
امیرخانزادی: 
تا آخرین قطره خون در برابر هر 

 تهدیدی ایستادگی می کنیم
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش ب��ا تاکید بر اینکه تا 
آخرین قطره خون در برابر هر  تهدیدی ایس��تادگی 
می کنی��م گفت:  ش��هادت در راه آرمان های انقالب 
اس��المی ی��ک ارزش اس��ت. امیر دریادار حس��ین 
خان��زادی فرمانده نیروی دریای��ی ارتش با حضور 
در اس��تان های سیستان و بلوچس��تان و خراسان 
جنوبی ب��ا خانواده های ش��هیدان ناواس��توار یکم 
»محمد صیادی«، مهناوی یکم »آرمان سرحدی« 
و ناواس��توار دوم  »محمد اردنی« از شهدای حادثه 
ش��ناور کنارک دیدار و گفتگو کرد. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با اش��اره به اینکه نیروی های نظامی 
ایران ب��رای حفظ خاک میهن کشورش��ان از هیچ 
قدرتی هراس ندارند و تا آخرین قطره خون در برابر 
هر نوع تهدیدی ایستادگی می کنند، گفت: شهادت 
در راه آرمان های انقالب اس��المی یک ارزش است 
و مجاه��دت همرزمانمان  در این مس��یر که در آن 
ایس��تاده اند و دف��اع می کنن��د از ارزش های ایران 
اسالمی اس��ت که موجب خنثی شدن توطئه های 
دش��من می ش��ود. امیر خانزادی با تاکی��د براینکه 
سراس��ر تاریخ ایران اسالمی مملو از روزهایی است 
ک��ه مردان و زن��ان بزرگ با روحیه سلحش��وری و 
شهادت طلبی در برابر هر نوع زورگویی ایستاده اند، 
خاطر نش��ان کرد: به واسطه دین مبین اسالم، یک 
همسبتگی و اتحاد بزرگ در بین مردم شریف ایران 
اس��المی برقرار اس��ت که فارغ از هر قوم، قبیله و 
زب��ان، هنگامی که موض��وع امنیت پای کار می آید 

تمام هستی خود را به میان می آورند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خطاب به خانواده های 
ش��هدا گفت: وجود فرزندان شما در نیروی دریایی 
ارت��ش برای ما افتخار بزرگی ب��ود که امنیت را در 
دریاهای تحت حاکمیت جمهوری اس��المی برقرار 
کنی��م تا بتوانیم راه این عزی��زان را با افتخار ادامه 
دهیم زی��را اعتقاد داریم که »ش��هادن هنر مردان 
خداس��ت«. دریادار خان��زادی تصریح ک��رد: ما از 
خانواده های معظم  شهدا در این حادثه درس های 
زیادی آموختیم که  مهم ترین آن عمل کردن شما 
عزی��زان به آیات قرآن کریم ب��ود که در این کتاب 
آسمانی باز ش��دن درب های رحمت الهی را صبور 
بودن در برابر اتفاقات بیان کرده است و شما عزیزان 

نمونه بازر آن هستید.  روابط غمومی ارتش

محسن رضایی: 

خطر اقدامات لیبرال ها 
از ستون پنجم بیشتر 

است
مجم��ع  دبی��ر 
تش��خیص مصلحت 
برخی  گف��ت:  نظام 
اف��کار  ک��ه  اف��راد 
دارند  لیبرالی  آلوده 
دلسوزی  سر  از  گاه 
اقدامات��ی را صورت 
می دهن��د ک��ه آثار 
تخریبی شان از فعالیت جاسوس ها بیشتر است. 
محس��ن رضایی در بازدید از س��امانه هوشمند 
گم��رک در جمع مدیران ای��ن مجموعه گفت: 
احساس مس��ئولیت، خودجوش��ی، فداکاری و 
ش��جاعت شما من را به یاد رزمندگانی انداخت 
ک��ه داوطلبانه در دفاع مق��دس، به یاری مردم 

مظلوم آمدند. 
وی ادامه داد: امروز همان جنگ، بلکه شدیدتر 
و ناجوانمردانه تر در جریان اس��ت. در آن روزها 
دشمن بعثی از سالح شیمیایی استفاده می کرد 
و در ای��ن نبرد، دش��من رفت��اری بدتر از آن را 
نمایش می دهد. امریکا از زیر پا گذاشتن حقوق 
بش��ر گرفته تا نقض توافقنامه ه��ای بین الملل 

فروگذار نکرده است.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با 
اشاره به این نکته که تفاوت جنگ امروز با دفاع 
مقدس این است که صدای بمب و انفجارهایش 
به گوش مردم نمی رسد گفت: صدام هم مانند 
ترامپ به قطعنامه سازمان ملل بی توجهی کرد 
و دوب��اره به ایران حمله کرد. اگر آن روز حمله 
صدام را پاسخ نمی گفتیم، سازمان ملل عراق را 
تایی��د می کرد. امروز هم م��ی بینیم که ترامپ 
برجام را زیر پا گذاش��ته و اروپایی ها هم با همه 

قول و قرارها با آمریکا همراه شده اند و در تالش 
هستند  تا ما را تحریم تسلیحاتی کنند!

استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( با تاکید بر 
اینکه در اقتصاد باید با فهم و اطالعات، حوادث 
را پیش بین��ی ک��رد، گفت: در جن��گ تحمیلی 
برخی از اس��تان های غربی درگیر جنگ بودند 
و در بعضی از ش��هرها، از آغ��از تا پایان جنگ، 
خبری نبود اما االن روس��تایی نیست که مورد 
هجمه جنگ اقتصادی قرار نگرفته باشد. ترکش 
تورم به همه منازل شهر و روستا اصابت کرده و 
در چنین فضایی، تالش و مجاهدت شما جوانان 
انقالبی در اقتصاد ستودنی است.امروز وقت آن 
اس��ت که با یک دست جهاد اقتصادی و با یک 
دست نهضت تعاون و احسان به مردم عزیزمان 
را به پیش ببریم. از یکطرف توانمندس��ازی و از 
یکطرف هنگام حمایت و کمک به مردم اس��ت. 
رضایی با اشاره به آس��یب های ستون پنجم به 
توان اقتصادی کش��ور گف��ت: در میدان جهاد 
اقتصادی، خیانت س��تون پنجم آسیب فراوانی 
وارد می کند. در ه��ر عملیاتی در دفاع مقدس، 
منافقین اخبار تحرکات نیروهای ایران را مخابره 
می کردن��د و ماهواره های آمریکا هم ما را رصد 
می کرد و به صدام اطالعات می دادند، االن هم 
برخ��ی افراد که افکار آلوده لیبرالی دارند گاه از 
سر دلس��وزی اقداماتی را صورت می دهند که 
آثار تخریبی ش��ان از فعالیت جاسوس ها بیشتر 

است.
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: 
االن دش��منان خارجی و داخلی بسیج شده اند 
تا دروازه های تجارت ما را بر روی عراق و چین 
و سایر دوس��تانمان ببندند. صهیونیست ها نیز 
روی تبادالت تجاری ما با چین و عراق حساس 
هس��تند و چالش ایجاد می کنند. باید دس��ت 
آنها را قطع کرد. وی افزود: مهمترین تدبیر در 
امروز تش��کیل یک جبهه واحد است، وحدت و 
هماهنگی و هم افزایی قوای سه گانه از یکطرف 
و همیاری مردم و دولت با یکدیگر قادر اس��ت 

که بر همه مشکالت غلبه کنیم.  فارس

اخبار

رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه ایران به عنوان 
دستاورد برجام داشت، خوشبختانه همچنان 
محف��وظ مانده، گفت: همه تبلیغاتی را که در 
طول س��الیان طوالنی علیه ما انجام می ش��د 
ک��ه ایران مخفیانه دارد هم��ه تعهدات را زیر 

پا می گذارد، بی اعتبار کردیم.
حس��ن روحان��ی، رئیس جمهور، در جلس��ه 
هی��أت دولت با اش��اره به پنجمین س��الگرد 
توافق برجام، گفت: اس��اس برجام این بود که 
ب��ه جهان ثابت کنیم ایران صلح  طلب اس��ت 
و پروژه ای که س��ال ها به دنب��ال این بود که 
ای��ران را برای امنیت جه��ان، خطرناک جلوه 
دهد، بی اعتبار کن��د. وی با بیان اینکه مثلث 
شوم صهیونیزم، ارتجاع و تندروهای آمریکا از 
ابتدا مخالف این توافق بودند، اظهار داش��ت: 
هم��ه تالش  آن ها در آغ��از این بود که چنین 
توافقی به نتیجه نرس��د. صهیونیست ها حتی 
وس��ط مذاکرات به اروپا رفتند. یکی از سران 
ارتجاع ب��ه اروپا رفت تا توافق را بر هم بزنند. 
البته تأخیر ایجاد کردند، چرا که بنا بود توافق 
نهایی در آذر ۹۳ نهایی شود و آن را تا تیرماه 
۹۴ ب��ه تأخی��ر انداختند. روحان��ی ادامه داد: 
آمری��کا به دنب��ال این بود ت��ا اقدامی بکند و 
ایران کل برجام را کنار بگذارد و از این توافق 
خارج شود و بگویند این ایران بوده که خارج 
شده و توافق را کنار گذاشته است. هنرمندی 
ایران از سال ۹۷ که آمریکا این تعهد سیاسی 
و اخالق��ی و حقوق��ی را زیر پا گذاش��ته، این 
بوده که نگذاش��ته این توطئه محقق ش��ود و 
ت��ا امروز به دنیا ثابت ک��رده که مقصر اصلی، 

قانون شکنان آمریکا هستند.
رئیس  جمهور با بیان اینکه دولت فعلی آمریکا 
نمی تواند معیار هیچ چیزی باشد، اظهار داشت: 
بر مبنای عملکرد کاخ سفید، امروز نمی توانیم 
می��زان و معیاری را قرار بدهی��م تا توافقی را 
بررس��ی و مورد س��نجش قرار دهیم، چون از 
همه توافقات مه��م بین المللی از آب و هوا تا 

بهداشت تا بس��یاری از توافقاتی که داشته اند 
بدون دلیل خارج شده اند.

روحان��ی ادام��ه داد: آنچ��ه ای��ران به عنوان 
دستاورد برجام داشت، خوشبختانه همچنان 
آن دس��تاورد اصلی محفوظ مانده است. همه 
تبلیغاتی ک��ه در طول س��الیان دراز علیه ما 
انجام می ش��د ک��ه ایران مخفیان��ه دارد همه 
تعهدات را زیر پ��ا می گذارد، بی اعتبار کردیم 
و مش��خص ش��د که فعالیت هس��ته ای ایران 
هم��واره در چارچوب مقررات بین المللی بوده 
اس��ت. این موضوع، امروز هست، فردا خواهد 

بود و تا پایان تاریخ باقی می ماند.
وی درب��اره دومین دس��تاورد برج��ام گفت: 
آن ها س��کویی درس��ت کرده بودند که با آن 
همواره امنیت ملی ایران را به خطر بیندازند. 
آن س��کو، فصل هفت منشور و قطعنامه هایی 
بود که در س��ازمان ملل و در ش��ورای امنیت 
علیه ایران تصویب کرده بودند. ما این س��کو 
را تخریب کردیم و سکویی که دشمنان ایران 
آم��اده کرده بودند ت��ا از آن علیه امنیت ملی 
ایران اس��تفاده کنند آن سکو با این توافق از 
بی��ن رفت و البته هیچ کس در حوادث بعدی 
و مس��ائل امروز و ف��ردا، ای��ران را نمی تواند 
سرزنش کند. وی ادامه داد: ما یک امتحان و 
آزمای��ش دیگری در هفته های آینده پیش رو 
داریم و آن، حفظ یکی از دس��تاوردهای این 
توافق اس��ت که پایان تحریم تسلیحاتی ایران 
اس��ت و این موضوعی است که ما همچنان با 
دقت تحت نظر قرار داریم و کش��ورهای ۴+۱ 
باید بدانند امروز بح��ث منافع ایران یا روابط 
ای��ران با آن ها ی��ا روابط ایران با کش��ورهای 

منطقه تنها مطرح نیست.
رئیس جمهور ادامه داد: البته فش��ار و سختی 
در این شرایط برای مردم عزیز ما وجود دارد و 
متأسفانه آمریکایی ها همواره علیه منافع ملت 
ایران در طول دهه های گذش��ته و مخصوصاً 
 سال های اخیر پافشاری کرده اند، اّما هرگز به 

اهداف مدنظر نخواهد رسید.
رئیس جمهور با اش��اره به شیوع ویروس کرونا 
گفت: در برابر این ویروس خطرناک ما دوماه 
در مناطق مرکزی و شمالی کشور تحت فشار 
بودی��م. آمار فوتی های ما در این دو ماه، س��ه 
رقمی شده بود و ما از ۲۶ فروردین توانستیم 
بر موج اول غالب ش��ویم و در ماه اردیبهشت، 
مردم یک نوع آرامش نس��بی احساس کردند. 
در اواخر خرداد با موج دوم مواجه ش��دیم که 
دیگر در مرکز و شمال کشور نبود بلکه بیشتر 
در جن��وب و مناط��ق مرزی یا غرب��ی ما بود. 
البته االن با یک اس��تان شرقی یعنی خراسان 

رضوی هم مواجه هستیم. 
وی با بیان اینکه م��وج دوم کرونا موجی بود 
که از آن م��وج اول هم ش��دیدتر بود، گفت: 
متأس��فانه م��ردم عزی��ز م��ا فک��ر کردند که 
به ط��ور کلی از کرونا عب��ور کرده ایم. در موج 
اول همکاری مردم بس��یار بهتر بود، البته ماه 
رمضان و تعطیالت نوروز هم بود و همه عوامل 
دست به دست هم دادند و از آن شرایط عبور 
کردی��م. روحانی ب��ا بیان اینکه ام��روز ما باز 
نیازمن��د همکاری و همیاری مردم هس��تیم، 
گفت: االن حدود یکماه اس��ت که در ش��ّدت 
فش��ار کرونا قرار گرفته ایم و بسیار امیدواریم 
که دور دوم هم بیش از دو ماه طول نکش��د، 
یکماه را گذراندیم و یکماه پیش رو می توانیم 
از ای��ن موج عبور کنیم، البته وابس��ته به این 
است که همکاری و همیاری کل ملت چگونه 
باش��د. ان ش��اءاهلل این دور هم بیش از دو ماه 
نشود. رئیس جمهور ضمن تاکید بر سخنرانی 
بس��یار مهم رهبر معظم انقالب بیان داش��ت: 
مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان ملت 
س��خنرانی بس��یار مهمی را ایراد کردند. مقام 
معظم رهبری مثل همیش��ه در این ش��رایط 
س��خت که  قرار گرفتی��م راه حل را وحدت، 
انس��جام، تعاون و دس��ت همدیگر را گرفتن 
دیدن��د ک��ه قباًل هم ایش��ان هم��واره بر این 

مسئله تاکید می کردند.
وی خطاب به قوای دیگر تصریح کرد: ما باید 
برای نوکری به مردم مس��ابقه بگذاریم. مردم 
این تریبون ها را در اختیار ما گذاشتند. امروز 
اگر من از این تریبون دولت اس��تفاده می کنم 
امانت اس��ت و مردم در اختیار من گذاشتند 
تریبون در اختیار مجلس ش��ورای اسالمی و 
قوه قضائیه را ه��م مردم در اختیار آن ها قرار 
دادند.  روحانی اضافه کرد: من کامال امیدوارم 
در جلساتی که با روسای قوه دیگر داریم یک 
بیان و یک ه��دف داریم. اما باز هم به عنوان 
دولت دس��ت خود را به س��مت قوه مقننه و 
قضاییه برای دوستی دراز می کنیم و تا لحظه 
آخر افتخار ما این اس��ت که به مردم خدمت 
کنی��م. وی اضافه کرد: م��ن در اینجا خدمت 
مقام معظم رهب��ری قول می دهم همان جور 
که ایش��ان توصی��ه کردند دولت ت��ا روز آخر 
به خدمت خ��ودش ادامه می دهد که خدمت 
ایش��ان اعالم می کنم که دولت با همه توان تا 

روز و لحظه آخر مثل روز اول با همان رویه و 
نش��اط بدون اینکه به حاشیه سازی ها توجه 

کنیم خدمت به مردم را ادامه می دهیم.
روحان��ی با تاکید بر اینکه ش��رایط دارد بهتر 
می ش��ود، تاکید ک��رد: در عین حال می دانیم 
دولت دوازدهم در آس��تانه آخرین سال است 
. از مرداد دولت یکس��ال فرصت خدمت دارد 
سخت ترین س��ال پایانی همه دولت ها سال 
پیش روی ما اس��ت. روحانی اظهار داش��ت: 
هزینه ای ک��ه مردم ما ام��روز دارند پرداخت 
می کنند برای اس��تقالل شان است همه دنیا 
می دانند اگر ایران می خواست مستقل نباشد 
و می خواست در برابر قدرت های بزرگ تسلیم 
ش��ود این مشکالت مادی امروز را نداشت؛ اما 
حاضر نش��ده اس��ت اس��تقالل و قدرت ملی 
خودش را بفروشد. کار بزرگ و این ایستادگی 
مردم یک ارزش بزرگ ملی اس��ت هیچ کس 
حق ندارد در برابر ارزش ملی مردم و از ارزش 

ملی های کشور کاسبی کند.  فارس

گزیده ای از جلسه علنی
 خانه ملت

مجلس با کلیات 
طرح دریافت مالیات 

از خانه های خالی 
موافقت کرد

انتخاب پژمانفر به عنوان رئیس کمیسیون 
اص��ل ۹۰ مجل��س، مخالف��ت مجل��س با 
تشکیل کمیس��یون ویژه فناوری اطالعات، 
فضای مج��ازی و اقتصاد دیجیتال، انتخاب 
اعضای هیات نظارت ب��ر رفتار نمایندگان، 
موافق��ت با کلیات طرح اص��الح قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی از جمله مهمترین 
اخبار جلس��ه روز گذش��ته مجلس شورای 
اسالمی بود. جلسه علنی مجلس به ریاست 
محمدباق��ر قالیباف برگزار ش��د و انتخاب 
رییس کمیس��یون اصل ۹۰ قانون اساسی، 
انتخ��اب اعض��ای هی��ات نظارت ب��ر رفتار 
نمایندگان، بررس��ی های مرب��وط به طرح 
اصالح قانون اخذ مالیات از خانه های خالی 

و ... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابت��دای این جلس��ه محمدباقر قالیباف، 
درگذشت عیس��ی جعفری، نماینده بهار و 
کبودرآهنگ را تس��لیت گف��ت و از خدای 

منان برای او طلب مغفرت کرد.
همچنی��ن نمایندگان ب��ا رای خود نصراهلل 
پژمانفر، نماینده مردم مش��هد و کالت را به 
عنوان رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس 

انتخاب کردند.
در جریان جلسه علنی، نمایندگان با کلیات 
طرح مربوط به تغییر کف و س��قف عضویت 
مجل��س  تخصص��ی  کمیس��یون های  در 
ش��ورای اس��المی مخالفت کردند. در این 

طرح پیش بینی ش��ده بود که هیات رییسه 
می تواند کمیسیون هایی را که کمتر از ۱۹ 
نفر یا بیش��تر از ۲۳ نفر عضو دارند نیز ثبت 
کنند تا این کمیسیون ها رسمیت پیدا کنند. 
تقاضای عده ای از نمایندگان برای تشکیل 
کمیس��یون ویژه فناوری اطالعات و فضای 
مج��ازی و اقتصاد دیجیتال نیز در دس��تور 
کار قرار گرفت ک��ه نمایندگان در نهایت با 

تشکیل این کمیسیون مخالفت کردند.
در ادامه جلسه با رای مجلس اعضای هیات 
نظارت ب��ر رفت��ار نماین��دگان در مجلس 

یازدهم انتخاب شدند.
تعدادی از نماین��دگان هم از نحوه انتخاب 
کاندیداه��ای عضویت در هی��ات نظارت بر 
رفتار نمایندگان انتقاد داشتند. نمایندگان 
در جریان جلس��ه علنی گزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس در راس��تای طرح اصالح 
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مس��تقیم 
که مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی 
می شد بررس��ی کرده و در نهایت با کلیات 

این طرح موافقت کردند.
همچنی��ن مجلس با س��لب فوریت از طرح 
اصالح قانون اخذ مالیات از خانه های خالی 

مخالفت کرد.
مخالفان ط��رح اصالح قان��ون اخذ مالیات 
از خانه ه��ای خالی تاکید داش��تند که این 
طرح ن��ه تنها منج��ر به کنت��رل قیمت ها 
نمی ش��ود بلکه می تواند تاثیر عکس داشته 
و س��رمایه مردم را به س��ایر بازارها هدایت 
کن��د و موافق��ان این طرح تاکید داش��تند 
که این ط��رح می تواند تاثیر قابل قبولی در 
کوتاه مدت داشته و دست دالالن را از بازار 

مسکن کوتاه کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیس��یون 
اقتصادی ضمن ارائه  توضیحاتی در خصوص 
روند اصالح این قانون تاکید کرد که هدف 
از اص��الح قانون اخذ مالی��ات بر خانه های 
خالی افزای��ش درآمد مالیات��ی نبوده بلکه 

آزادس��ازی خانه ه��ا از دس��ت محتک��ران 
و برداش��تن گامی در راس��تای ش��فافیت 
اطالع��ات اقتصادی در اولویت ما قرار دارد. 
همچنین امیدعلی پارس��ا به عنوان نماینده 
دولت ضمن اعالم موافقت با این طرح بیان 
کرد: این طرح در راس��تای هوشمندسازی 
نظام مالیاتی است. با قانون فعلی نمی توان 
تاثیرگذاری را شاهد بود؛ زیرا نرخ و جریمه 
انتخاب ش��ده برای اخذ مالیات از خانه های 
خال��ی پایین بوده و موثر نیس��ت. در نظام 
مالیاتی باید نرخ جریمه موثر باشد تا نقش 

بازدارنده ای داشته باشد.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور تاکید 
کرد ک��ه با ضمانت اجرایی دیده ش��ده در 
طرح اصالح قانون اخذ مالیات از خانه های 
خالی به بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی 

ورود خواهیم کرد.
نمایندگان در دستورکار امروز خود، ناظران 
در شورای پول و اعتبار را از کمیسیون های 

اقتصادی و برنامه و بودجه انتخاب کردند.
همچنی��ن احمد امیرآبادی فراهانی با ۱۳۱ 
رای از مجم��وع ۱۶۰ رای به عنوان ناظر در 
مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های 

بدنی انتخاب شد.
مجتب��ی رضاخ��واه ب��ا ۱۴۱ رای، روح اهلل 
عباسپور با ۱۴۱ رای و محمد باقری با ۱۱۸ 
رای نیز به عنوان ناظرین مجلس در شورای 

رقابت انتخاب شدند.
انتخ��اب دو نماینده مجلس از کمیس��یون 
های اقتصادی و برنام��ه و بودجه به عنوان 
ناظر در هیات امنای صندوق توس��عه ملی 

در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
بر این اساس از مجموع ۱۶۳ رای ماخوذه، 
محمدرضا دش��تی اردکانی نماینده اردکان 
با ۱۲۰ رأی و س��یدناصر موس��وی الرگانی 
نماین��ده فالورج��ان با ۹۲ رأی ب��ه عنوان 
اعض��ای هیات امنای ای��ن صندوق انتخاب 

شدند.  ایسنا
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گزارش

اولین تولید ملی داروی کووید-۱۹ هفته آینده عرضه می شود
 وزیر بهداشت گفت: از هفته آینده اولین تولید ملی داروی کووید-۱۹عرضه 

خواهد شد و دیگر کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.
س��عید نمکی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره کمبود داروهای مربوط 
ب��ه بیماری کووی��د ۱۹ گفت: این بیماری هنوز هی��چ داروی مؤثر و قابل 
اعتمادی در دنیا ندارد، اما »رمدس��یویر« و »فاویپیراویر« داروهایی هستند 
که همکاران ما تجویز می کنند. وی افزود: تولید و توزیع این داروها به خصوص 
رمدس��یویر که در آمریکا و اروپا هم تاکیداتی بر اثر بخشی آن وجود دارد مورد سو 
استفاده برخی شیادان قرار گرفت و مردم با قاچاق این فرآورده و فرآورده جعلی آن 
مواجه شدند. وزیر بهداشت اظهار داشت: اگرچه این دارو هنوز در لیست دارویی ما 
قرار نگرفته اما به دلیل اینکه برخی همکاران ما اعتقاد دارند اثر بخشی خوبی دارد 

ما آن را به اندازه کافی توزیع کردیم.  مهر

نیروی زمینی برای مقابه با تهدیدات آینده مجهز شده است
فرمانده نزاجا گفت: امروز بحمداهلل در مسیر حرکت به سمت تجهیز خود 
به سالح های هوشمند، نقطه زن، دیجیتال و الکترونیک گام های بلندی 
برداش��ته ایم و به موفقیت های خوبی رس��یده ایم. امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری در جمع اس��اتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
با اش��اره به نقش این دانش��گاه در تربیت دانشجویان و فرماندهان ارتش 
گفت: دانش��جویان بعد از فارغ التحصیلی در مسولیت های مهم و پست های 
فرمانده��ی و مدیریتی ارتش مش��غول به انجام وظیفه خواهند ش��د و هر یک از 
دانشجویان بایستی با سایر نیروها هم افزایی و هم گرایی مناسب در مسیر تحقق 
اهداف ارتش داشته باشند. گفت: نیروی زمینی محوری و قهرمان ارتش با تحول 
در ساختار و سازمان خود توانسته پاسخگوی نیازهای عملیاتی روز بوده تا از هر 

نظر آمادگی مواجهه با تهدیدات آینده را داشته باشد. روابط عمومی ارتش

طرح استیضاح رئیس جمهور از دستورکار نمایندگان خارج شد
طراحان طرح استیضاح رئیس جمهور می گویند از ادامه پیگیری این طرح 
منصرف شده اند. حدود ۱۰ نماینده مجلس شورای اسالمی که پیگیر طرح 
استیضاح رئیس جمهور و متقاعد کردن دیگر نمایندگان برای حمایت از 
این طرح بودند، از پیگیری این طرح منصرف شدند. حجت االسالم جواد 
نیک بین، نماینده مردم کاشمر و از طراحان طرح استیضاح رئیس جمهور، با 
تأیید این خبر گفت: با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر کمک 
به دولت برای رفع مش��کالت، تصمیم گرفتیم به جای طرح اس��تیضاح، طرح های 
اقتصادی را دنبال کنیم. با این وجود هنوز طرح سوال از رئیس جمهور که به امضای 
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس رسیده است، پا برجاست اما با توجه به سخنان 
رهبر معظم انقالب در دیدار ویدئو کنفرانسی با نمایندگان مجلس یازدهم احتمال 

کنار گذاشتن این طرحج نیز از سوی نمایندگان وجود دارد.  تسنیم 

تخت های کرونا را بدزدید
جرای��د: پیش از اع��الم نتیجه رای 
تاجگردون«  »غالمرض��ا  اعتبارنامه 
وی جلس��ه علنی مجل��س را ترک 
کرد. به نظر ش��ما ایش��ان در حال 
خ��روج از مجلس ک��دام یک از ترانه ه��ای زیر را 

زمزمه می کرد؟
الف( رفتم و بار س��فر بس��تم / با تو هستم هر کجا 

هستم
ب( از برت دامن کشان / رفتم ای نامهربان / از من 

آزرده دل / کی دگری بینی نشان/ رفتم که رفتم
ج( قسمت می دم/ پشت سر من/ من مسافر /گریه 

نکن گریه نکن گریه نکن
د( نذار که بیش��تر بشه رنج و دردم / گریه نکن می 

رم و برمی گردم
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:حاال 
دولت نمی توان��د محدودیت ایجاد کند، اما خود ما 
که می توانیم محدودیت ایجاد کنیم چون اگر کسی 

بخواهد بستری شود باید یک نفر ترخیص شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( تخت ها را که قایم کنند مریض کرونایی کم 
می شود.

ب( ما از کرونا هم ترسناکتریم.
ج( تا یک نفر نمیرد تخت بیمارس��تان خالی نمی 

شود.
د( غی��ر از واژه "محدودیت" هیچ کلمه دیگری بلد 

نیستیم.
یک مرج��ع قضای��ی: در پ��ی دریاف��ت فیلمی از 
همش��هریان عزیز که برگزاری یک تجمع با اجرای 
موس��یقی خیابانی بدون رعای��ت الزامات فرهنگی 
و بهداش��تی انجام ش��ده بود، افراد مرتبط دستگیر 

شدند.
به نظر شما کدام یک از اعمال زیر زشت تر است؟

الف( آدم در خیابان ماسک نزند و برقصد.
ب( آدم در خانه ماسک بزند و اختالس کند.

ج( آدم بدون رعای��ت الزامات فرهنگی یک خاکی 
توی سرش بریزد.

د( هر سه گزینه زشت تر است.

روحانی: 

دستاوردهای اصلی برجام هنوز محفوظ است


