
ایران و ترکیه نیازمند 
تقویت همکاری  برای مبارزه 

با عوامل ناامنی در مرز 
مشترک هستند

مع��اون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور در گفت وگوی 
تلفنی با قائم مقام وزارت کش��ور ترکیه گفت: دو کش��ور 
نیازمند تقویت همکاری های دو جانبه و تعریف مکانیسم 
مش��ارکتی در جهت مبارزه با تمامی عوامل برهم زننده 

نظم و امنیت در جدار مرز مشترک هستند.
حس��ین ذوالفقاری در تم��اس تلفنی با محت��رم اینجه 

قائم مقام وزارت کشور جمهوری ترکیه گفتگو کرد.
قائم مقام وزارت کشور جمهوری ترکیه در این گفتگوی 
تلفنی ضمن اشاره به نشست اخیر شورای عالی راهبردی 
ای��ران و ترکی��ه که به میزبانی تهران و به ش��کل ویدیو 
کنفران��س برگزار ش��د، گفت: امی��دوارم نتایج برگزاری 
چنین نشس��ت هایی به تقویت هرچه بیش��تر همکاری 
های دو جانبه دو کش��ور به ویژه در زمینه تامین امنیت 

رفاه و آسایش دو ملت منتهی گردد.
محت��رم اینج��ه ضمن تقدی��ر از عملی��ات نظامی اخیر 
جمه��وری اس��امی ایران علی��ه مواض��ع گروهک های 
تروریس��ت عن��وان ک��رد: امی��دوارم ب��ا ت��داوم چنین 
عملیات های��ی ه��دف دولت های متخاص��م در بی ثبات 
سازی منطقه و از بین بردن ارتباط دو کشور با استفاده 

ابزاری از گروهک های معاند و تروریست خنثی شود.

ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور نیز با 
اش��اره به اینکه همکاری های نزدیک دو کش��ور مانع از 
س��وء استفاده تروریستها و برهم زنندگان نظم و آرامش 
دو کشور خواهد شد، عنوان کرد: اقتدار امنیتی و نظامی 
جمهوری اسامی ایران پیامی روشنی است برای تمامی 
جنایتکاران که علیه امنیت و منافع دو کش��ور اقدام می 
نماید. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور همچنین 
تصریح کرد: همانگونه که در بیانیه پایانی گفتگوی ویدیو 
کنفرانسی روسای جمهور دو کشور ذیل نشست شورای 
عالی راهبردی ایران و ترکیه نیز اش��اره کرد: دو کش��ور 
نیازمند تقویت همکاری های دو جانبه و تعریف مکانیسم 
مش��ارکتی در جهت مبارزه با تمامی عوامل برهم زننده 

نظم و امنیت در جدار مرز مشترک هستند.
ذوالفق��اری در همین راس��تا افزود: جمهوری اس��امی 
ای��ران در پایش نقاط مرزی مش��ترک و مقابله با عوامل 
تروریست منطقه که در صدد برهم زدن روابط دوستانه 

دو کشور هستند، مماشات نمی نماید.
وی گفت: ما به کش��ور دوس��ت و برادر ترکیه اطمینان 
می دهیم که در مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته، 

قاچاق ساح و مهمات و قاچاق انسان جدی هستیم.
همچنی��ن در بخش دیگری از این گفتگو معاون امنیتی 
و انتظامی وزارت کش��ور به برخی مشکات حادث شده 
کنسولی بویژه در دوران بحران بیماری کووید ۱۹ اشاره 
کرد. قائم مقام وزارت کشور جمهوری ترکیه نیز با بیان 
تش��کر مجدد از قاطعی��ت جمهوری اس��امی ایران در 
مبارزه با عوامل تروریس��م و بره��م زننده نظم و امنیت 
دو کشور وعده داد که موضوع برقراری پروازهای بین دو 
کش��ور را در جلسه شورای ملی بهداشت ترکیه مطرح و 

پیگیری نماید.  وزارت کشور

آق��ای روحانی رئیس جمهور در س��خنان روز چهارش��نبه 
هفته گذشته گفته بود؛

»ب��ه انتخابات نزدیک می ش��ویم و افرادی ب��رای انتخابات 
آماده می ش��وند و ان ش��اءاهلل انتخابات خ��وب و با رقابتی 
خواهیم داش��ت ام��ا خواهش می کنم در فض��ای انتخابات 
انتظارات را بی جهت باال نبریم و حقایق را تحریف نکنیم و 

سیاه نمایی نشود که این موضوع یک گناه بزرگ است.«
ح��رف رئیس جمه��ور، حرف درس��تی اس��ت، زمانی که 
انتط��ارات جامعه باال برده می ش��ود، توقعات مردم نیز باال 
می رود. در ش��رایطی که در حال جنگ اقتصادی هس��تیم 
و بای��د انتظارات خودمان را پایین بیاوریم تا بتوانیم از این 
گردن��ه عبور کنیم. جنگ اقتص��ادی ملزومات خود را نیاز 
دارد که به نظر می رسد، از سوی دولت فراهم نشده است.

اما ای��ن که رئیس جمه��ور می گوید در فض��ای انتخابات 
انتظارات را ب��ی جهت باال نبریم، مصداق این ضرب المثل 

معروف است که »رطب خورده منع رطب چون کند؟«
افکار عمومی اگر انتظاراتی دارند، به خاطر وعده هایی است 

که محقق نشده و این انتظارات تلنبار شده است. 
آیا مردم اش��تباه می کنند که مطالبه وعده های داده ش��ده 
را دارند؟ برخی از کارشناس��ان در همی��ن زمینه به اظهار 

نظر پرداخته اند.

 انتظارات مردم با رفع مشکالت باال نمی رود 
حجت االسام احمد سالک نماینده ادوار مجلس در همین 
زمینه گف��ت: آقای روحانی به باال نب��ردن انتظارات مردم 
در انتخاب��ات توصیه نکنند بلکه دولتمردان را توصیه کنند 
به توضیح درباره اینکه چقدر توانس��تند مطالبات مردم را 

عملیاتی کنند.
وی در گفتگ��و با مهر، گفته؛ توصی��ه ای که با آقای رئیس 
جمهور دارم این است که به صحبت هایی که در مناظره های 
انتخاباتی و روزهای اولیه دولت شان داشتند و در طول این 
هش��ت س��ال بعضاً خاف آن را گفتند، یکبار دیگر نگاهی 
بیندازند. ایشان اگر سوختگی ها را جبران کنند بسیاری از 

مشکات داخلی کشور حل می شود.
س��الک افزود: نکته دیگری که باید ب��ه آن توجه کرد این 
اس��ت که بی تردید ب��اال بردن انتظارات م��ردم یک بحث 
و رف��ع نیازمندی ه��ای مردم نیز بحث دیگری اس��ت. اگر 
قرار اس��ت که نیازمندی ها و مش��کات مردم حل ش��ود، 
به معنای باال بردن انتظارات نیس��ت. ما ش��اهد هس��تیم 
که گرانی افسارگس��یخته ای روی کاالها وجود دارد و نبود 
نظارت در کل مسائل و وعده هایی که دادند و عمل نکردند 
از مطالبات مردم اس��ت و الزم اس��ت آقای روحانی پاسخ 

مطالبات را بدهند و این مطلب مهم است.
نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��امی گف��ت: یعنی این 
روزها که به قیمت س��که، طا و ارز در بازار نگاه می کنیم 
وحش��تناک اس��ت و آثار اقتصادی وس��یعی روی معیشت 
مردم داش��ته است. مردم ش��دیداً در مورد معیشت نگران 
و ناراحت هس��تند و این مطلب، مطلبی نیس��ت که ساده 
از آن بگذریم. بانک مرکزی هم مرتب وعده داده اس��ت که 

بعد از ش��وک اول و دوم اوضاع بازار سالم و چنین و چنان 
خواهد شد.

س��الک با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، سیاست وعده 
درمانی کاربردی نخواهد داش��ت و باید سیاست عملیاتی و 
میدانی را راه بیندازند، تصریح کرد: این مس��ئولیتی است 
که قابل توجه اس��ت. ایشان به باال نبردن انتظارات توصیه 
نکنند بلکه توصیه کنند به توضیح در رابطه با اینکه چقدر 
توانستند مطالبات و نیازمندی های مردم را عملیاتی کنند. 
وی بیان کرد: فرافکنی و پاک کردن صورت مس��اله آسان 
اس��ت اما می بینیم که نه کنترلی روی گرانی هس��ت و نه 
کارخانه ه��ا مواد اولیه دارند. در اصفهان بالغ بر هفتاد هزار 
نف��ر بیمه بیکاری می گیرند، این آم��ار، معنا و حرف دارد. 
بحث فرهنگی هم مطالبات مردم در کش��ور است در حالی 
ک��ه آن را رها کردن��د. توصیه من این اس��ت که در پایان 
دولت مق��داری جمع بن��دی کنند و به حل مش��کات و 

نیازمندی های مردم بپردازند.
عضو ش��ورای مرکزی جامع��ه روحانیت مب��ارز گفت: اگر 
فرافکنی و پاک کردن صورت مس��أله وجود نداش��ته باشد 
می ت��وان ب��ه نیازهای م��ردم پاس��خ داد. نیاز م��ردم حل 
مش��کات معیش��تی اس��ت. این گونه بازی کردن با مردم 
صحیح نیس��ت. از طرفی هم در مصاحبه ه��ای تلویزیونی 
مس��ئولیت را به دوش یکدیگر می اندازند یعنی دو مسئول 
از دولت می نشینند و مش��کات را به هم حواله می دهند؛ 

این پاسخگویی به مردم نیست.

 انتظار جامعه را در برجام باال بردند
کارش��ناس مسائل سیاس��ی نیز گفت: اینکه نباید به هیچ 

وجه انتظارات را باال برد درست است اما این حرف را آقای 
روحان��ی باید در دولت اول و قبل از برجام می گفت اما وی 

دقیقا خاف این عمل کرد.
ناص��ر ایمان��ی اظهار داش��ت: ش��اید بتوان گف��ت یکی از 
بزرگترین اش��تباهات دولت آقای روحان��ی این بود که در 
دولت اول خود مسئله افزایش تقاضای عمومی یعنی حقوق 

جزای عمومی را از دولت و حاکمیت به شدت باال برد.
وی بیان کرد: علت ریش��ه ای بخش��ی یا شاید بتوان گفت 
بخش قابل توجهی از مش��کاتی که کش��ور بعد از خروج 
آمری��کا از برجام با آن مواجه ش��د دقیقاً از همین نقطه به 
وجود آمد. ایش��ان انتظار عمومی را در مسئله برجام کامًا 
ب��اال برد. جماتی که آقای روحانی به کار برد در خاطرمان 
اس��ت که »اگر برجام امضا ش��ود تمام تحریم ها یک شبه 
برداش��ته می شود، خطر جنگ از کشور برداشته می شود و 
رفاه عمومی به دس��ت می آید یا مردم در آسایش خواهند 

بود.« اینها افزایش انتظارات بود.
کارشناس مسائل سیاسی افزود: چه زمانی انتظارات مردم 
باال می رود؟ وقتی انتظارات باال می رود که یک طرف ماجرا 
که باید اینها را تامین کند، طرف خارجی اس��ت. اگر طرف 
خارج��ی به وعده های خود عمل نکند که نکرد، نتیجه این 
می ش��ود که یک س��رخوردگی اجتماعی به وجود می آید. 
نقط��ه افزایش انتظ��ارات عمومی، س��رخوردگی اجتماعی 
اس��ت و الجرم مردم با این مواجه شدند که همه چیزهایی 
که به آنها گفته ش��ده بود س��راب بوده اس��ت و این منجر 
به ب��ی اعتمادی مردم ب��ه مجموعه نظ��ام، حاکمیت و به 

خصوص قوه مجریه می شود.
ایمانی تصریح کرد: بسیاری از این وادادگی هایی که اکنون 

در میان مردم مش��اهده می کنیم و فاصله ای که بین مردم 
و حاکمیت وجود دارد ناش��ی از چهار سال دولت اول آقای 
روحانی بود که ایش��ان وعده م��ی داد تورم را پایین خواهد 
آورد و با مس��ئله برجام تمام مشکات کشور حل می شود، 

حتی مشکل آب کشور.
 ایش��ان این وعده ها را زمانی و به شکلی می دهد که طرف 
اجرا کننده آن یک طرف خارجی اس��ت یعنی از کنترل و 
هدایت داخل کشور برخوردار نیست. وی اضافه کرد: نتیجه 
این می ش��ود که دولتی در آمریکا سر کار می آید که برجام 
را پ��اره می کند و کش��ور با امیدهای محقق نش��ده مواجه 
می ش��ود و مردم را سرخورده می کند. این اتفاق بیشتر در 

دولت اول آقای روحانی افتاد.
کارشناس مسائل سیاس��ی در پایان خاطرنشان کرد: البته 
اکنون این فرمایش درس��ت اس��ت که به هی��چ وجه نباید 
انتظارات عمومی را باال برد منتهی مقداری برای این حرف 
دیر اس��ت. این حرف را آقای رئیس جمهور باید در دولت 
اول و قب��ل از برج��ام می گفت و تاکید می ک��رد انتظارات 
عمومی را نباید باال برد و ما تاش هایی می کنیم که معلوم 
نیس��ت موفق ش��ود، ما راه خودمان را می رویم، ما اقتصاد 
خود را پیش��رفت می دهیم و ب��ر توان نیروهای داخلی اتکا 

داریم، اما ایشان دقیقاً خاف این عمل کردند.

 دولت نباید وقت کشور را صرف رقابت های انتخاباتی 
آینده کند

همچنین دبیر سیاس��ی جبهه ایستادگی در این باره گفت: 
دولت نباید وقت کشور را صرف رقابت های انتخاباتی آینده 
کن��د از این رو در مقطع کنون��ی باید قوای مقننه، قضاییه 
و مجریه دست به دس��ت هم دهند تا مشکات مردم حل 

شود.
حس��ین کنعانی مقدم درب��اره موضع گی��ری اخیر رئیس 
جمهور خطاب به رقب��ای انتخاباتی انتخابات ۱۴۰۰ مبنی 
ب��ر باال نب��ردن انتظارات م��ردم، گفت: ی��ک مثل معروف 
قدیم��ی وج��ود دارد با این عنوان ک��ه »رطب خورده منع 
رطب چ��ون کند؟« خود آقای روحان��ی در ابتدای حضور 
خ��ود در صحنه های انتخابات��ی در دوره های قبل با همین 
وعده ه��ا و با عن��وان امید وارد عرص��ه انتخابات و تبلیغات 

انتخاباتی شد.
وی بی��ان کرد: »روحانی« با باال بردن مطالبات مردم عمًا 
بحران ایجاد کرد و تا هنوز نتوانس��ت پاسخگوی مطالبات 
مردم باشد. به نظر می رسد او باید بر اساس توصیه رهبری 
در این مدتی که فرصت دارد س��عی کند به وعده هایی که 
داده عم��ل کند و کمتر به س��خنان انتخابات بپردازد؛ وی 
آخر مسیر است و باید این صندلی را به اهلش تحویل دهد. 
کنعانی مقدم در پایان تاکید کرد: دوره گفتار درمانی تمام 
شده است و مردم توقع اقدام و عمل به »وعده« و »وعید« 
دارن��د. به نظر می رس��د دولت نباید وقت کش��ور را صرف 
رقابت ه��ای انتخاباتی آینده کند و ق��وای مقننه، قضاییه و 
مجریه باید دس��ت به دست هم دهند تا مشکات مردم را 

حل کنند و خودشان مشکل نباشند.

جزئیات جلسه متقاضیان 
استیضاح »زنگنه« در دفتر 

قالیباف
نماین��ده م��ردم نجف آب��اد در مجلس جزئیات جلس��ه 
متقاضیان اس��تیضاح زنگنه وزیر نف��ت در دفتر قالیباف 

را تشریح کرد.
ابوالفضل ابوترابی در تش��ریح روند طرح استیضاح بیژن 
زنگنه وزیر نفت در مجلس، اظهار داش��ت: هفته گذشته 
متقاضیان اس��تیضاح وزیر نفت برای بررسی این موضوع 
جلس��ه ای در دفتر آقای قالیباف رئی��س مجلس برگزار 

کردند.
وی ب��ا بیان اینک��ه وزیر نفت نیز در این جلس��ه حضور 
داشت، افزود: در این جلسه متقاضیان استیضاح سواالت 
و محورهای استیضاح را مطرح کردند و وزیر توضیحاتی 

را پیرامون موضوعات استیضاح مطرح کرد.
ابوتراب��ی با بیان اینکه پس از اس��تماع توضیحات زنگنه 
متقاضیان اعام کردند که از توضیحات وی قانع نشده اند 
و استیضاح پابرجاست، ادامه داد: بنابراین نمایندگان بر 
ادامه پیگیری استیضاح تاکید کردند و امضا های خود را 
پس نگرفتند و همچنین خواستار مطرح شدن  این طرح 

در کمیسیون انرژی و جلسه علنی مجلس هستند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس در تشریح محورهای 
اس��تیضاح وزیر نفت، بیان داش��ت: ضعف در دیپلماسی 
انرژی، عدم استفاده از ظرفیت های داخلی برای پیشبرد 
طرح های نفتی، عدم توس��عه صنایع پایین دستی نفت، 

عدم بکارگیری شیوه های مقابله با تحریم، نحوه مدیریت 
و نداش��تن کارآی��ی الزم و ناتوان��ی در حل مش��کات، 
سقوط جایگاه ایران در حوزه نفت دنیا از دوم به جایگاه 
پنجم، نداش��تن استاندارد توس��عه ظرفیت پاالیشگاه و 
پتروپاالیشگاه، اعتقاد خاص به خام فروشی، حذف کارت 
س��وخت و بازگشت مجدد آن با هزینه کان و همچنین 
تأخیر در  توس��عه پ��ارس جنوبی از جمل��ه محورهای 

استیضاح وزیر نفت است.
ابوالفض��ل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس پیش از 
این از طرح ش��کایت بیش از 2۰۰ ت��ن از نمایندگان از 
بی��ژن زنگنه وزیر نفت با موضوعیت ترک فعل وزیر خبر 

داده بود.  تسنیم

ادامه از صفحه اول
قیمت مس��کن باال می رود، تحریم ها مقصر اس��ت، 
در حالی که صفر تا صد هر آنچه که برای س��اخت 
مس��کن نیاز اس��ت در داخل تولید می شود، قیمت 
خ��ودرو هم قیمت خ��ودروی خارجی ب��ا کیفیت 
می ش��ود، باز هم تحریم مقصر است، کره و لبنیات 
افزایش قیمت می یابد، تحریم مجرم اس��ت. قیمت 
تخم مرغ باال می رود و قیمت مرغ نیز پرواز می کند، 
عل��ت آن را اختصاص ندادن ارز برای تهیه خوراک 
طیور اعام می ش��ود یا ص��ادرات آن، در حالی که 
آقای جهانگی��ری تاکید می کن��د »نباید کاالهای 
اساس��ی و مورد نیاز مردم که با ارز دولتی حمایت 
می شوند، افزایش قیمت داش��ته باشند.« مخاطب 

این بایدها و نبایدها کیست؟!
چگونه ادعا می کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم 
آنگاه مسئول یک صنف تولید کننده استناد می کند 
ب��ه افزایش بی رویه و بدون منطق قیمت خودرو و 
می گوید، چرا خودروسازان گران کنند اما ما گران 
نکنی��م؟! با چنین منطقی چه برخوردی باید کرد؟ 
ا گر جنگ اقتصادی اس��ت، باید با او برخورد شدید 
ش��ود نه این که بی توجه به س��خنانش اجازه داد 
ت��ا او نیز محصول تولیدی خود را گران به دس��ت 
مردم برس��اند. مردم اگر انتظ��ار و توقعی دارند که 
بج��ا و ب��ه حق اس��ت، خواهان ایج��اد یک فضای 
اقتصادی باثبات برای امرار معاش و تامین معیشت 
خود هس��تند. نه این که هر روز که از خواب بیدار 
می ش��وند با اخبار افزایش قیم��ت کاالها و اجناس 

ضروری خود شوکه شوند!
چه کس��ی در رقابت های انتخابات��ی گفت که اگر 
رقبای ما س��رکار بیایند دالر 5 هزار تومان خواهد 
شد؟! اکنون دالر در چه وضعیتی است؟ دالر ۴8۰ 
درص��د، س��که 7۰۰ درصد و مس��کن 32۰ درصد 
افزایش داشته در حالی که پس از وعده های دولت 
و حامیان آن، پس از پیروزی در انتخابات، مردم به 
خیابان ها آمدند و براس��اس آنچه از وعده های داده 
ش��ده تلقی کردند، یک دالر را در دست گرفتند و 
در دس��ت دیگر یک اسکناس هزار تومانی را نشان 
دادند. از دوره دوم ریاس��ت جمهوری آقای روحانی 
ب��ر دولت تدبیر و امید کمتر از یکس��ال باقی مانده 
اس��ت، اگر دولت می تواند ش��رایط را ب��ه پیش از 
س��ال ۹2 بازگرداند، هنر کرده است، مردم اکنون 
می گوین��د، »از طا گش��تن پش��یمان گش��ته ایم 

مرحمت فرموده ما را مس کنید.«

سرمقاله
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گزارش

رهبر انقالب درگذشت علی شمقدری را تسلیت گفتند
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت مرحوم آق��ای حاج علی 

شمقدری را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب به این شرح است.

با تأثر فراوان اطاع یافتم که دوست و همراه قدیمی، مرد مؤمن و انقابی 
و متش��رع، پدر شهید و برادر شهید، مرحوم آقای حاج علی آقای شمقدری 
رحمة اهلل علیه دارفانی را وداع کرده است. اینجانب در بیش از نیم قرن آشنائی 
ب��ا این بردار با ایمان و پرتاش، هم��واره او را در جبهه  حق، به پایداری و غیرت و 
صدق و وفا ش��ناخته و از او جز نیکی و مجاهدت ندیده ام، رحمت و رضوان خدا بر 
او باد. وظیفه میدانم که به همس��ر مؤمن و صبور و فرزندان صالح و مکّرم و نیز به 
دیگر بازماندگان و همه  دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض کنم و حشر او 

با شهیدان و بندگان صالح را از خداوند مسألت نمایم.  دفترمقام معظم رهبری

گزینه ای برای صمت معرفی کنید که حاضر به دفاع باشید
رئیس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس خطاب ب��ه رئیس جمهور، 
نوش��ت: گزین��ه ای را ب��رای وزارت صمت به مجلس معرف��ی کنید که 

خودتان حاضر به دفاع از او باشید.
عزت اهلل اکبری تاالر پش��تی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در حس��اب کاربری خود در توئیتر، خطاب به رئیس جمهور، نوشت: در 
ش��رایط جنگ اقتصادی وزی��ر صمت را عزل کردید، بعد حاضر نش��دید از 

گزینه خودتان در مجلس حمایت کنید.
وی تاکید کرد: با برخورد غیرمسئوالنه، بازاِر گرفتار التهابات را بدون متولی رها 

و معیشت مردم را هدف گرفته اید.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان مطلب خود آورده است: اکنون 

کسی را معرفی کنید که خودتان حاضر به دفاع از او باشید!  مهر

بالگرد های ایزوله هوانیروز در خدمت بیماران کرونایی
فرمانده هوانیروز ارتش گفت: در بحث کرونا عاوه بر سیستم های زمینی 
ضدعفونی، پاالیش کننده و ایجاد نقاهت خانه و فعالیت های صورت گرفته 
در یگان های م��ان، بالگرد هایی را درس��ت کردیم ک��ه در صورت نیاز و 
ضرورت بتوانیم در سطح شهر ها، ضد عفونی را انجام دهیم. امیر سرتیپ 
دوم خلبان یوسف قربانی افزود: قبل از کرونا ما در حوزه بهداشت و درمان 
وارد ش��دیم و کمک ش��ایانی در این زمینه به کش��ور می کنیم.  وی افزود: 
۱7 اس��تان را در مناطق صعب العبور، پوشش هوایی می دهیم که تردد ماشین و 
وسیله نقلیه صورت نمی گیرد، بالگرد ها به کمک خانواده ها و افراد مصدوم و یا با 
وضعیت وخیم می روند. مواردی داشتیم چنانچه این بیماران به بیمارستان منتقل 
نمی شدند، صد در صد فوت می شدند. وی افزود: همچنین بالگردی را برای ایزوله 

کردن بیماران کرونایی ساخته ایم.  میزان

 تک مضراب مجاز

می خواس��تیم وسط فرمایشات برادر قالیباف "تک 
مضراب" بزنیم گفتند نمی ش��ود. بعد آمدیم وسط 
صحب��ت های مع��اون رییس جمه��ور چند تا تکه 
بپرانیم باز هم تهدید کردند که چیزمان را – یعنی 
رشته ستون ننجون را – پاره می کنند. ناچار شدیم 
وس��ط حرفهای فائزه خانم بزنیم که بی خطر و بی 

ضررتر از سایر جاهاست.
خودتان بخوانید و قضاوت کنید.

فائزه هاش��می: خودشان خیانت می کنند بعد می 
گویند پرستو بود.

ننجون: البته بعضی ها می گویند پرستویی بود که 
با ارزن هم روپایی می زد.

فائزه هاشمی: من از زیر چادر شلوار جین یا کتانی 
سفید می پوشیدم که برخی ایراد می گرفتند.

ننجون: به شما ایراد می گرفتند اما الباقی را ارشاد 
می کردند.

فائزه هاش��می: رئیس دانش��گاه می گفت شما که 
این طور لباس می پوش��ید دیگ��ران هم می خواهند 

همین کار را بکنند.
ننج��ون: می خواس��تید بگویید ش��ما غلط کردید 

دلتان بخواهد من دختر بابام.
فائزه هاش��می: فقط زمان اسب  س��واری مقنعه سر 

می کنم که راحت تر است.
ننجون: یعنی موقع شترسواری چون دوال دوال نمی 

شود همان را هم سرتان نمی کنید؟
فائزه هاشمی: گاهی به جای تاکسی سوار خودرویی 

می شوید، ممکن است اتفاقات دیگری بیفتد.
یعنی فرق تاکس��ی و وس��ایل نقلیه دیگر را ندانیم 
و اش��تباهی سوار بشویم؟ منظورتان این که نیست 

خدای ناکرده؟
فائزه هاشمی: اول این رابطه است و بعد این خانم ها 

تبدیل به پرستو می شوند.
ننج��ون: ما در این قبیل ام��ور اجازه نداریم حرفی 

بزنیم شما بگو ما لذتش را ببریم.
فائ��زه هاش��می: از این مجلس چیز درس��تی برای 

احیای حقوق زنان درنمی آید.
ننجون: عرض نکردم؟

نقدی بر سخنان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت

امید و انتظار از دولت تدبیر


