
ادامه از صفحه اول
را دنب��ال می ک��رد و آن هم لغو هم��ه تحریم های 

اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران بود.
آی��ا زمانی که ایران در حال مذاک��ره با گروه 5+1 
بود، مس��ئولین کشورمان غیر از دس��تیابی به لغو 
تحریم های اقتصادی س��خن دیگری می گفتند؟ در 
آن زمان همه فکر و ذکر مسئولین از رئیس جمهور 
محترم گرفته تا اعضای تیم هسته ای و حتی آقای 
ظریف وزیر امور خارج��ه لغو تحریم های اقتصادی 
بود و هیچگاه در دوران مذاکرات هس��ته ای سخنی 
از این که هدف مذاکرات و دس��تیابی به توافق بی 
آبرو کردن آمریکا یا اینکه نشان دهد مقصر اصلی، 

قانون شکنان آمریکا هستند، وجود ندارد. 
حتی رهبر معظم انقالب نیز بارها در سخنانش��ان 
بر ه��دف اصلی مذاکرات و توافق هس��ته ای تاکید 

داشتند که لغو تحریم ها هدف اصلی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار اقش��ار مختلف 
م��ردم در تاری��خ 11 م��رداد 1395، با اس��تناد به 
س��خنان مس��ئوالنی که قبل از اج��رای برجام می 
گفتن��د پس از اج��رای تعهدات ای��ران، تحریم ها 
یکباره برداشته می شود، افزودند: »اما اکنون بحث 

رفع تدریجی تحریم ها مطرح است، چرا؟ 
ایش��ان در همین دی��دار فرمودند: »مگ��ر بنا نبود 
تحریم های ظالمانه رفع ش��ود ت��ا در زندگی مردم 
اث��ر بگذارد آی��ا پس از 6 ماه هیچ تأثیر ملموس��ی 
در زندگ��ی مردم دیده می ش��ود؟ اگ��ر نقض عهد 
آمریکایی ه��ا نب��ود آیا دولت نمی توانس��ت در این 

مدت کارهای فراوانی انجام دهد؟«
با توجه به سیاس��تی که دس��ت ان��درکاران برجام 
در پیش گرفته ان��د، به نظر می آید که نمی خواهند 
خسارات محض برجام را بر عهده بگیرند به همین 
خاطر اس��ت که اصل ماج��را را که لغو تحریم های 
اقتصادی بود رها کرده و با دستاوردس��ازی س��عی 
دارن��د بگویند هدف برجام چی��ز دیگری بود. پس 
اگر اینگونه است، اکنون که از آن 6 ماهی که رهبر 
معظم انقالب اش��اره کردند، 5 س��ال گذشته، چرا 
اوضاع اقتصادی کش��ور اینگونه اس��ت؟ آیا در این 
مدت که دولت می توانس��ت کارهای فراوانی انجام 

دهد، انجام نداده است؟ 

کاالهای لوکس با ارز دولتی وارد شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: برای 
تحقق شعار س��ال جهش تولید و اقتصاد مقاومتی 

باید رویکرد دولت در بخش اقتصاد متحول شود.
س��ید غنی نظری عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی ضمن انتقاد از 
محقق نشدن  اقتصاد مقاومتی و با توجه به گذشت 
4 ماه از سال و عدم تحقق شعار سال ،گفت: اقتصاد  
مقاومتی، اقتصادی درون نگر است، یعنی باید همه 
ظرفیته��ای داخل کش��ور را برای پیش��برد اهداف 
اقتصادی فعال کرد. اما واقعیت این است که دولت 
نتوانسته در همه بخش های اقتصادی توان داخلی 

را فعال کند.
وی با بیان اینکه اقتص��اد مقاومتی به معنای قطع 
ارتباط با دنیای خارج نیس��ت، افزود: متاسفانه نگاه 
دول��ت یازدهم و دوازدهم بیش��تر ج��ای توجه به 
ظرفیت داخلی به برجام و مذاکره با بیگانگان است 
و به گونه ای همه تخم مرغ ها را در سبد غربی ها 
چیده که در این رابطه هم وعده حل مش��کالت را 
داده بودند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجل��س به عدم حمایت دول��ت از تولید کنندگان 
اش��اره ک��رد و گفت: ب��رای محقق ش��دن اقتصاد 
مقاومت��ی و ش��عار س��ال »جهش تولی��د« باید از 
کارگر، کارفرما و تولید کننده حمایت کرد. به ویژه 
در ش��رایط شیوع کرونا که  تحت فشار هستند، اما 
متاس��فانه دولت هی��چ ارزش و جایگاهی برای این 

قشر قائل نیست.
نظری با بی��ان اینکه دولت در تخصیص ارز 4200 
تومانی س��هل انگاری کرده است، تصریح کرد: ارز 
4200 تومان��ی را ب��ه افرادی دادند که سرنوش��ت 
بخش��ی از این پول هنوز هم مش��خص نیس��ت و 
برخی به جای واردات کاالی اساسی، کاالی لوکس 
وارد کردند، دولت به جای توجه به تولیدکنندگان 
به واردکنندگان ارزش داد که همین مس��ائل مانع 
تحق��ق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید می ش��ود.

 تسنیم

خبر

مراجع معظم تقلید با اشاره به مشکالت جامعه 
تاکید کردند: وضعیت اقتصاد و معیشت مردم 
نگران کننده اس��ت، ش��رایط فعل��ی جامعه و 
ناله های قشر مس��تضعف و متوسط جامعه از 
فشار گرانی و  بی ثباتی قیمت ها قلب هر انسان 

دلسوز نسبت به مملکت را می آزارد.
مراج��ع معظم تقلید هم��واره در همه صحنه 
و موضوع��ات در کنار آحاد جامعه هس��تند و 
به معنای واقعی دغدغه مند مش��کالت مردم 
هس��تند. گرانی و مش��کالت معیش��تی فشار 
زیادی به اقش��ار مختل��ف جامعه به خصوص 
قش��ر متوس��ط و ضعیف جامعه آورده است و 
مراجع و علما نیز بر لزوم توجه مس��ئوالن به 

رفع مشکالت جامعه تاکید کردند.
 آیت اهلل مکارم ش��یرازی مرجع تقلید شیعیان 
ب��ا صدور بیانی��ه ای در ارتباط ب��ا گرانی های 
اخی��ر اعالم ک��رد: در ای��ن ایام، بس��یاری از 
مردم نس��بت به گرانی روزاف��زون کاالها که 
برخی چند برابر شده است، به شدت اعتراض 
دارن��د. دیگر اجاره مس��کن، خرید جهیزیه و 
مایحتاج زندگی جز با وام های سنگین ممکن 
نیست. از سوی دیگر، برخی بیان می کنند که 
چ��را مراجع تقلید در برابر این وضع س��کوت 
کرده ان��د؟! ما نه تنها س��کوت نکرده ایم، بلکه 
بارها در این باره س��خن گفت��ه ایم و باز هم 
می گوییم. مس��ألۀ مهم، خونسردی مسئولین 
اس��ت که با وعدۀ حل مشکالت و مسئولیتی 
که دارند، اکنون حتی اظهار ش��رمندگی هم 

نمی کنن��د و غالب��اً ب��ا پرداختن به مس��ائلی 
همچون برخی دس��تاوردها یا افتتاح پروژه ها، 
کشف داروهای جدید، تأمین آب و برق برای 
برخی مناطق و ...که در جای خود قابل تقدیر 
است، عماًل خود را از زیربار مسئولیت سنگین 

گرانی سرسام آور، کنار می کشند.
مشکل مهم دیگر این است که این گرانی های 
لجام گس��یخته متوقف نمی ش��ود و همچنان 
افزایش ها ادامه دارد و مجلس��یان محترم نیز 
جز انتقاد، چندان که الزم اس��ت، راهکارهای 
عمل��ی ارائه ن��داده، و حت��ی بعضاً ب��ه امور 
حاش��یه ای می پردازند. در ای��ن میان، برخی 
س��ودجویان نیز از ای��ن وضع سوء اس��تفاده 
ک��رده و س��یلی ب��ه روی هموطن��ان ضعیف 
خود می زنن��د. به یقین، این مش��کل تنها با 
اعتراض و انتقاد حل نمی شود بلکه باید قوای 
س��ه گانه عوامل گرانی را پی��دا کرده، با توجه 
به محدودیت های موجود همچون تحریم های 
ظالمان��ه، با ارائۀ راهکارهای مناس��ب، جلوی 
این وضع نابه س��امان را بگیرن��د و تا آنجا که 
امکان دارد در حل این مس��أله اجتماعی که 
خدای نکرده ممکن است منشأ سوء استفاده 
دش��منان و ضد انقالب گردد، بیاندیشند و به 

جای سخن، بر عمل بیفزایند؛ ان شاء اهلل
 آیت اهلل علوی گرگان�ی: ناله های مردم از 

گرانی ها قلب ها را می آزارد 
 آیت اهلل علوی گرگانی مرجع تقلید ش��یعیان 
نام��ه ای خط��اب به حس��ن روحان��ی رئیس 

جمهور در مورد گرانی ه��ای اخیر و بی ثباتی 
قیمت ها نوشته  که متن آن به این شرح است: 
شرایط فعلی جامعه و ناله های قشر مستضعف 
و متوس��ط جامعه از فش��ار گرانی و  بی ثباتی 
قیمت ها قلب هر انس��ان دلس��وز نس��بت به 

مملکت را می آزارد.
افزایش بی حس��اب و کتاب قیمت ارز و سکه 
و افزای��ش اجاره به��ا در کن��ار کوتاهی برخی 
مدی��ران در س��ال های گذش��ته ب��رای حل 
مش��کالت مردم و دلبس��تگی بیش از حد به 

خارج از کشور، مردم را دلسرد کرده است.
گ��ر چه مدی��ران دولت��ی و مس��ئولین امر با 
توج��ه ب��ه فش��ارهای تحری��م تالش هایی را 
مب��ذول داش��ته اند، لکن ای��ن تالش ها برای 
مردم ملم��وس نبوده و مردم از ضعف نظارت 
و افزایش بی رویه  قیمت دالر و کاهش ارزش 
پول ملی س��خت آزده خاطر گشته اند که باید 
هر چه س��ریع تر فکر عاجلی برای آن بش��ود. 
تالش برای افتتاح طرح های نیمه تمام و تأمین 
کاالهای اساسی گر چه الزم و ضروری است اما 
بسنده کردن به این مسائل و آمارهای مدیران 
و بی توجه��ی به کف بازار و خواس��ته های به 
ح��ق مردم موجب پش��یمانی خواهد بود، لذا 
الزم اس��ت هر چه س��ریع تر فکری کرده و با 
تقویت نظارت بر ب��ازار و کاهش  قیمت دالر 
به قیمت های س��ابق و ثبات بخشی به اقتصاد 

کشور جبران کاستی ها شود.
 آیت اهلل نوری همدانی: وضعیت اقتصاد و 

معیشت مردم نگران کننده است
آیت اهلل نوری همدانی مرجع تقلید ش��یعیان 
با اش��اره به مش��کالت جامعه اظهار داش��ت: 
وضعی��ت اقتص��اد و معیش��ت م��ردم به ویژه 
ط��الب نگران کننده اس��ت، م��ا در حد توان 
کمک می کنی��م ولی باید مش��کل به صورت 
اساسی حل ش��ود . مرجع تقلید شیعیان بیان 
کرد: پیش��رفت حوزه در سال های بعد انقالب 
به ویژه س��ال های اخیر بسیار خوب است و با 
همه این پیش��رفت ها با نقطه مطلوب فاصله 
داری��م و بای��د تالش ه��ا را مضاع��ف کنیم و 

همه باید ب��ه مدیریت حوزه کمک کنند. وی  
برقراری عدالت را مورد توجه قرار داد و افزود: 
مسئوالن باید نس��بت به این موضوع اهتمام 
داش��ته باش��ند، همه مردم خواهان برقراری 
عدال��ت هس��تند و برابری و عدال��ت نظام را 
بیمه می کند. استاد سطوح عالی حوزه علمیه 
خاطرنش��ان کرد: م��ردم از نظر معیش��ت و 
اقتصاد دچار مش��کل هستند و مسئوالن باید 
با نظ��ارت جلوی این گرانی را بگیرند و امروز 
ضعف نظ��ارت بر بازار یک��ی از عوامل گرانی 

است.  تسنیم

  گفت وگوی تلفنی روحانی با پوتین 
   

 ضرورت مقابله با 
یکجانبه گرایی آمریکا

رئی��س جمهور با قدردانی از مواضع روس��یه در حمایت از 
برج��ام و مقابله با سیاس��ت های یکجانبه گرایانه آمریکا، بر 
توس��عه و تعمیق روابط تهران- مس��کو در هم��ه زمینه ها 
تاکید کرد. حجت االس��الم حس��ن روحان��ی رئیس جمهور 
در گفت وگوی تلفنی ب��ا »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روس��یه، توسعه همکاری های دوجانبه و متوازن با مسکو را 

در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی مورد 
تاکید قرار داد و از رایزنی ها و مذاکرات مس��ووالن دو کشور 
برای اجرایی و عملیاتی شدن توافقات ابراز خرسندی کرد. 
روحانی در ادامه این گفتگو با اش��اره به برگزاری نشس��ت 
مجازی س��ران سه کش��ور ایران، روس��یه و ترکیه با هدف 
برقراری صلح و ثبات و آرامش در س��وریه، بر ضرورت ادامه 
همکاری های س��ه کشور در روند آس��تانه برای تحقق این 

هدف به ویژه در زمینه مسائل انسانی تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به اهمیت حفظ و اجرای 
کام��ل برجام به عنوان یک تعه��د بین المللی برای طرفین 
امضاکنن��ده آن، بر مقابله ب��ا یکجانبه گرای��ی و اقدامات و 
تالش ه��ای اخیر آمریکا ب��رای مقابله با پای��ان تحریم های 
تس��لیحاتی ای��ران تاکید کرد.  روحانی همچنین با اش��اره 

به وضعیت ش��یوع بیماری کرونا در ایران و دیگر کشورهای 
جهان و اوج گیری دوباره این ویروس طی یک ماه گذشته، بر 
ضرورت همکاری دو کشور و تبادل تجربیات در مقابله با این 
بیماری تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه نیز در این گفت وگو 
در تش��ریح مواض��ع این کش��ور در خصوص برج��ام گفت: 
همچون پنج س��ال گذش��ته از این سند بین المللی حمایت 
می کنی��م و بر اجرا و حفظ آن اصرار داریم. والدیمیر پوتین 
همچنی��ن توس��عه روابط با ایران در هم��ه زمینه ها را مورد 
تاکید ق��رار داد و افزود: از همکاری با ایران در زمینه مقابله 
با بیماری کرونا و تبادل تجربیات اس��تقبال می کنیم. رئیس 
جمهور روسیه همچنین در این گفتگو بر تداوم حمایت های 
این کش��ور از مواضع ایران در مجامع بین المللی تاکید کرد.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دبیر ش��ورای نگهبان گفت: همین گرانی های مستمر مردم 
را کالفه کرده و روز افزون اس��ت و مسائل بیکاری و مشغله، 
مس��ائلی اس��ت که همه مس��ئوالن باید متوجه باشند و هر 

کسی هر کاری که می تواند انجام دهد.
آیت اهلل احمد جنتی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه 
این شورا چه رویکردهای جدیدی را برای بهبود عملکردش 
در گام دوم انقالب الزم می داند، گفت: شورای نگهبان وضع 
وی��ژه خودش را دارد؛ هر جایی که خ��ود را موظف می داند 
راجع به مطالب مقام معظم رهبری بررسی و تصمیم گیری 
می کند. دبیر ش��ورای نگهبان افزود: مساله گام دوم انقالب 
مربوط به همه کشور است و اختصاص به نهاد خاصی ندارد؛ 
همه در این قضیه س��هیم اند؛ یعنی همه باید بررسی کنند 
که چه کار دارند می کنند، چه مقدار پیشرفت، توقف یا عقب 
گرد دارند، چه نقص هایی در کارش��ان است و قوت هایشان 

چیست تا خودشان را بسازند و اصالح کنند.
وی رهنمودهای رهبر معظم انقالب را در بیانیه گام دوم به 

ویژه در بخش های آخر که مربوط به مسائل اخالقی و دینی 
اس��ت، بسیار ارزشمند دانس��ت و گفت: شورای نگهبان هم 
در حد خودش رعایت می کند؛ عمده این اس��ت که وظایف 

شرعی را آن چنان که باید و شاید عمل کنیم.
آیت اهلل جنتی خاطرنش��ان کرد: مس��ئولیت های زیادی بر 
عهده شورای نگهبان گذاشته اند که بسیاری از این وظایف 
منحصر به فرد اس��ت، مثاًل راجع به مس��اله انتخابات؛ البته 
دولت مجری انتخابات است، اما بررسی صالحیت ها مربوط 
به شورای نگهبان بوده و این مسئولیت بسیار سنگینی است. 
وی افزود: به ویژه با نام نویس��ی های بی حساب و کتاب که 
هر کس��ی از راه می رس��د دو سه برگه دس��تش می گیرد و 
می خواهد به مجلس برود و یکباره چند هزار نفر می خواهند 
بروند مجلس برای 290 صندلی؛ ش��ورای نگهبان باید یکی 
یکی این ها را بررس��ی کند که کجا بودند و س��وابق شأن را 
بررسی کند که کار بسیار سنگینی است که به عهده ماست. 
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: مس��ئولیت دیگری که خیلی ها 

توج��ه ندارند و ما را کالفه می کند، مش��کل نامه های دیوان 
عدالت اداری اس��ت و هر کسی که از اس��اس نامه ای، آئین 
نامه ای، دس��تورالعمل یا مصوبه ای که دول��ت یا غیر دولت 
تصویب کرده اس��ت و به نظرش می رس��د که خالف ش��رع 
یا خالف قانون است به ما نامه می نویسد که این آئین نامه، 

اساس نامه یا مصوبه، خالف شرع است.
آی��ت اهلل جنتی افزود: معموالً جایی که به ضررش��ان تمام 
می ش��ود این نامه ها را می نویسند، یعنی از نظر آنان، معنی 
خالف ش��رع این اس��ت که به ضرر خود می دانند؛ این ها را 

می فرستند اینجا که انبار می شود.
آی��ت اهلل جنتی گفت: مش��کلی که ما داریم این اس��ت که 
بیش��تر فقهای ش��ورای نگهبان در شهر مقدس قم سکونت 
دارند و تنها فردی که همیش��ه اینجاست من هستم؛ جمعه 
و شنبه هم ندارد؛ آقای آملی الریجانی هم گاهی اینجاست 
و گاهی نیست. دبیر ش��ورای نگهبان همچنین در پاسخ به 
پرس��ش دیگری در خصوص فشارهای سیاسی به این شورا، 
تصریح کرد: عادت کرده ایم، برای ما تازگی ندارد؛ هر کسی 
که می خواهد کار کند همین اس��ت؛ اگر آدم بخواهد گوش 
به حرف این و آن بدهد، معنی اش این است که من هیچی 

خودم ندارم، می خواهم بدانم دیگران چه می گویند.
دبی��ر ش��ورای نگهبان، در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آیا 
دشمنی ها با شورای نگهبان و با شخص آیت اهلل جنتی، شما 
را از اراده محکمی که در ایفای مس��ئولیت هایتان دارید به 
عقب نشینی وا می دارد؟ تاکید کرد: اگر دشمنی های آمریکا 
و حرف ه��ا و مداخالتش در اراده ما و م��ردم ایران اثر دارد، 
این دشمنی ها هم اثر دارد؛ ما دشمن کم نداریم، دشمن هم 
بیکار ننشسته و هر چه می تواند دشمنی می کند؛ دشمن را 
ب��ه خدا حواله می دهیم و کار خودم��ان را می کنیم. وی در 
واکن��ش به این تعبیر که آیت اهلل جنتی همچنان مثل کوه 
استوار است اظهار داش��ت: نه؛ ما خیلی کمتر از کوهیم، ما 

کاهی بیشتر نیستیم.
آی��ت اهلل جنتی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
تحریم آمریکایی ها مش��کلی برای فعالیت های تجاری شما 
پی��ش نیاورده اس��ت؟ تصریح کرد: آنان مث��ل اینکه حالت 

جنون دارند واقعاً فکرشان درست کار نمی کند وقتی مشروب 
خواری و بدمستی می کنند، حرف های مستانه می زنند، من 
چه نفعی در کجا دارم؟ من هیچ منفعتی در خارج از کشور 

ندارم در داخل هم ندارم.
دبیر شورای نگهبان افزود: خیال می کنند که ما می خواهیم 
برویم خارج از کش��ور، منع مان می کنند که نرویم؛ ما کاری 
نداریم در کشورهای خارجی، به خودمان برسیم کافی است؛ 
خیال می کنند در بانک های آنجا حساب و کتابی داریم؛ خب 

هر چه در آن بانک ها داریم مال خودشان.
وی در پاس��خ به این پرسش که بی تعارف ترین جمله شما 
درباره وضع کنونی کش��ور چیس��ت؟ گفت: سفارشی که به 
مسئوالن دارم این است که هر کسی که کمترین تا بیشترین 
مس��ئولیت را دارد به داد مردم برسد؛ مردم بر ما حق دارند، 
مس��ئولیت های ما امانت های خداوند اس��ت نزد مسئوالن و 

خدا بندگان را دوست دارد.
جنتی تاکید کرد: ما باید خدمتگزار بندگان خدا باشیم، این 
مردم را باید رعایت کرد، باید به آنان رس��ید از نظر مس��ائل 
گرانی، همین گرانی های مس��تمر مردم را کالفه کرده و روز 
افزون است و مسائل بیکاری و مشغله، مسائلی است که همه 
مسئوالن باید متوجه باشند؛ هر کسی هر کاری که می تواند 
کند؛ نمایندگان مجلس، دولت، نیروهای مس��لح باید به داد 

مردم برسند.
دبیر ش��ورای نگهبان در عین حال گفت: تشکر می کنم که 
خیلی ه��ا برای معیش��ت مردم کار می کنند، س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( از مراکز بس��یار موفق است، خیلی 
کارهایی می کند که به داد مردم برسد، همین بسته هایی هم 
که می فرس��تند برای مردم، بخش عمده اش را خیران اهدا 
می کنند و بعد هم نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام 

)ره( این بسته های معیشتی را توزیع می کنند.
آی��ت اهلل جنتی در پایان با قدردانی از اقدامات رس��انه ملی 
تصریح کرد: از وضع رسانه ملی راضی ام؛ خوب کار می کند 
به ویژه در مس��ائل سیاسی، دینی و فرهنگی، نمی گویم صد 
در ص��د، اما باالخره درصد باالیی کار و روش��ن گری دارد و 

مردم را آگاه می کند. خبرگزاری صدا و سیما
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گزارش

ابتالء به کرونا کاهش نیابد محدودیت ها تمدید می شود
اس��تاندار تهران با بیان اینکه در صورت عدم کاه��ش روند ابتالء به کرونا 
محدودیت ه��ا یک هفت��ه دیگر تمدید می ش��وند، گفت: نم��از جمعه نیز 
دراس��تان تهران تعطیل است. تاالر های عروس��ی و مساجد برای برگزاری 
مراس��م ترحیم نیز تعطیل است. انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگوی 
تلویزیون��ی اظهار داش��ت: هر آنچ��ه مربوط به تعطیلی صن��وف و یا مراکز 
مختلف در اس��تان تهران با توجه به ش��یوع کرونا می ش��ود باید از سوی ستاد 
مدیریت کرونای اس��تان تهران ابالغ شود، هرگونه ابالغیه از طرف ستاد پیشگیری 
مدیریت بحران شهرداری و یا مراکز دیگر منشا و منبع قانونی ندارد.  وی ادامه داد: 
بنا بر تصمیمات کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی کرونا، باش��گاه های 
ورزشی  خصوصاً ورزش های پربرخورد، قهوه و چایخانه ها، باغ وحش و شهربازی ها 

تعطیل هستند.  صدا و سیما

اختصاص ۷۰ درصد تخت های بیمارستان های سپاه 
برای بیماران کرونایی

معاون سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه با اشاره به اختصاص 
۷0 درصد ظرفیت تخت های بیمارستان های سپاه برای بیماران کرونایی 
گفت: تاکنون پنج نفر از نیرو های مراکز درمانی س��پاه به خیل ش��هدای 
مدافع سالمت پیوسته اند. سردار احمد عبداللهی گفت: تاکنون پنج نفر از 
نیرو های مراکز درمانی سپاه به خیل شهدای مدافع سالمت پیوسته اند که از 
این تعداد 3 نفر از پرسنل بیمارستان حضرت بقیه اهلل )عج( بودند. وی با بیان اینکه 
تصمیم گیری درباره استفاده از بیمارستان های سپاه برای پذیرش بیماران کرونایی 
بر عهده فرماندهان س��پاه های استانی گذاشته شده است، عنوان کرد: ما در قضیه 
بیماری کرونا بیشترین بار پذیرش بیماران کرونایی را داشتیم که حدود هفت هزار 

بیمار کرونایی در بیمارستان های سپاه بستری شدند.  میزان

توضیحاتی درباره ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در این دوره هیئت رئیسه تصمیم گرفت 
به نمایندگانی که در تهران مسکن دارند و نیاز ندارند، سرویس ندهد و 
برای بقیه نیز قرار شد به نحوی عمل شود که نمایندگان در قسمتهای 
پایین ش��هر س��کونت گزینند. حجت االس��الم علیرضا سلیمی  با اشاره 
به مباحث مطرح ش��ده پیرامون ودیعه 200 میلیونی مسکن نمایندگان، 
گفت: متاسفانه در دوره های قبل خانه های سازمانی مجلس به انحاء مختلف 
به افرادی خاص فروخته ش��د به نوعی که امروز مجلس هیچ خانه سازمانی ندارد 
و با این اقدام نمایندگان در تهیه مسکن دچار مشکل شدند. وی ادامه داد: بر این 
اس��اس تعدادی از نمایندگان اعالم کردند درخواستی در این رابطه ندارند؛ برای 
تعداد دیگری که درخواست داشتند،  قرار شد مبلغ 200میلیون تومان به عنوان 

وام جهت ودیعه مسکن در نظر گرفته شود.  تسنیم

انتقاد تند  مراجع تقلید از  گرانی های لجام گسیخته 
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