
ادامه از صفحه اول
بهان��ه او برای خروج از کش��ور به خاط��ر بیماری 
کرون��ا، داس��تان حضرت س��لیمان نب��ی، عزرائیل 
و فردی اس��ت که ب��رای فرار از م��رگ به حضرت 

سلیمان پناه آورد.
ف��ردی برای فرار از عزرائیل به س��لیمان نبی گفت 
ک��ه؛ »در راه بودم که ناگه��ان در نظرم عزرائیل را 
دی��دم، آنقدر خش��مگین به من ن��گاه می کرد که 
همانجا نزدیک بود از ترس بمیرم. خداوند باد را به 
فرمان ش��ما درآورده، مرا با باد به هند بفرست تا از 

دست عزرائیل خالص شوم.
س��لیمان نبی نیز اینگونه کرد و او را به هندوستان 
فرس��تاد و روز بعد عزرائیل را دید و به او گفت؛ ای 
عزرائیل این چه کاری اس��ت که برای بندگان خدا 
انج��ام می دهی؟ عزرائیل ماجرا را از س��لیمان نبی 
جویا شد و پس از آن گفت؛ حاال فهمیدم. دیروز از 
خدا دس��تور گرفتم جان این مرد را در هندوستان 
بگیرم. چطور ممکن است مردی که اینجاست فردا 

در هندوستان باشد؟
س��لیمان نبی گف��ت؛ ... حتما جان��ش را گرفتی؟ 
عزرائی��ل گفت بله. س��لیمان گفت؛ به راس��تی که 

نمی توان از دست عزرائیل فرار کرد.
گذش��ته از داس��تانی که مثنوی درباره تقدیر الهی 
نقل کرده، ماجرای آقای آخوندی به مس��ائل مهم 
کش��ور باز می گ��ردد که او س��ال ها در جایگاه های 
گوناگون مس��ئولیت خود، برعهده داش��ته و باعث 
ش��ده تا مشکالتی به کش��ور تحمیل شود. چندی 
پی��ش، تلویزیون، مس��تندی را درباره مس��کن از 
ابت��دای انقالب تاکنون پخش ک��رد که نقش آقای 
آخوندی در زمینگیر شدن مسکن در ایران پررنگ 
بود. آیا نمی شود براس��اس اسناد و مدارکی که در 
ینی مستند ارائه شد، علیه وزیر سابق مسکن اقامه 

دعوا کرد؟

نذورات اربعین، صرف کمک های 
مومنانه خواهد شد

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: در صورتی 
که مراسم اربعین برگزار نشود، نذورات مردمی صرف 

کمک های مومنانه خواهد شد.
حس��ین ذوالفق��اری رئیس س��تاد مرک��زی اربعین 
حسینی با اعالم این خبر اظهار کرد: ما تمام کارهایی 
که باید در بحث اربعین در داخل کشور انجام بدهیم، 
همانند سنوات گذشته انجام می دهیم و کمیته های 
چهارده گانه ما فعال هس��تند و ستادهای استانی به 
ویژه استان های مرزی کارهایشان را در این خصوص 

پیگیری می کنند.
وی ادام��ه داد: در واق��ع در حوزه های زیرس��اختی 
اقدامات��ی را که باید انجام بدهیم ه��م اکنون انجام 

می دهیم.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره برگزاری 
مراسم اربعین نیز گفت: هنوز شرایط بیماری )کرونا( 
برای دو کش��ور قابل پیش بینی نیس��ت که تا زمان 
برگزاری مراس��م اربعین به چه ص��ورت خواهد بود، 
قطع��اً با توجه به ش��رایط بیم��اری در این خصوص 

تصمیم گیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید تصمیم مشترکی با دولت عراق 
گرفته ش��ود افزود: فعاًل در این خصوص )برگزاری یا 
عدم برگزاری مراس��م( نمی توانیم نظر قطعی بدهیم 
که روند برگزاری مراس��م چگون��ه خواهد بود، اما به 
هر حال وظایفی که در داخل کشور برعهده داریم و 
خودمان باید انجام دهیم، کارهایمان را انجام می دهیم 
و برنامه ریزی ها تداوم پیدا می کند. ذوالفقاری با بیان 
اینک��ه البته ما به دنبال این هس��تیم که برنامه های 
جایگزین را نیز تدارک ببینیم گفت: در نظر داریم اگر 
شرایطی پیش بیاید که مراسم اربعین به دلیل شیوع 
بیماری کرونا در دو کشور، برگزار نشود یا حداقل به 
صورت محدود برگزار ش��ود، ممکن است برنامه های 
جایگزین داشته باش��یم. وی افزود: اکنون به موکب 
دارانمان اعالم کرده ایم که کارهای خودشان را انجام 
بدهند و مشارکت های مردمی، کمیته اسکان و تغذیه 
که هرس��اله فعال است کار خودشان را تداوم بدهند 
تا اگر مراس��م اربعین برگزار شد، طبق روال گذشته 
نذورات مردمی در آنجا مصرف ش��ود، اما اگر برگزار 
نش��د، این نذورات مردمی را با نظر مراجع و بزرگان 
دینی می توانیم در بحث کمک های مؤمنانه س��امان 
دهیم. رئیس س��تاد مرکزی اربعین حسینی درباره 
برگزاری مراسم عزاداری محرم نیز گفت: پروتکل های 
بهداش��تی و ضوابط برگزاری محرم اعالم شده است 
و ان ش��اءاهلل ب��ا همتی که همه محب��ان و عزاداران 
خواهند داش��ت مراس��م در آن چارچوب و ضوابط و 
مقررات برگزار خواهد ش��د تا از رهگذر آن مشکالت 

برای مردم پیش نیایید.  صدا وسیما

خبر

سرمقاله

سرلش��کر سالمی گفت: دش��منان با ش��هادت حاج قاسم 
منبعی دائم��ی از تولید خطر و انتق��ام را برای خود ایجاد 
کردند و سرانجام این انتقام دیر یا زود گرفته خواهد شد و 

به طور قطع سخت هم خواهد بود.
همزمان با س��الروز پیروزی غرورآفرین حزب اهلل لبنان در 
براب��ر رژیم جعلی صهیونیس��تی در جن��گ 33 روزه و روز 
مقاومت اس��المی؛ سردار سرلش��کر پاسدار حسین سالمی 
فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در جمع 
فرماندهان و مسئولین نیروی قدس سپاه با گرامیداشت یاد 
و خاطره امام راحل و شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس 
و جبهه مقاومت به ویژه س��پهبد شهید  قاسم سلیمانی، از 
این سردار بزرگ آس��مانی به عنوان ذخیره جاودان اسالم 
و مجاهدی که با ش��هادتش عواطف و احساسات را فراتر از 
ایران و مرزهای س��رزمینی جهان اسالم، در سراسر دنیا به 
یکدیگر پیوند داد؛ نام برد و اظهار کرد: شهادت این سردار 
سربلند روح جدیدی از  نشاط و بهجت انقالبی را در کالبد 
سرزمین های اسالمی دمید  و س��رافرازی جاودانه را برای 

انقالب اسالمی ،نظام ، ملت ایران و سپاه به ارمغان آورد.
وی با تاکید بر اینکه پرچم و مش��عل فروزانی که توس��ط 
حاج قاس��م عزی��ز ما به اهت��زاز در آمد بر زمی��ن نخواهد 
ماند، گفت:امروز در تمامی صحنه های تقابل با دش��منان 
همچن��ان روح جهاد جاری اس��ت و  مجاه��دان در صحن 
ماندند و دش��منان نیز افس��رده و ناامید، تماش��اگر صحنه 
ه��ای تحولی هس��تند که روز به روز به نفع امت اس��المی 

رقم می خورد.
سرلش��کر س��المی هنر نیروی قدس س��پاه را ارائه فرمول 
"غلبه عده ای کم  بر دش��منان زیاد" و تفسیر مجسم آیات 
نورانی قرآن برشمرد و اظهار کرد: شکست دادن ائتالفی از 
بزرگترین قدرت های مادی تاریخ بش��ر که به هم پیوسته 

و در هم تنیده بودند و بر باطلش��ان متحد بوده و هستند،  
اقدام��ی ب��زرگ و تحقق وع��ده های الهی بود که توس��ط 

مجاهدان راه خدا به بهترین شکل رقم خورد.
وی جغرافی��ای انقالب اس��المی را می��دان تقابل دائمی با 
دش��منان اس��الم خواند و اظهار کرد: وجه مشترک تمامی 
ای��ن تقابل ها ای��ن بود که یک طرف آن انقالب اس��المی 
با می��دان داری ایران  و یک طرف آن اس��تکبار جهانی به 
س��رکردگی امریکا بوده و گذر زمان نشان داده که انقالب 
اسالمی با هوشمندی و درایت رهبرانش، حکمت ، تدبیر و 

عقل  همواره دست برتر را در این صحنه ها داشته است؛ از 
س��وی دیگر به اذعان نظریه پردازان امریکایی، عامل اصلی 
شکس��ت امریکا  فقدان حکمت و عقل در نظام راهبری آن 
اس��ت. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه  فرصت های رشد و 
قوی ش��دن ما از میدان جهاد حاصل شده است، گفت: ما 
قاعده جن��گ را از درون جنگ و میدان های واقعی تقابل 
اس��تخراج کردیم و  نیروی قدس قاعده غلبه بر دش��منان 

زیاد را در میدان واقعی تولید کرد و به نمایش گذاشت.
وی اف��زود: بزرگتری��ن کارکرد نیروی قدس س��پاه عالوه 

ب��ر پیروزی های ملموس  برابر دش��منان س��فاک و تا بن 
دندان مسلح و آزاد سازی سرزمین های اسالمی از چنگال 
اش��غالگران،دمیدن روح حی��ات به مفهوم جه��اد و انتقال 

معنای آن در میان ملل و جوانان جهان اسالم بود.
سرلش��کر س��المی  اولین اس��تطاعت برای قدرت را تفکر 
پیرامون س��اخت ق��درت توصی��ف و تصریح ک��رد: بدون 
برخ��ورداری از ق��درت نمی ت��وان در میادی��ن مختلف با 
دش��من جنگید و آنان را متوقف ک��رد ؛هنر نیروی قدس 
س��پاه " میالد قدرت" بوده و به فضل الهی برای همیش��ه 

باقی است. 
وی در ادامه تصریح کرد: دش��منان آم��ده بودند تا اضالع 
قدرت در جهان اس��الم را تغییر دهند، دولت سازی کنند  
و هم��ه چیز را از آن خود کنند؛ ام��ا محصول  تالش های 
مذبوحان��ه آن��ان ج��ز اقتصادی فرس��وده، ق��درت نظامی 
ناکارآمد و ناامید و از دس��ت رفتن هیبت و شاکله سیاسی 

خودساخته  نبود.
فرمانده کل س��پاه در پایان با گرامیداشت سالروز پیروزی 
غرورآفرین ح��زب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه  برابر رژیم 
جعل��ی و کودک کش صهیونیس��تی و تجلیل از حماس��ه 
س��ازی های تاریخ ساز رزمندگان مقاومت اسالمی و اظهار 
امیدواری نس��بت به عبور عزتمندانه مل��ت مقاوم لبنان از 
مش��کالت و مس��ائل جاری ؛ با پاسداش��ت مجاهدت های 
سید الشهدای مقاومت و تاکید بر اینکه شهادت حاج قاسم  
موجب تضاعف قدرت جهاد نزد جوانان جهان اس��الم شده 
اس��ت ، گفت:  دش��منان ما  بدانند که هیچ جا بدون همه 
جا امن نیس��ت ؛ آنان با ش��هادت حاج قاسم منبعی دائمی 
از تولید خطر و انتقام را برای خود ایجاد کردند و سرانجام 
ای��ن انتقام دیر ی��ا زود گرفته خواهد ش��د و به طور قطع 

سخت هم خواهد بود.  سپاه نیوز

در پیامی

فرمانده کل ارتش از عنایت 
ویژه فرمانده معظم کل قوا 

قدردانی کرد
فرمانده کل ارتش از عنایت مقام معظم رهبری مبنی 
بر تصویب اعطای پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه 

افسری امام علی )ع( قدردانی کرد.
به دنب��ال عنایت ویژه و لطف بزرگوارانه رهبر معظم 
انق��الب اس��المی و فرمان��ده کل قوا حض��رت امام 
خامنه ای )مدظله العالی( به ارتش جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر تصویب اعطای پرچم و نشان فداکاری 
به دانش��گاه افس��ری امام علی )ع(؛ سرلش��کر سید 
عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل ارتش، طی پیامی 

از معظم له قدردانی کرد.
متن پیام به این ش��رح اس��ت: محض��ر مبارک مقام 
معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا، حضرت امام 

خامنه ای )مدظله العالی(
با سالم و تحیات، به استحضار می رساند:

عنایت ویژه و لطف بزرگوارانه آن امام عظیم الش��أن 
در تصویب اعطای پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه 
افس��ری امام علی )علیه الس��الم( با حضور حماسی 
دانش��جویان و فرماندهان این دانش��گاه ابالغ شد و 
شور و شعف زایدالوصفی در ارتش انقالبی ایجاد کرد. 
این افتخار جاودانه، جلوه های تابناکی از اراده راس��خ 
ارتشیان مقتدر در پرتو گوهر درخشان والیت، برای 

تداوم راه شهیدان و پایداری در جبهه مقاومت آفرید 
و موجب مسّرت، امید و درخشش بیشتر مسیر نورانی 
جهاد فی سبیل اهلل ش��د. ابراز خشنودی رزمندگان 
ارتش جمهوری اس��المی ایران، اش��تیاق و استقبال 
پیشکس��وتان، خانواده معظم شهدا و برخی از اقشار 
جامعه، نشانه های روش��نی از اخالص، ایثار، تعهد و 
وفاداری آحاد ارتش و ملت انقالبی به آن رهبر فرزانه 
و دلیل قاطعی از اس��تعداد رهپویان مسیر شهیدان 
ع��زت و اقتدار برای ایثار ج��ان، تحت فرماندهی آن 
زعیم عالی قدر و گواه تأثی��ر ماندگار الطاف کریمانه 
حضرتعال��ی در کارکنان ارتش والیتمدار اس��ت. بار 
دیگر خداوند بزرگ را بر نعمت والیت شکر می گوئیم 
و از محبت و پاداش شایس��ته ولی امر مس��لمین به 
فرزندان ارتشی خود سپاسگزاریم. سخت می کوشیم 
شاکر عامل باشیم و نقش مؤثری در پیشبرد نیروهای 
مس��لح پرافتخار به س��مت اهداف ب��زرگ گام دوم 
انق��الب ایفا کنیم؛ با کار جه��ادی و انگیزه مضاعف، 
شایستگی ها و توانمندی های فرزندان رشید ملت در 
ارتش را در ارتقای س��طح آمادگی های ایران سربلند 
اس��المی به اوج برسانیم. به این امید که با تبعیت از 
فرامی��ن حکیمانه و تنّعم از دعای خیر حضرت عالی، 
تبّرک تقوا، مجاهدت و پایبندی ارتش��یان مؤمن به 
ارزش های انقالب اس��المی، دس��ت در دس��ت آحاد 
نیروهای مس��لح مقاومت، ید واحده نظام شکوهمند 
اس��المی و سربازانی شایس��ته انتظار و رزم در رکاب 

حضرت مهدی )عج( باشیم.
سالمت، طول عمر و مزید برکات وجود مبارک را در 

رهبری امت اسالم از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
 روابط عمومی ارتش

شکایت نمایندگان مجلس 
از آخوندی و زنگنه به دلیل 

»ترک فعل«
تعدادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی، از آقایان 
زنگنه و آخوندی ش��کایت نامه ای را امضاء و آماده کرده و 

این هفته تقدیم قوه قضائیه خواهیم کرد.
ابوالفضل ابوترابی در باره توئیت اخیر خود مبنی بر شکایت 
از بی��ژن زنگنه و عباس آخوندی اظهار داش��ت: تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اس��المی، شکایت نامه را امضا و 

آماده کرده و هفته آینده تقدیم قوه قضائیه خواهیم کرد.
نماین��ده م��ردم نجف آباد و تیران و کرون اف��زود: امروز ما 
ب��ا پدیده ای به نام ترک فعل مواجه هس��تیم  که افراد طی 

آن اجازه نمی دهند کارهای بزرگ در مملکت انجام ش��ود 
و ای��ن کارهای بزرگ در آینده مانند بهمنی بر س��ر مردم 
خراب می ش��وند و آن ها را نس��بت به نظام و کشور بدبین 

خواهند کرد.
وی ادامه داد: یکی از این اقدامات، توقف ۶ س��اله س��اخت 
مس��کن و بی تدبی��ری وزیر وقت یعنی آق��ای آخوندی در 
خصوص عدم توسعه ساخت مسکن بود که امروز مستأجران 

را ناراضی و نسبت به نظام هم بدبین کرده است.
ابوترابی تصری��ح کرد: وزیر نفت نیز تم��ام اقدامات بزرگ 
نفتی ما که باعث می ش��د از وابس��تگی ب��ه نفت خام جدا 
ش��ویم و به سمت فراورده آن حرکت کنیم را متوقف کرده 

است.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: این دو مورد 
از بزرگتری��ن ترک فعل های وزرای مذکور بود و همان طور 
که رئی��س قوه قضائیه ت��رک فعل را جرم دانس��تند، این 

اقدامات جرم محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: صراحت وزیر نفت این بود که در ایران 
س��اخت پاالیش��گاه نفتی مقرون به صرفه نیست،  بنابراین 

الزم است که فروش نفت خام داشته باشیم.
ابوتراب��ی افزود: در نتیجه ام��روز می بینیم که در تحریم ها 
چگون��ه نفت خ��ام ما را نمی خرند و اگر س��پاه و در دولت 
گذش��ته ۸۵ درصد از پاالیش��گاه س��تاره خلی��ج فارس را 
نس��اخته بودند، به دلیل اینک��ه واردات بنزین هم نداریم، 

امروز ما با بحران بنزین روبه رو بودیم.
نماین��ده مردم نجف آباد و تی��ران و کرون اضافه کرد: تمام 
همس��ایه های اطراف کش��ور نیز بر اثر عملک��رد وزیر نفت 
و ب��ه دلیل مس��ائل گاز و نفت رابطه مناس��بی با ما ندارند 
و در رابطه با کش��ورهای همس��ایه دچار مشکالت اساسی 
شده ایم؛تمام این موارد باعث شد که ما به سمت استیضاح 

وزیر نفت و محاکمه هر دو حرکت کنیم.
وی تصری��ح کرد: آق��ای آخوندی که به بهان��ه کرونا چند 
ماهی اس��ت از کشور خارج ش��ده  و منابع مالی مشخصی 

ه��م ندارد، قوه قضائیه باید در این خصوص هم وارد ش��ود 
و از او سؤال کند.

ابوترابی عنوان کرد: پرونده او تش��کیل شده است و همه ما 
انتظ��ار داریم که قوه قضائیه در برخ��ورد با او و در پرونده 

پسر او که در بازداشت است، عادالنه و محکم رفتار کند.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون اظهار داشت: اظهار 
نظر آقای زنگنه در خصوص بورس نیز مانند دیگر عملکرد 

او به بازار سرمایه ۸۰ هزار واحد ضربه وارد کرد.
وی تصری��ح کرد: این اتفاقات رخ داده برای بازار س��رمایه 
می توانست جرقه ای مانند گرانی بنزین در آبان ماه که طی 
آن با بی تدبیری وزیر نفت، کارت س��وخت به مدت ۶ سال 
حذف ش��ده بود و یکدفعه آن را برگرداندند و به این شکل 

کشور را دچار آشوب کردند.
ابوترابی گف��ت: همین صحبت ها و اق��دام آقای زنگنه هم 
می توانس��ت بورس را به همان روز بکش��اند اما این مسأله 

سریعاً جمع شد.  فارس

روحانی: 

تصمیماتی که در ستاد کرونا 
تصویب می شود برای همه 

الزم االجرا است
رئیس جمه��ور گفت: تصمیمات و سیاس��ت های مقابله با ویروس 
کرونا که براساس خردجمعی و دیدگاه های کارشناسانه و تخصصی 

اتخاذ شده برای همه مجموعه های کشور الزم االجراست.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه کمیته های تخصصی ستاد 
ملی مقابله با کرونا با اش��اره به تش��کیل ستاد ملی مقابله با کرونا 
به عنوان یک س��تاد فرابخشی و فرادس��تگاهی و فراقوه ای یادآور 
شد: همه تصمیمات و سیاست های مقابله مؤثر با ویروس کرونا از 
همان آغاز تاکنون براساس خردجمعی و دیدگاه های کارشناسانه و 
تخصصی اتخاذ شده که برای همه مجموعه کشور الزم االجراست. 
رئیس جمهور حاکمیت واحد و انسجام در تصمیم گیری ها در ستاد 
ملی کرونا را که بارها و به صراحت مورد تأیید مقام معظم رهبری 
نیز قرار گرفته است از دالیل مهم موفقیت در مهار شیوع ویروس 
کرون��ا در موج های اول و دوم خوان��د و افزود: رهبر معظم انقالب 
حتی تصمیم گیری در مورد امور ش��خصی خود را به مصوبات این 
ستاد معطوف نموده و مراجع عظام تقلید نیز تصمیم گیری درباره 
ش��عائر و آیین های دینی را به این س��تاد مح��ول کرده اند. وی با 
اش��اره به فرآیند کام��اًل علمی و کارشناس��انه تصمیم گیری ها در 
کمیته های تخصصی و جمع بن��دی مباحث و دیدگاه ها به صورت 
مصوب��ه کمیته ه��ای مختلف و ارائه آن به س��تاد ملی تأکید کرد: 
تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا نه شخصی و نه دستگاهی 
اس��ت بلکه بر مبنای خردجمعی و با پش��توانه ساعت ها بررسی و 
مباحث کارشناس��ی در کمیته های تخصصی ستاد، اتخاذ می شود 

که تاکنون مراجع بین المللی نیز آن را تحس��ین کرده اند. روحانی 
همچنین ب��ه تدوین، طراح��ی و تعیین دقیق مج��ازات و جرائم 
رعایت نکردن دس��تورالعمل های بهداشتی در س��ه حوزه ادارات، 
اصناف و عموم مردم در کمیته های تخصصی و س��تاد ملی اشاره 
کرد و گفت: در تعیین این جرایم و مجازات ها دقت ش��ده است تا 
ضمن داشتن قابلیت و ضمانت اجرا به نحوی اعمال شود که جنبه 
بازدارندگی و تنبیهی آن به تغییر رویه و سبک زندگی شهروندان 
منجر ش��ود. رئیس جمهور تصریح کرد: همه باید به روشنی بدانند 
ک��ه جرائم و مجازات ها برای حفظ س��المت مردم و رعایت حقوق 
شهروندان تعیین ش��ده و رعایت نکردن شیوه نامه ها، دقیقاً تجاوز 
به حقوق ش��هروندی و مس��تلزم مجازات و جریمه است. روحانی 
تمام دس��تگاه های کش��ور را به تبیین، آموزش و اطالع رسانی در 
زمینه اجرای دقیق و رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های جرائم 
و مجازات تعیین شده موظف کرد و گفت: نبود اطالع رسانی دقیق 
و آموزش الزم در این خصوص، نتیجه معکوس داشته و نارضایتی 
م��ردم را به دنبال خواهند داش��ت و نباید اج��ازه داد مردم دچار 

»عقاب بال بیان« شوند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود در این جلسه، پیشرفت های 
حاصل ش��ده در زمینه تولید دارو و واکس��ن را در کشور از جمله 
دس��تاوردهای مثبت و فرصت ایجاد شده ناش��ی از تهدید شیوع 
ویروس کرونا و مش��کالت این بیماری عنوان کرد و افزود: توسعه 
زیرس��اخت های تولید دارو و واکس��ن از اولویت های این دولت در 
س��ال های اخیر بوده که در زمان ش��یوع کرونا س��رعت و وسعت 
بیش��تری گرفت و امیدواریم این موفقیت ها تا رس��یدن به نتیجه 

مطلوب و نهایی ادامه یابد.
رئیس جمهور تالش همزمان و همپا برای تولید دارو و واکس��ن در 
داخل کش��ور و تهیه دارو و واکس��ن مورد نیاز از خارج را حرکتی 
ادام��ه دار خواند و گفت: کماکان مهم ترین اصل، رعایت کامل همه 
دستورالعمل های بهداشتی تا زمان دستیابی به دارو و واکسن مورد 

تأیید است.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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گزارش

تحریف کنندگان واقعیت، زمانی در حاکمیت بودند
رییس کمیس��یون ش��ورا ها و امور داخلی کش��ور در مجلس با بیان اینکه 
بس��یاری از تحریف کنن��دگان واقعیت، زمانی در حاکمی��ت بودند، گفت: 
بخش��ی از این جریان همیش��ه در مقابل مردم و حاکمیت حرکت کردند 
و بخش��ی دیگر هم سرخوردگانی هس��تند که منافع شان به خطر افتاده و 
با دش��من همراه��ی و همگامی می کنند. محمد صالح جوکار با اش��اره به 
اظهارات مقام معظم رهبری درباره اهداف تحریم سازان و تحریف گران واقعیات 
کش��ور گفت: جری��ان تحریف از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی درصدد اس��ت تا 
دس��تاورد های انقالب را ناچیز بش��مارد و به گونه ای وانمود کند که وضعیت مردم 
از قبل بدتر ش��ده اس��ت. وی گفت: دقیقا اوج بروز جریان تحریف مصادف است با 
ش��رایط تحریم آمریکا لذا این دو مقوله با ه��م پیوند خورده اند و تالش می کنند تا 

استکبار جهانی را مبرا جلوه دهند. میزان

رفتار مغرورانه رئیس جمهور دلیل رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی
عضو هیات رییس��ه مجلس ب��ا انتقاد از روحانی ب��رای حضور نیافتن در 
مجلس به خاطر ترس از کرونا گفت: چگونه است روحانی ۷۵ ساله نباید 
کرونا بگیرد اما یک و نیم میلیون جوان ۱۸ تا ۲۰ ساله شرکت کنند در 
کنکور به کرونا مبتال ش��وند، ایرادی ندارد؟ سید ناصر موسوی الرگانی، 
نماینده فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به حضور نیافتن 
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه مجلس برای بررسی 
صالحیت وزیر پیش��نهادی صمت گفت: رییس جمهور موظف اس��ت با حضور در 
مجلس به تشریح کلیات برنامه های وزیر یا وزرای پیشنهادی پرداخته و مستقیما 
پاس��خگوی مجلس باشد. وی به حس��ن روحانی، رییس جمهور توصیه کرد شأن 
و جایگاه مجلس را رعایت کند و افزود: آقای روحانی به بهانه واهی ضادر نش��دن 

مجوز از سوی ستاد مقابله با کرونا از حضور در مجلس خودداری کرد.  فارس

80 درصد از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار خارجی هاست
عضو هیات رئیس��ه مجلس گفت: ۸۰ درصد پهنای باند اینترنت کشور 
در اختیار خارجی هاس��ت که این مسئله آسیب های فرهنگی زیادی را 

برای ما به همراه داشته است.
حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی گفت: این حضور گس��ترده خارجی ها در 
فضای اینترنت کشور آسیب های جدی فراوانی را به ویژه در حوزه مسائل 

خانوادگی، بحث فرزندآوری و ... داشته است.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: ساالنه 4۵۰ هزار سقط جنین در کشور 
انجام می ش��ود که این موضوع ناش��ی از آس��یب های فرهنگی در فضای مجازی 
است. حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: نکته با اهمیت تر اینجاست که از بین این 
4۵۰ هزار س��قط جنین در کشور ۱۲۵ هزار مورد به صورت غیرقانونی در کشور 

انجام می شود.  فارس

سرلشکر سالمی: 

انتقام خون حاج قاسم گرفته خواهد شد


