا را ندارند؛ البته 
دو س��ه بیمارس��تان در اس��تان تهران  آماده بهره برداری 
اس��ت، مثل بیمارس��تان جدید فیروز آبادی که جایگزین 
بیمارس��تان قبلی اس��ت و یکی دو بیمارستان دیگر که در 

مجموع بتوانیم ۵۰۰ تخت بیمارستانی اضافه کنیم.
معاون درمان س��تاد مقابله با کرونا در استان تهران  اضافه 
کرد: بیمارستان امام سجاد)ع( شهریار، بیمارستان حضرت 
فاطمه)ع( رباط کریم، بیمارستان شهدای گمنام پاکدشت، 
بیمارستان شهید مفتح ورامین و بیمارستان امام حسین)ع( 

بهارستان کامال زیر بار بیماران کرونا هستند.
وی درباره »آخرین وضعیت ش��یوع کرونا در تهران«، بیان 
داشت: در ش��رایط فعلی وضعیت تهران قرمز است و تمام 

ظرفیت در بخش درمان زیر بار رفته اس��ت و در ادامه باید 
تمهی��دات برای کنترل تردد غیر ضرور صورت گیرد که در 
حال انجام اس��ت. معاون درمان س��تاد مقابل��ه با کرونا در 
استان تهران  ابراز داشت: ما سه گروه از افراد جامعه را در 
مواجه��ه با کرونا داریم. عده ای که بی خیال هس��تند؛ یک 
قشری دیگری که گرفتار بیماری کرونا شده اند و بار روانی 
زیادی بر آنها وارد ش��ده و  ممکن اس��ت ب��ه همین دلیل 

مراجعه غیر ضروری به بیمارستان داشته باشند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که »آیا پزشکان عمومی در 
مراک��ز درمانی و مطب ه��ای خصوصی نس��بت به آخرین 
پروتکل های درمانی بیماران کرونا توجیه شده اند؟«، تأکید 
کرد: بله، بیمارانی که مش��کل تنفس��ی حاد ندارند نیاز به 
مراجعه به بیمارس��تان و بستری ندارند؛ در حالی که مردم 
فکر می کنند در بیمارس��تان معجزه می ش��ود و کار خالق 
العاده ای صورت می گیرد؛ با توجه به اینکه در بیمارس��تان 
نیز درمان حمایتی انجام می شود و هنوز کرونا درمان قطعی 
ندارد. معاون درمان س��تاد مقابله با کرونا در استان تهران 
تصری��ح ک��رد: بنابراین به مردم توصی��ه می کنیم تا جایی 
که می ش��ود از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند؛ مگر 
اینکه نیاز به دس��تگاه کمک تنفسی داشته باشند. یکسری 
افراد عالئم گوارشی دارند و کرونای گوارشی عالئمی مانند 
دل درد، دل پیچه، اس��هال و کوفتگی اس��ت که این افراد 
باید در منزل استراحت کرده و مایعات زیاد مصرف کنند.

توکلی درباره »آیا کمبودی در تامین دستگاه ونتیالتور در 
اس��تان تهران دارید؟« خاطرنشان کرد: نه مشکلی در این 

خصوص نداریم.  فارس
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گزارش

غربی ها خط شایعه علیه ایران و چین را فعال کردند
نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی گفت: غربی ه��ا از توافق ایران و چین 
ناراضی هس��تند ب��رای همین خط تولید ش��ایعه علیه ای��ن همکاری راه 
انداخت��ه اند. عباس مقتدایی گفت: آنچه تاکنون مطرح ش��ده، یک پیش 
نویس است که بین چین و ایران مطرح شده و همین پیش نویسها موجب 
نگرانی غرب گرایان، کش��ورهای غربی و شانتاژها و شایعه سازی آنها برای 

ناخرسند کردن مردم ایران از این توافق شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه چین یک��ی از قطب های مهم اقتصادی دنی��ا آماده همکاری با 
ایران برای رفع نیازهای خود در تأمین انرژی مطمئن است، تصریح کرد: جمهوری 
اس��المی ایران نیز به عنوان کش��وری با منابع فراوان انرژی و نفت، در پی اطمینان 
از بازار نفت و انرژی خود و البته س��رمایه گ��ذاری و روابط اقتصادی خوب با چین 

است.  تسنیم

جان مردم را نباید قربانی تعلل در ایجاد محدودیت ها کرد
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برای مقابله با کرونا الزم است 
محدودیت ها دوباره اعمال شود، گفت: جان مردم را نباید قربانی تعلل در 
ایجاد محدودیت های کرونایی کرد. مهدی شریفیان افزود: چند ماه است 
که همه پزشکان و کادر درمانی چه در کشور و چه خارج از کشور نسبت 
به شیوع مجدد بیماری خطرناک کرونا هشدار می دهند ولی با بی تدبیری 
و کم توجهی س��تاد ملی مقابله با این بیماری به احتمال بازگشت این ویروس 
منحوس متأسفانه شاهد اوج گیری دوباره این بیماری در کشور هستیم. شریفیان 
با اش��اره به موفقیت کسب ش��ده در برابر کرونا در ماه های ابتدای س��ال ادامه داد: 
تجربه همین چند ماه هم نشان داد بدون استمرار این جدیت در برابر این بیماری 
نمی توان موفق ش��د و متأس��فانه خوش بینی حاصل از بی توجهی به هش��دارهای 

متخصصان درمانی زمینه ساز شدت گرفتن دوباره این بیماری شد.  فارس

قیمت برخی شرکت های واگذار شده کارشناسی نیست
عض��و کمیس��یون »صنایع و مع��ادن« مجلس گفت: همواره مش��کالت 
در واگ��ذاری ش��رکت ها به بخش خصوصی مربوط به این اس��ت که این 
شرکت ها به ثمن بخس گذاشته و قیمت تمام شده آنها کارشناسی نیست. 
حجت االسالم سید جواد حسینی کیا با اشاره به مشکالت خصوصی سازی 
در کش��ور گفت: واحد هایی که واگذاری آن ها به نظر حاکمیتی نیاز ندارد 
باید به بخش خصوصی واگذار ش��ده و دولت هم نباید رقیب این بخش باشد. 
وی تاکی��د کرد: در ح��ال حاضر اختالف نظرات جدی درباره برخی از واگذاری ها 
اعم از واگذاری پاالیشگاه  کرمانشاه و یا سایر واحد های تولیدی وجود دارد که نیاز 
است به این موارد ورود جدی شود.  این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعا مجلس 
باید به اصالح قوانین خصوصی سازی ورود کند و این مسئله در کمیسیون صنایع 

و معادن هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.  میزان

همچنان همه چی آرومه
 

ی��ک نماینده مجل��س: طرح جدید 
مجل��س برای تش��خیص خانه های 

خالی تدوین می شود.
به نظر ش��ما برای اجرای این طرح 

کدام فراکسیون باید راه اندازی شود؟
الف( فراکسیون خونه خالی و گلدان های بی آب

ب( فراکسیون مکان یابی هوشمند
ج( فراکسیون روم به دیوار

د( یک فراکس��یون دیگر که اسمش ناجور است اما 
بازدهی خوبی دارد.

نماین��ده رفس��نجان: اولین حق��وق نمایندگی 11 
میلیون تومان واریز ش��ده به ع��الوه ۲۰۰ میلیون 
تومان بابت مس��کن و ۲۰ میلیون تومان هم برای 

سایر هزینه ها به حساب ما واریز شد.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( مجلس ما کارآمد است.

ب( نماین��دگان مجلس تقریبا اندازه ننجون حقوق 
می گیرند.

ج( اگر این حقوق دوبرابر بش��ود کمر گرانی ها می 
شکند.

د( همه چی آرومه ما چقدر خوشحالیم.

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

»کروناهراسی« و »عادی سازی« خطرناک است
وزارت بهداشت چارچوب برگزاری کنکور را مشخص کند

کدخدایی در نشست خبری:

انعقاد قرارداد با چین اقدام خوبی است


