
برخی نمایندگان مجلس دهم سالی ۲ بار 
واکسن آنفلوآنزای رایگان می زدند

عض��و هیأت رئیس��ه مجلس 
نمایندگان  برخ��ی  گف��ت:  
مجل��س دهم س��الی ۲ بار 
رایگان  آنفلوآنزای  واکس��ن 
می زدند و بهتر اس��ت برای 
از  لیس��تی  شفاف س��ازی، 
دریافت کننده  نماین��دگان 

این واکسن منتشر شود.
علیرضا س��لیمی نماینده مردم محالت در مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری فارس، اظهار داش��ت: برخی نمایندگان 
مجلس دهم در هر س��ال دو بار واکس��ن آنفلوآنزا 
در درمان��گاه مجلس می زدند این در حالی اس��ت 
که آقایان کواکبیان و محمود صادقی نماینده دوره 
قبلی مجلس که به خرید واکس��ن آنفلوآنزا توسط 
بهداری مجلس یازدهم انتقاد می کنند در حالی که 
بایستی شفاف س��ازی کنند که تاکنون چند بار از 
این واکسن های رایگان در مجلس استفاده کرده اند؟  
سلیمی گفت:  پرونده حضور نمایندگان مجلس که 
به بهداری مراجعه کرده و واکسن آنفلوآنزا در طول 
سالیان گذش��ته دریافت کرده اند مشخص و روشن 
است و بر اساس این آمارها برخی نمایندگان سالی 

دوباره واکسن آنفلوآنزا زده اند.
وی افزود: به نظر می رس��د باید لیست نمایندگان 
مجلس دهم که س��ال های گذش��ته از این واکسن 
اس��تفاده کردند برای ش��فاف س��ازی منتشر شود 
تا م��ردم بدانند چرا عده ای علی��ه مجلس یازدهم 
جوس��ازی می کنن��د. نماین��ده م��ردم محالت در 
مجل��س در پایان گفت: برخ��ی نمایندگان مجلس 
ده��م در پای��ان دوره به دروغ اع��الم کردند که به 
ویروس کرونا مبتال ش��دند که گذشت زمان کذب 

بودن حرف شان را ثابت کردند.

خبر

رئیس جمهور با اش��اره به تصمیم ستاد مقابله با کرونا برای 
تعیین مجازات برای کس��انی که ماس��ک ندارند، گفت: ۱۴ 
درصد افرادی که بس��تری هستند قبال کرونا گرفته بودند و 

ناچاریم مقررات و نظارت ها را تشدید کنیم.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مبارزه 
ب��ا بیماری کرونا گفت: در س��ال ۶۰ و در ش��ش ماهه اول 
آن مردم با مش��کالت بسیار زیادی از جمله شهادت رئیس 
جمه��ور روبرو ش��ده بودند. از ماجرای هفت��م تیر گرفته از 
شهدای حزب جمهوری اسالمی تا شهادت رییس جمهوری 
و نخس��ت وزیر وقت در ش��هریور ماه تقریباً ماه های بسیار 
س��ختی بود. وی با اش��اره به اهمیت سال ۶۰ ادامه داد: در 
عملیات ثامن االئمه امام فرمودند باید حصر آبادان شکسته 
ش��ود. در سال ۶۰ عالوه بر توطئه تروریستی که منافقین و 
امثال آنها داش��تند، از ابتدای جنگ یعنی ۳۱ شهریور ۵۹ 
تا آن زمان گرچه م��ا عملیات های متعددی را انجام دادیم 
و موفقیت های نسبی هم به دست آوردیم عملیات شکست 
حصر آبادان،مهم ترین عملیات ما از آغاز جنگ تحمیلی بود 
یعنی حدود یک سال از جنگ گذشته از پایان شهریور ۵۹ 
تا پایان شهریور ش��دیم که وارد مهرماه می شدیم و پنجم 
مهرماه بسیار برای ما مهم بود یک نشاط بزرگی را برای ما 
ایج��اد کرد و غم و ان��دوه را برطرف کرد و قدرت جمهوری 

اسالمی ایران را نشان داد.
روحانی گفت: امروز هفت م��اه پس از پایان بهمن تا پایان 
ش��هریور گذش��ته و ما وارد ماه هشتم ش��دیم و می خواهم 
به کادر درمان خسته نباش��ید بگویم. مردم در عزاداری ها 
هماهنگ بودند در فرس��تادن بچه ها به مدرس��ه هماهنگ 
بودند، در بازار حواسشان به پروتکل بهداشت و درمان بوده 
و همچنین اس��تفاده از ماسک فاصله اجتماعی کاهش سفر 
و ت��ردد کامال رعایت می کردند. وی افزود: از مردم نیز بابت 
هماهنگی و همکاری تش��کر می کن��م. ما دلمان می خواهد 
رعای��ت پروتکل ها باالی نود درصد باش��د. رئیس جمهور با 
اشاره به انتقادات کشورهای اروپایی در وقوع بیماری کرونا 
در ایران گفت: اول که اروپا هنوز مبتال نش��ده بود بیش��تر 
ای��ن بیم��اری را توضیح داده و نواقص کش��ورهای مبتال را 
بیان می کردند. وقتی داش��تند به م��ا نقد می کردند ناگهان 
دیدند فرش زیر پای خودش��ان هم خیس شد و بیماری به 

کشورهای آن ها هم رفت.
روحان��ی اظهار داش��ت: بع��د دیدند صف ه��ای طوالنی در 
مغازه ها بس��ته ش��د چه داستان هایی که داش��تند داستان 
س��رایی برای دیگران میکردند و الزم شد دیگران برای آنان 
داس��تان س��رایی کنند، دیگر هیچ قاره ای مصون نبود همه 
گرفتار شدند تصوری که جامعه علمی و پزشکی ما در سطح 

جهان نسبت به این بیماری داشت مداوم تغییر کرد، برخی 
تثبیت و برخی رد ش��د. روحانی با بیان اینکه هنوز تا امروز 
یک درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است، گفت:  
تصور می ش��د هر جا این بیماری رفت و افراد مبتال ش��دند 
دیگر سراغ مردم آن شهر نمی رود خیلی ها می گفتند ایمنی 
جمعی ایجاد می کند یا تصور می ش��د اگر کسی یکبار دچار 
این بیماری شد یک سال و دو سال دیگر دچار این بیماری 
نمی ش��ود ولی در عمل دیدیم این گونه نیس��ت. روحانی با 
اش��اره به اینکه با س��ه موضوع باید اقدام فعال تری را انجام 
دهی��م، تصریح کرد: مس��اله اول رعایت خود مردم اس��ت. 
رعای��ت نکردن کافی مردم، ما را دچار مش��کل می کند. در 
کشورهای معروف اروپایی این بیماری تقریباً کنترل یا حتی 
مهار هم ش��د و برای اس��تفاده فصل تابس��تان در ماه اوت، 
پروازها را آزاد گذاشتند حتی برخی ها ترویج هم کردند. وی 
اضاف��ه کرد: به محض گذش��ت ۱۵ روز، این بیماری دوباره 
اوج گرفت. این مس��اله کامال روش��ن است به محض اینکه 
دستورالعمل ها به خوبی مراعات نشود بیماری اوج می گیرد. 
روحانی افزود: مس��اله دیگر کاهش نظارت اس��ت. اقدامات 
ناکافی مشکالت را بیش��تر می کند. در این هفته های اخیر 
گزارش هایی وزارت بهداشت داده که این بیماری جوانان را 

نیز بیمار می کند. ۱۴ درصد افرادی که بستری هستند قبال 
کرون��ا گرفته بودند. ناچاریم مقررات و نظارت ها را تش��دید 
کنیم. وی ضمن بیان جلس��ه پنج ش��نبه خود با روس��ای 
کمیته های ستاد، اضافه کرد: فعال در تهران برای کسی که 
ماس��ک نمی زند به سادگی از آن عبور نمی کنیم. افراد باید 
به کسی خدمت دهند که ماسک داشته باشند. بنا شد برای 

کسانی که ماسک ندارند مجازات تعیین شود.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: س��تادهای اس��تانی کرونا 
می توانند برای یک هفته برخی موارد و مش��اغل را از جمله 
مساجد، نمازهای جمعه، سینما، پارک ها و غیره تعطیل کند 
پیشنهاد خود را به کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی کرونا 
در وزارت کشور بدهند تا در این کمیته و کمیته بهداشتی 
بررسی شده و در نهایت با تایید رحمانی فضلی وزیر کشور 
و نمکی وزیر بهداش��ت برای یک هفت��ه آن مقررات اجرا و 
عملیاتی می شود تا بتوانیم از این شرایط سخت که امروز رو 
به روی ما قرار گرفته و بار بسیار سنگین آن بر دوش کادر 
درمان و مدافعان سالمت و بیمارستان ها در استان ها است، 
عبور کنیم.  وی اظهار داشت: آمریکایی ها اخیرا هم گفتند 
ده ها میلیارد به ایران لطمه زدند در این س��ه سال گذشته 
۱۵۰ میلی��ارد دالر به ایران ضرب��ه زده اند. با تحریم غلط و 

غیرقانونی و بیجا و ضد انسانی و عملیات تروریستی، جلوی 
دارو و درمان و مواد غذایی را گرفتند آن ها آدم هایی هستند 
که هیچ وقت ما در تاریخ کاخ سفید را با این توحش ندیده 

بودیم بزرگترین توحش را انجام دادند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما هیچ وقت کاخ س��فید را با این 
توحش ندیده ایم. به دشمنی بر ملت ایران افتخار می کنند. 
آقایی که اسمش وزیر خارجه است ولی وزیر جنایات است 
با افتخار می گوید که ما هفتاد میلیارد جلوی منابع ایران را 
گرفتیم نگذاش��تیم در اختیار ایران قرار گیرد به دشمنی با 
ملت ایران و ضربه به ایران افتخار می کنیم، ۵ میلیارد دالر 
از صندوق IMF می خواستیم بگیریم که آمریکا نگذاشت. 

اگر گرفته بودیم صرف دارو و درمان می شد.
روحانی تاکید کرد: یک عده ای به خاطر منافع غلط گروهی 
و باندی به م��ردم آدرس غلط ندهند. آدرس غلط به مردم 
ندهید، ریشه مشکالت، »واش��نگتن دی سی« است. مردم 
باید در این سال ها خیلی راحت تر زندگی می کردند. حدود 
۱۸۵ کش��ور در جه��ان از م��ا حمایت می کنن��د. ما لعن و 
نفرین و کینه خود را به آدرس صحیح و درس��ت بفرستیم. 
این مش��کالت از کاخ نشین کاخ س��فید است. منشاء تمام 
مشکالت مردم از صهیونیس��م، ارتجاع و از تند های آمریکا 
اس��ت. تردید ندارم روزی آمری��کا در مقابل ملت ایران زانو 
خواه��د زد. وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مردم ما ایس��تادگی و 
مقاوم��ت کردند خ��م به ابرو نیاوردند و خم نش��دند گفت: 
به هر حال آثار س��وء است سختی و مشکالت است. همان 
طور که ملت ما در عملیات ثامن االئمه در چهل سال پیش 
حصر آبادان را شکس��ت این حصر را هم ملت ما می شکند. 
آن حصر را صدام درست کرده بود ما آن را شکست دادیم و 
این حصر را هم ترامپ درس��ت کرده این را هم ملت ما می 

شکند و ما عبور خواهیم کرد.
روحانی اظهار داش��ت: مردم می بایس��ت در این س��اله ها 
زندگی خیلی راحت تری می داشتند می بایست اجناس به 
مراتب ارزان تر باشد می بایست دالر به قیمت معقولش  بود، 
تمام این جنایات پای کاخ س��فید اس��ت جمهوری اسالمی 
پای عهدش باقی مانده اس��ت یکجانبه پ��ای همه مقررات 
مانده است، حاال یک وقتی بود حرف حقی می زدیم دو سه 
تا کشور از ما حمایت می کردند اما امروز فقط دو سه کشور 
از آمری��کا حمایت می کنند. روحانی درب��اره عزاداری های 
ماه صفر و اربعین نیز گفت: راهپیمایی نمادین در ش��هرها 
هم نداریم مق��ام معظم رهبری با یک بیان خیلی روش��ن 
و صریحی فرمودن��د در خانه هایمان عزاداری کنیم اگر هم 
در حسینیه ها و تکایا است با رعایت پروتکل های بهداشتی 

باشد.  فارس

سرلشکر موسوی: 

مسائلی در دفاع مقدس وجود 
دارد که هرکدام یک نورافکن 

برای آینده کشور است
با  ارتش  فرمانده کل 
بیان اینکه اگر دوران 
دفاع مق��دس را یک 
کتاب قط��ور در نظر 
بگیریم، ما هنوز یک 
ب��رگ از آن را ه��م 
نخوانده ای��م، گف��ت: 
در  زی��ادی  مس��ائل 
وجود  مق��دس  دفاع 
دارد ک��ه هر کدام می توان��د یک نورافکن ب��رای آینده 

کشوردر همه زمینه ها باشد.
نشس��ت صمیم��ی جمع��ی از فرمانده��ان و رزمندگان 
پیشکسوت ارتش جمهوری اسالمی ایران با فرمانده کل 

ارتش در ستاد فرماندهی آجا برگزار شد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی در این دیدار، گفت: دوران هشت ساله 
دف��اع مقدس در امتداد نهضت عاش��ورا و مکتب س��رخ 

شهادت رقم خورده است.
وی افزود: این دوران پر افتخار، برگ زرینی در تاریخ پر 
فراز و نشیب میهن اسالمی و یادآور رشادت و مجاهدت 
رزمندگانی اس��ت که ب��ا نثار خون پاک خ��ود، از دین، 
ش��رف، حریّت و سرزمین اس��المی ایران دفاع کردند و 
صحنه های باش��کوهی از حماس��ه و ایث��ار و فداکاری را 
آفریدند. فرمانده کل ارتش با گرامیداش��ت یاد و خاطره 
شهدای ۸سال دفاع مقدس، مدافع حرم و مدافع سالمت 

و همچنی��ن تجلی��ل از ف��داکاری و از جان گذش��تگی 
ایثارگ��ران و رزمندگان، ادامه داد: جای بس��ی مباهات 
است که سلحش��وران ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
دفاع ش��کوهمند ۸ س��اله خود، صفحات تاریخ را مزین 
به زیباترین صحنه های تقدس، س��رافرازی و تجلی گاه 

انگیزه های غرور و عزت ملی ساختند.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه فرمانده��ان دف��اع مق��دس جزو 
غریب ترین فرماندهانی بودند که در سخت ترین شرایط، 
فرماندهی را بر عهده گرفتند و ما را به پیروزی رساندند، 
گفت: در زمان دفاع مقدس درس های زیادی در مسائل 
نظامی، مدیریت نظامی، راهب��ری، فرماندهی مبتنی بر 

اخالق از این فرماندهان یاد گرفتیم.
امیر سرلش��کر موس��وی تصریح کرد: ارت��ش جمهوری 
اسالمی ایران، به همت و تالش های بی شائبه فرماندهان 
و رزمن��دگان پیشکس��وت عرصه میدان ه��ای نبرد که 
جهاد فداکارانه را به عنوان رمز عظمت و استقالل کشور 

عزیزمان پاس داشته اند، مشحون از مباهات است.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی در پایان گفت: اگر 
دوران دفاع مق��دس را یک کتاب قطور در نظر بگیریم، 
ما هنوز یک برگ از آن را هم نخوانده ایم. مسائل زیادی 
وجود دارد که هر کدام می تواند یک نورافکن برای آینده 

کشوردر همه زمینه ها باشد.
در این دیدار صمیمی فرماندهان و رزمندگان پیشکسوت 
ارتش در دفاع مقدس به بیان خاطراتی از دوران سراسر 

افتخار دفاع مقدس پرداختند.
در این دیدار که امیر س��رتیپ محبی راد، رییس کانون 
بازنشس��تگان، نیز حضور داشت، از امیر سرتیپ شاهین 
راد، امیر سرتیپ دوم صادقی، امیر سرتیپ دوم رحمانی، 
امیر سرتیپ دوم میرعشق اهلل، امیر سرتیپ دوم عطایی، 
امی��ر س��رتیپ دوم عابدی، امیر س��رتیپ دوم اس��دی، 
س��رهنگ قوامی، دریاداردوم لطیفی سرهنگ روح افزا، 

سرهنگ جبلّی و سرهنگ فردپور تجلیل بعمل آمد.
 روابط عمومی ارتش

امیر دادرس:
آمریکایی ها در پی حل 

مشکالت داخلی خود باشند
جانش��ین فرمانده کل ارتش با 
اشاره به دش��منی های آمریکا 
علیه مل��ت ایران گفت: آمریکا 
در حال فروپاش��ی است؛ بهتر 
است که مقامات آمریکایی به 
دنبال حل مشکالت خودشان 
باش��ند. امی��ر محمدحس��ین 
دادرس جانش��ین فرمان��ده کل ارتش در حاش��یه آیین 
افتتاحی��ه دوره هش��تم دکت��رای فرمانده��ی عملیات 
مش��ترک و مرکب و دوره س��ی و یکم کارشناسی ارشد 
مدیری��ت دفاعی دانش��گاه فرماندهی و س��تاد ارتش در 
جم��ع خبرنگاران،گفت: اس��تفاده از تج��ارب گرانبهای 
دوران دفاع مقدس همواره م��ورد تأکید فرمانده معظم 
کل ق��وا ق��رار دارد و نیروه��ای مس��لح از جمله ارتش 
جمه��وری اس��المی ایران نیز تمام ت��الش خود را برای 

استفاده از این تجارب گرانبها به کار گرفته اند.
وی افزود: نیروهای مس��لح کش��ورمان ب��ر لبه دانش و 
فناوری حرکت می کنند و تجهیزات و فناوری هایی داریم 
که گاهی در دنیای مدرن امروز هم موجود نیس��ت، اما 
بیان آن ها به مصلحت نیس��ت. این آمادگی که در قبال 
آن احت��رام نظام بین الملل را در پی دارد یعنی قدرت و 

اقتدار، یک واقعیت گویا و غیر قابل انکار است.
جانش��ین فرمانده کل ارتش درب��اره تالش های مقامات 
آمریکای��ی برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران، گفت: 
آمریکایی ها از ابتدای انقالب هرآنچه توانس��ته اند انجام 
داده ان��د؛ آیا چی��زی بیش از ای��ن می توانس��تند انجام 
دهند؟ آن ها به جای این تالش های بیهوده بهتر اس��ت، 

مشکالت داخلی کشورشان را حل کنند. کشور آن ها در 
حال فروپاش��ی است؛ بهتر است به دنبال حل مشکالت 
خودش��ان باش��ند. امیر دادرس تأکید کرد: آمریکایی ها 
بهتر اس��ت ب��ه دنبال راه حلی برای ع��دم همراهی بین 
المللی با خودش��ان باش��ند و به بی اخالقی های رفتاری 
خود توج��ه کنند؛ ای��ن بی اخالقی ها چ��ه پیامی برای 
آیندگان در کش��ور آمریکا به همراه خواهد داشت؟ من 
گاه��ی اوقات دلم ب��رای مردمی ک��ه در آمریکا زندگی 

می کنند، می سوزد که چنین حاکمانی دارند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است امروز در داخل 
کشور با مشکالتی روبه رو باشیم، اما ما نظامی داریم که 
رهبرش امام گونه و با اخالق، حاکم بر سرنوشت سیاسی 
و اجتماعی مردم است. اما رهبران آمریکا افتخارشان در 

بی اخالقی است.
جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به هزینه های گسترده 
دش��منان در فضای مجازی ب��رای تحت تأثیر قرار دادن 
افکار عموم��ی مردم جهان گفت: آنچه ما از آمریکایی ها 
می دانیم و آنچه در فضای مجازی بیان می ش��ود، بسیار 
متفاوت اس��ت. رفتار رئیس جمه��ور آمریکا چندش آور 
اس��ت؛ او تابحال بنا بر اعالم خ��ود آمریکایی ها بیش از 
۲۰ ه��زار دروغ از تریبون رس��می گفته اس��ت و افتخار 
او دس��تگیری پناهندگان مکزیکی و جدا کردن فرزندان 
آن ها از والدین ش��ان است. امیر دادرس ادامه داد: رئیس 
جمهور آمریکا روابط نامش��روع و ناصحیح با فرزندش را 
به  عنوان یک افتخار اعالم می کند، این آن چیزی اس��ت 
که در فضای مجازی به عنوان یک الگو معرفی می ش��ود؛ 
پس الزم اس��ت ک��ه همه ما در عرصه مجازی با س��واد 
رس��انه ای وارد ش��ویم و توجه کنیم که س��مت و سوی 
اخبار چیست. وی با بیان اینکه قدرت آمریکا رو به افول 
اس��ت، افزود: امروز کش��ورهایی که در هژمونی آمریکا 
بودند از او فاصله گرفته اند و ما ش��اهد ظهور قدرت های 
جهانی جدید هس��تیم و یک جانبه گرایی درحال از بین 

رفتن است.  روابط عمومی ارتش
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گزارش

دولت عزمی برای پیگیری جنایت منا ندارد
برادر ش��هید غضنفر رکن آبادی س��فیر س��ابق ایران در لبنان با بیان اینکه 
دولت عزمی برای پیگیری جنایت منا ندارد، گفت: شاید قوی ترین اقدامی 
که در پرونده جنایت منا صورت گرفت ش��کایت از ش��خص بنده به عنوان 
ب��رادر ش��هید بود که البته آن هم با حض��ور در دادگاه و ارائه مطالب الزم 

منجر به صدور قرار تبرئه شد.
مرتض��ی رکن آب��ادی گفت: از زمانی که این جنای��ت در منا رخ داد تا به امروز 
۵ بار فرصت س��خنرانی در سازمان ملل داش��ته ایم، اما هیچگاه از این فرصت برای 

احقاق حقوق و یادآوری این جنایت بزرگ استفاده نشده است.
رکن آبادی گفت: برخی مسئوالن در سخنرانی های شان اعالم می کنند سعودی در 
حادثه منا تقصیری نداشته، این سؤال برای من باقی است که این مسئوالن با کدام 

کمیته حقیقت یاب به این موضوع پی برده اند؟!  میزان

ورود مجلس به موضوع اختصاص ارز به واکسن و داروهای ضروری
سیدمسعود خاتمی از بررسی آخرین وضعیت تأمین، تدارک و اختصاص 
ارز به واکسن، داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی با حضور مسئولین 
وزارتخانه ه��ای بهداش��ت، صنعت خارج��ه، اطالعات، رئیس س��ازمان 
غ��ذا و دارو، مع��اون ارزی بانک مرکزی و همچنین کارشناس��ان مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در کمیس��یون بهداشت و درمان 
در جلس��ه روز یکشنبه این کمیس��یون خبر داد. عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با اش��اره به دس��تور کار روز سه شنبه کمیسیون بهداشت، بیان 
داشت: بررسی آخرین وضعیت بیمارستان های دانشگاهی تهران با حضور رؤسای 
دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی و استماع گزارش رئیس کمیته 
تجهیزات پزش��کی از مسائل و مشکالت صنایع داخلی و راهکارهای پیشنهادی، 

در دستورکار جلسه روز سه شنبه این کمیسیون قرار دارد.

۶۰ میلیون ایرانی یارانه کاال می گیرند
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس از اتمام بررس��ی طرح تأمین 
کاالی اساس��ی خبر داد و گفت: بر اس��اس این طرح،۶۰ میلیون ایرانی 
یاران��ه کاال می گیرند. جبار کوچکی نژاد در ای��ن زمینه افزود: ۳۱ هزار 
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح از محل تبصره ۲ و ۱۴ قانون 
بودجه تأمین ش��ده است، دولت مشکلی برای تأمین اعتبار طرح اعطای 
کاالی اساس��ی به اقشار آس��یب پذیر ندارد و ما موافقت دولت را در این باره 
اخذ کردیم. وی ادامه داد: بر اساس این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف اس��ت که کاالهای اساسی را به صورت دقیق مشخص کند. در این طرح 
تأکید کرده ایم که دولت هر چه س��ریعتر کارت اعتباری برای کاالهای اساسی را 
به اقشار آسیب پذیر اعطا و آن را شارژ کند تا مردم بتوانند کاالهای اساسی خود 

مانند گوشت، مرغ، روغن، پنیر و تخم مرغ را تهیه کنند.  مهر

تک مضراب 
)اسمش را نبر – قسمت یک (

گفت نمی شود. قرص و محکم هم گفت نمی شود 
اما ما زدیم و ش��د. اصال ننجونی که از مدیرمسئول 
بترس��د و بند را ب��ه آب بدهد که ننجون نیس��ت.
نهایت��ش یک معاون اول بی خاصیت یا مش��اور به 
دردنخور است. وسط حرفهای "اوشان" تک مضراب 
زدیم و خیلی هم چسبید. آخرش هم راضی شدیم 
اسم "اوشان" را در متن نیاوریم که نیاوردیم. به هر 
حال نرمش قهرمانانه را برای همین روزها گذاشته 
اند و اگر یکی  آنقدر زور داشته باشد که بزند قفل 
و کلید دیگری را یکی کند باید کمی فاصله گرفت 

و از دور "تک مضراب" زد.
اس��مش را نب��ر: مردم باید خود را ب��رای زندگی با 

کرونا در یک بازه زمانی بلند مدت آماده کنند.
ننج��ون: از اول ه��م گفتید ب��رای م��ردم "برنامه 

بلندمدت" دارید اما خیلی ها باور نکردند.
اسمش را نبر: باید بی حوصلگی را کنار بگذاریم.

ننجون: شما بزنید ما برقصیم.
اس��مش را نبر: در صورت در دسترس قرار گرفتن 
واکسن کرونا نیز باید سبک زندگی کنونی را حفظ 

کنیم.
ننجون: یعنی همینطور با بدبختی ادامه بدهیم؟

اسمش را نبر: بنده شنیده ام یک نوع بیماری هم در 
همسایگی ما ایجاد شده که شبه ذات الریه است و 

شنیدم از کرونا خطرناکتر است.
ننجون: ای��ن که خبر خوب ش��نبه بود.خبر خوب 
یکش��نبه را یادتان نرود چون می خواهیم جش��ن 

بگیریم.
اسمش را نبر: سرمایه گذاری ها از برخی از امور که 
در این ش��رایط سخت و مشکل است باید به سمت 

اموری هدایت کنیم که ضرورت دارد.
ننجون: یکبار گفتید همه چیز را به بورس بسپارید 
ما هم سپردیم و به باد رفتیم. به جان ننجون دیگر 
نداریم وگرنه تقدیم می کردیم که ش��ما هاپولی ) 

ببخشید هدایت( کنید.
اسمش را نبر: در آزمون سراسری برخی نگران بودند 
و به من نامه نوش��تند و ابراز نگرانی کردند که یک 
میلیون نفر در کنار هم آزمون می دهند و گفتند که 
امسال را رها کنید و بگذارید یک سال عقب بیفتد و 
نتیجه کار آنها مشخص نباشد؛ شما می دانید که در 
این صورت چه بار سنگین روحی و روانی و اضطراب 

و دلهره و حتی افسردگی ایجاد می شد.
ننج��ون: اگ��ر قرار اس��ت طنزپ��ردازی کنید لطفا 
بفرمایی��د این طرف میز تا م��ا هم برویم آن طرف 
میز و مملکت را جای ش��ما اداره کنیم. افسردگی؟ 

به خاطر برگزار نشدن کنکور؟ شوخی نکن خب!

روحانی:  

آدرس غلط ندهید، ریشه مشکالت » واشنگتن دی  سی« است
مقررات جدید کرونایی در تهران


