
رئیس جمهور گفت: م��ا در هفته های اخیر 
محدودیت های زی��ادی را ایجاد کردیم که 
هدف از آن این است که مردم لمس کنند 
ش��رایط، فوق العاده است و همه باید کمک 
کنند. ما باید س��واد س��امت مردم را باال 

ببریم.
حس��ن روحانی رئیس جمهور روز گذشته 
در جلسه س��تاد ملی مبارزه با کرونا گفت: 
نزدی��ک ۹ ماه اس��ت با ای��ن معضل روبرو 
هس��تیم که متاس��فانه با بروز موج جدید 
مش��کاتی ایج��اد کرده اس��ت.  وی ادامه 
داد: ما در هفته های جدید محدودیت های 
زی��ادی را ایجاد کردیم که هدف از آن این 
اس��ت که مردم لمس کنند ش��رایط فوق 
الع��اده اس��ت و همه باید کم��ک کنند. ما 
باید سواد سامت مردم را باال ببریم. مردم 
فکر می کنند باید تب ش��دید داشته باشند 
و ی��ا فکر می کنند اگر مداوم س��رفه کنند 
این بیماری سراغ آنان آمده است. روحانی 
بیان داشت: مردم باید اعتماد صد درصد به 
ستاد ملی کرونا و قرارگاه داشته باشند. این 
اعتماد هر چه کمتر ش��ود به زیان ما است. 
عده ای که در داخل یا رس��انه های خارجی 
مصاحبه می کنند و انتقادات ناپخته را بیان 
می کنند بای��د بدانند هر چیزی که اعتماد 
مردم را به ستاد ملی کرونا، قرارگاه و وزارت 
بهداشت کاهش دهد به ضرر جامعه است. 
وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک باید 
لحظه به لحظه توس��عه یابد. وزیر بهداشت 
می گوید روز برای ما مهم نیس��ت س��اعت 
مهم اس��ت. ما باید تا حد امکان همه کارها 
را ب��ه فض��ای دیجیتال و فض��ای مجازی 
ببریم ت��ا مردم نیازمند نباش��ند به ادارات 
مراجع��ه کنند. رئیس جمه��ور با تاکید بر 

اینک��ه همه باید پروتکل ها را رعایت کنند، 
اظهار داش��ت: دولت الکترونیک باید لحظه 
به لحظه توس��عه پیدا کند. ما هرچیزی که 
می توانیم، باید به فضای دیجیتال و مجازی 
ببری��م.  وی تاکی��د کرد:بای��د تجهیزات و 
امکانات در اختیار نیروهای مس��لح باش��د 
که البته در اختیار اس��ت. خس��تگی برای 
کادر درمان ایجاد شده که نیروهای مسلح 
می توانن��د آن را کاهش دهن��د. همچنین 
تمام بیمارس��تان هایی که مربوط به وزارت 
بهداش��ت نیس��ت باید همه ب��ه کار گرفته 
شوند. ما اگر مصوباتی را اباغ کنیم و اجرا 
نشود با اقلیتی که اجرا نکردند باید برخورد 
ش��ود. اگر برخورد نش��ود، کل کار معطل 
می ماند. بیشترین مسئولیت در این باره با 

قرارگاه است.
روحانی با اش��اره به اینکه این ویروس فعا 
هست، اظهار داشت: اگر تردد و تجمع کم 
شود بسیاری از مسائل ما حل خواهد شد. 
در بس��یاری از ش��هرها افزایش ابتاها به 

خاطر تجمع غیرضرور و غیرقانونی اس��ت. 
یک تی��م فوتبال پی��روز ش��ده، دلیلی بر 
تجمع نیس��ت. دو هفته بع��د از هر حادثه 
تعداد مراجعه به بیمارستان ها زیاد شده و 
بعد از سه، چهار هفته مراجعه به آرامستان 

بیشتر می شود. 
رئیس جمهور گفت: در بس��یاری از شهرها 
تجمعات مشکل ایجاد کرده است. در برخی 
روزها مش��هد از تهران وضع��ش بدتر بود. 
مس��اله بیماریابی بسیار مهم است. اینهایی 
ک��ه به این بیماری مبتا می ش��وند حدود 
۸۰ درصد اصا عامت ندارند راه این است 

که تست تشخیصی را باال ببریم. 
وی بیان داش��ت: در ش��هری مانند مشهد، 
اجتماعی درس��ت می ش��ود، رن��گ و بوی 
مذهبی داش��ته ولی مجوز نداش��ته است. 
مش��هد در روزه��ای گذش��ته در برخی از 
روزها از نظر آماری وضعیتش از تهران هم 
بدتر بود و از هر کسی می پرسیم می گویند 
مجوزی نداش��تند. اص��ل تجمع و تردد که 

هر کدام ضروری نیست، باید کنار بگذاریم 
مورد توجه ما باشد. 

روحان��ی بیان داش��ت: برای جداس��ازی و 
قرنطینه باید ف��رد در جایی برود قرنطینه 
شود و مراقبت کنیم. ناچاریم محدودیت ها 
را افزای��ش دهی��م. ام��روز تصمیمات کلی 
گرفتیم و محدودیت هایی را از شنبه آینده 
برای کل کش��ور در نظ��ر گرفتیم. طرحی 
اس��ت که اس��اس آن تا پای��ان کرونا ادامه 
دارد. ما راهی جز مراقبت از خود و خانواده 

و دوستان نزدیک خود نداریم.
رئی��س جمهور اظه��ار داش��ت:  همه دنیا 
هم همین را عنوان می کنند و کش��ورهای 
مختلف هم با همین شرایط مواجه شده اند. 
متخصصی��ن م��ا ه��م در کش��ور و وزارت 
بهداش��ت درمان هم می گویند که سرعت 
انتقال ویروس نسبت به اسفند سال گذشته 

و فروردین امسال ۹ برابر شده است.
روحان��ی بیان داش��ت: بنابر این ش��رایط 
متفاوت است و ما باید بیشتر مراعات کنیم 
مخصوص��ا آنهایی که راننده یک خودرویی 
در حمل و نقل عمومی هستند.خیلی مهم 
است که راننده سالم باشد اگر راننده ای در 
تاکسی  یا تاکس��ی های الکترونیکی خدای 
نک��رده آل��وده باش��د، از صبح تا ش��ب هر 
مسافری را که سوار می کند، به این ویروس 
مبتا می شوند.این ویروس، ویروس اسفند 

و فروردین نیست و جهش یافته است. 
رئیس جمهور بیان داش��ت:  برخی از مردم 
فک��ر می کنند که گذش��تیم و عبور کردیم 
ولی این ویروس، آن ویروس��ی نیس��ت که 
از آن عبور کردیم. این ویروس جهش یافته 
اس��ت و سرعت انتقال آن و اذیت و آزار آن 

بیشتر است. 

جزئیات محدودیت  های جدید کرونایی 
از آذرماه اعالم شد

 ۱۰۰ شهر در وضعیت 
هشدار سطح ۳

ستاد  س��خنگوی 
مل��ی مقابل��ه ب��ا 
جزئی��ات  کرون��ا 
محدودیت  ه��ای 
جدی��د کرونای��ی 
از یک��م آذرماه بر 
مصوبات  اس��اس 
ستاد ملی کرونا را 

تشریح کرد.
دکتر علیرضا رئیس��ی در این زمینه افزود: مباحث 
مختلفی مطرح شد و همان  طور که مردم می دانند 
با شروع ش��دن فصل سرما میزان ش��یوع بیماری 
به ص��ورت ش��تابدار در حال باال رفتن اس��ت و در 
اروپا در برخی کش��ورها می��زان مرگ ومیر به هزار 
نفر رس��یده و آمار مبتای��ان در یک روز در آمریکا 
به 1۸۰ هزار نفر رسیده است و میزان مرگ ومیر و 

ابتا در کشور ما افزایش داشته است.
وی گفت: میزان تس��ت ها در کشور ما به 4۰ هزار 
تس��ت در روز رسیده اس��ت، در جلسه روز گذشته 
ستاد ملی مقابله با کرونا بر رعایت پروتکل ها تأکید 
زیادی ش��د و خدمات الکترونیک باید توسعه یابد، 
همان طور که در اردیبهش��ت و فروردین این تجربه 
را داش��تیم و توانس��تیم بیم��اری را کنترل کنیم؛ 

تأکید شده است همه دستگاه ها کمک کنند.
رئیسی با بیان این که هرگاه رعایت پروتکل ها دچار 
اختال می شود و تجمعات و سفرها شکل می گیرد 
میزان ورودی بیمارستان ها افزایش می یابد، گفت: 
س��ه هفته پیش ابتدا در  43 شهرس��تان و سپس 
در 46 شهرستان محدودیت های جدیدی را اعمال 
کردیم که بس��یار کارس��از بودند و به همین دلیل 
ام��روز، ط��رح جامعی آماده ش��د و مورد بررس��ی 
ق��رار گرفت ک��ه یک طرح پویاس��ت و بر اس��اس 
ش��اخص  های وزارت بهداش��ت ک��ه بر اس��اس بار 
بیماری و میزان بس��تری بیماران است، سه سطح 
هش��دار تعریف کردیم؛ سطح هش��دار 3 شهرهای 
قرمز، س��طح هشدار 2 ش��هرهای نارنجی و سطح 

هشدار یک شهرهای زرد کشور هستند.
وی ادامه داد: بر اساس این سطح هشدار، متناسب 
با هر وضعی��ت محدودیت هایی اعمال می ش��ود و 
حدود دو هفته زمان الزم است تا بررسی کنیم که 
نی��از به تمدید یا تش��دید محدودیت وجود دارد یا 

نیاز به تسهیل محدودیت ها است.
رئیسی با بیان اینکه هدف اصلی تعطیلی کسب وکار 
مردم نیس��ت، تصریح کرد: گاهی مجبوریم به دلیل 
رعایت نکردن پروتکل ه��ا اعمال محدودیت کنیم، 
اگر شهرس��تانی در وضعیت هشدار سطح سه قرار 
بگیرد، به جز مش��اغل ضروری که سامت و امنیت 
مردم را تأمین می کند بقیه مشاغل تعطیل خواهند 
شد؛ ما بر اس��اس ارزیابی اولیه ای که انجام دادیم، 
دیدیم بیش از 1۰۰ ش��هر از جمل��ه تهران و اکثر 
مراکز استان  ها، مشمول این وضعیت هستند؛ 15۰ 
شهر در سطح 2 و نارنجی قرار دارند که محدودیت 
سطح سه و چهار را شامل می شود و 155 شهرستان 
نیز در وضعیت زرد قرار دارند که در س��طح شغلی 

چهار برای آنها محدودیت ایجاد می شود.
وی افزود: محدودیت ها ش��امل م��دارس و فعالیت 
آموزشگاه  ها، مراسم های مذهبی و فرهنگی خواهد

ب��ود. در س��طوح هش��دار قرم��ز، نارنج��ی و زرد، 
آموزش  ها به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد 
و مدارس و دانش��گاه  ها غیرحضوری خواهند بود و 
مراس��م مذهبی و فرهنگی فع��ًا به مدت دو هفته 

محدود می  شوند.
 در ارتباط با کارکنان نیز تصمیم گیری هایی ش��ده 
اس��ت، اگر س��طح هش��دار 3 وجود داش��ته باشد، 
یک س��وم کارکنان در ادارات حضور خواهند یافت؛ 
در س��طح نارنجی نیمی از کارکنان حضور خواهند 
داش��ت و در ش��هرهای زرد دوسوم حضور خواهند 
یاف��ت و مس��ئوالن ادارات اع��ام خواهند کرد که 
چه تع��داد از کارکنان در محل کار حضور داش��ته 

باشند.
وی ادام��ه داد: محدودی��ت بع��دی، در ارتب��اط با 
ترددهاس��ت؛ محدودیت در تردد مربوط به مناطق 
قرم��ز و نارنج��ی اس��ت، خودروه��ای بوم��ی این 
شهرس��تان ها نمی توانند از ش��هر خود خارج شوند 

و بالعکس.
س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت: زمان 
اجرای این طرح، از یکم آذر ماه در س��طح کش��ور 
است و این یک هفته باقیمانده نیز، اطاع رسانی به 

مردم صورت خواهد گرفت.  تسنیم

41۹ رای مثب��ت مجلس نمایندگان و ۹۸ رای مثبت س��نای 
آمریکا به تحریم کاتس��ا نش��ان می دهد که برجام ستیز اعظم 
تنها محدود به ش��خص ترامپ نمی ش��ود بلکه باید آن را نوعاً 
یک جریان دانست. طی روزهای گذشته، یادداشتی در فضای 
مجازی توس��ط فردی که کارشناس ارش��د مسائل بین الملل 
نامیده می ش��ود، منتش��ر شد که تاش داش��ت تا رفتارهای 
خصمانه آمریکا طی س��ال های اجرای برجام و سپس، از زمان 

خروج این کشور از توافق هسته ای را مشروع جلوه دهد.
در پ��س این توجیه، مطاب��ق انتظار س��تایش از برجام دیده 
می شد و برخی رسانه ها نیز مطالب منتشر شده را تحت عنوان 
»پاس��خ یک حقوق دان به سعید جلیلی« منتشر کرده اند. اما 
بررسی های دقیق تر، حکایت از آن دارد که مطالب منتشر شده 

فاقد دقت الزم بوده است. چنان که:
1- نویس��نده یادداشت مدعی ش��ده که انتظاری جز تمدید 
تحریم آیس��ا توس��ط کنگره آمریکا با گرایش جمهوری خواه 
نبوده است. اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که تفکیک قائل 
ش��دن بین جمهوری خواه��ان و دموکرات ها در موضوع فوق 
و تاش برای ایج��اد دوگانه  »جمهوری خ��واه بد و دموکرات 

خوب« بیشتر به افسانه شباهت دارد. چنان که:
الف: مجلس نمایندگان آمریکا، در 15 نوامبر 2۰16 برخاف 
تعهد برجامی مش��خص این کشور، با 41۹ رای موافق- بیش 
از ۹4 درصد - طرح تمدید قانون تحریم های ایران )آیس��ا( را 
تصویب کرد. ب: از 1۸۸ نماینده دموکرات حاضر در جلس��ه، 
1۸3 نف��ر- بی��ش از ۹۷ درص��د �� به این ط��رح رأی مثبت 
داده ان��د. 5 نماینده دموکرات هم صرف��اً به رای ممتنع اکتفا 
کردند. توماس ماس��ی نماینده جمهوری خواه! ایالت کنتاکی 
تنها مخالف طرح بوده است. پ: بعد از مجلس نمایندگان، در 
اول نوامبر 2۰16،  س��نای آمریکا با رأی ۹۹ درصدی و بدون 
هیچ رأی مخالفی قانون آیسا را تصویب کرد. تمام 44 سناتور 
دموکرات حاضر در جلسه، به این قانون رأی مثبت دادند! ت: 
تعابیری مثل انتظار داش��تن یا نداش��تن، در مباحث حقوقی 
جایگاه��ی ندارد؛ اقدام آمریکا نقض صریح ماده 26،2۹ برجام 
به ش��مار می رفت چرا که در ماده 26 برج��ام ایاالت متحده 
آمریکا متعهد به انجام دو اقدام ش��ده است: اوالً از بازگرداندن 
 from re-introducing or( و اعمال مجدد تحریم ه��ای
re-imposing(  مش��خص شده در ضمیمه دوم جلوگیری 
نماید و ثانیاً این که از وضع تحریم های جدید مرتبط با هسته ای 
 )imposing new nuclear-related sanctions(
خودداری کند. در ماده 2۹ نیز ایاالت متحده نسبت به اتخاذ 

سیاست هایی که عادی سازی روابط اقتصادی با ایران را از بین 
می برد نهی شده است که طرح تمدید تحریم های ایران به این 
علت نقض برجام است. ث: اقدام آمریکا به میزانی نقض برجام 
به ش��مار می رفت که طبق مدعای ج��واد ظریف، حتی جان 

کری نیز به این مسئله معترف بوده است.
ظریف در مجلس: تمدید قانون »ایسا« مغایر برجام است.

2- در ادامه این یادداشت توییتری، اصاح قانون ویزا دستاورد 
جریان تندرو در واش��نگتن نامیده ش��ده اس��ت. اما بر خاف 
ادع��ای صورت گرفت��ه: الف: اص��اح قانون ویزا ی��ا به تعبیر 
دقیق تر »بهبود برنامه معافیت از اخذ روادید و ممنوعیت سفر 
تروریستی« دس��تاورد جریان تندرو در واشنگتن نیست، چرا 
که اوباما برای اولین بار، 4 روز بعد از کش��تار سن برناردیو در 
2 دسامبر 2۰15، پیشنهاد آن را مطرح کرد.  باراک اوباما در 
س��خنرانی خود به کنگره پیشنهاد می کند که برای مبارزه با 
آن چه که خود تروریسم می خواندش، نظارت قوی تری بر روی 
کسانی که بدون ویزا به آمریکا مسافرت می کنند اعمال نماید. 
اوباما در س��خنرانی اش خواستار بازنگری در برنامه معافیت از 
اخذ روادی��د )review the visa Waiver program( و 
ایجاد یک غربال گری قوی تر )stronger screening( برای 

افرادی می شود که خواهان ورود به آمریکا هستند.
ب: چند ساعت بعد از سخنرانی اوباما، طرح محدودیت صدور 
ویزا بر روی س��ایت کنگره منتشر شد. مجلس نمایندگان هم 
ب��ا 4۰۷ رأی مواف��ق و تنها 1۹ رأی مخالف ای��ن قانون را به 
تصویب رس��اند. اوباما نیز س��پس آن را امض��ا کرد. پ: طبق 
ای��ن قانون، ایران به کش��ورهایی که در منطقه نگرانی آمریکا 
قرار دارند اضافه شد و افرادی که به یکی از این کشورها سفر 
کرده بودند بدون ویزا نمی توانس��تند به آمریکا سفر کنند. از 

همین رو نسبت دادن این اقدام به جریان تندرو در واشنگتن 
را از اس��اس باید غلط دانست. 3- نویسنده در بخشی دیگر از 
توئیت خود پیرامون تحریم کاتسا، ابتدا آن را به ترامپ نسبت 
می دهد، س��پس موضوع عمده آن را توانمندی موشکی ایران 
می خواند و نهایتاً مدعی می شود که به موجب قطعنامه 2231، 
موضوع توانمندی موش��کی ایران از ممنوعیت شورای امنیت 

خارج شده است. اما برخاف ادعای صورت گرفته:
الف: مطابق با بند 3 ضمیم��ه B قطعنامه 2231 تحریم های 
موشکی علیه ایران به مدت ۸ سال اعمال شده است؛ بنابراین 
اتمام ممنوعیت توانمندی موش��کی ایران از اس��اس س��خن 
نادرس��تی است. ب: دس��ت و پا زدن، برای جدا کردن تحریم 
کاتسا و یا به تعبیر دقیق تر قانون »H.R.3364« از برجام یک 
تاش صرفاً بی فایده اس��ت. این قان��ون نقض صریح بندهای 
مقدم��ه، 26، 2۸، 2۹، بند 4.۸.1 و پانوش��ت 21 پیوس��ت 2 
برجام است. پ: مهم ترین بخش قانون H.R.3364، نه مسئله 
موش��کی ایران، بلکه تحریم سپاه پاس��داران انقاب اسامی 
است. آن هم چگونگی شکل گیری سیاه چاله تحریم از طریق 
مثلث دس��تور اجرایی 13224، قان��ون H.R.3364 و قانون 
IFCA 2۰13 ت: 41۹ رأی مثب��ت مجلس نمایندگان و ۹۸ 
رای مثبت س��نای آمریکا به تحریم کاتس��ا نشان می دهد که 
برجام ستیز اعظم تنها محدود به شخص ترامپ نمی شود بلکه 
بای��د آن را نوعاً یک جریان! دانس��ت. 4- در بخش��ی دیگر از 
توئیت های منتش��ر شده آمده اس��ت که چون برجام، پیمان 
م��وّدت میان ایران و آمریکا نبود پ��س نمی توان از طریق آن 
دولت و همه بازیگران صحنه سیاست آمریکا را ملزم به رفتار 
دوس��تانه با ایران کرد. اما به نظر می رسد بیان این مطالب از 
اس��اس یک انحراف و یک موضوع بی ربط اس��ت. مگر کسی 
خواهان رفتار دوستانه آمریکا با ایران شده است؟ آمریکا ملزم 
ب��ه اجرای تعهدات خ��ود ذیل برجام بوده، ام��ا بجای اجرای 
تعه��دات مذک��ور، ابتدا اقدام به نقض برجام کرد و س��پس از 
آن خارج ش��ده اس��ت. برای این پیمان شکنی آشکار باید به 
دنبال توجیهات بهتری بود. 5- یادداشت مزبور در پایان تاش 
کرده تا دس��تاوردهایی برای برجام بتراشد و از سعید جلیلی 
نیز خواسته است تا به دولت برای اجرای تمام و کمال برجام 
کمک کند! غافل از آن که برجام به زبان س��اده یعنی: انصراف 
از 1۰۰ حق هس��ته ای، حف��ظ و تش��دید تحریم ها، پذیرش 
بازرس��ی های فراقانونی و بتن ریزی در صنای��ع قدرت آفرین 
ایران. دس��تاورد خواندن برجام چه در 2۰15 و چه در 2۰2۰ 

یک طنز سیاسی است.  فارس

ادامه از صفحه اول
ورود جمهوری اس��امی ایران با فرماندهی سردار 
ش��هید حاج قاسم س��لیمانی به بحران غرب آسیا 
هم��ه مع��ادالت آمریکا و صهیونیس��ت ها را به هم 
ریخت و آنگونه که تصور کرده بودند، پیش نیامد.

شکس��ت های س��نگین داعش در دوران ریاس��ت 
جمه��وری دونال��د ترامپ اتفاق افتاد،  او سیاس��ت 
فش��ار حداکثری را علیه ایران در پیش گرفت و در 
بحران غرب آسیا گرچه ژس��ت مبارزه با تروریسم 
ب��ه خ��ود گرفت اما ب��ا این وجود از س��وریه عقب 
نشینی کرد.فش��ار حداکثری ترامپ علیه ایران به 
نتیجه نرسید و حتی در منطقه نیز آمریکا نتوانست 
برای ای��ران ناامنی ایجاد کند.اکن��ون جو بایدن با 
سیاست و انگیزه ایجاد ناامنی در جمهوری اسامی 
در اندیشه اجرای همان فشارهای هوشمندی است 
که او نام برده اس��ت.بر اساس آنچه که از اظهارات 
و مواض��ع جو بای��دن بر می آید، او قص��د دارد تا با 
خیزش دوباره تروریس��ت ها در منطقه غرب آسیا و 
ایجاد هس��ته های تروریستی یک فضای ناامن برای 
جمهوری اس��امی ایران ایجاد کند.این اندیش��ه و 
سیاس��ت می تواند بار دیگر از س��وریه و عراق آغاز 

شود و به دیگر کشورهای منطقه سرایت کند.
اعزام نیروهای تروریس��تی از س��وریه ب��ه قفقاز در 
مناقش��ه قره باغ که از س��وی ترکیه انجام ش��د و 
اس��تقرار آنها در این منطقه همچنان مسئله مهمی 
است که حتی در طرح صلح روسیه برای جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان تکلیف آن روش��ن نش��ده 
است.از سوی دیگر کشورهای همسایه شرقی ایران 
همچون افغانس��تان و پاکستان ظرفیت آن را دارند 
که تروریس��ت های تکفیری در آنها رشد کرده و نه 
تنها برای این کش��ورها دردسر ساز و ناامن کننده 
باش��ند، برای جمهوری اس��امی ای��ران نیز ایجاد 
ناامنی کنند.پر واضح اس��ت که اگر سیاست بایدن 
در این زمینه آغاز ش��ود و شکل بگیرد، در صورت 
لغو تحریم های هس��ته ای که با بازگشت آمریکا به 
برج��ام اتفاق می افتد،  در زمینه مس��ائل اقتصادی، 
ایران با مشکل روبرو خواهد شد.هزینه های درگیری 
با گروه های تروریس��تی برای ایران باال خواهد رفت 
و چنی��ن اتفاق��ی آرزوی آمریکا صهیونیس��ت ها و 
سعودی ها اس��ت. برای جلوگیری از چنین اتفاقی 
باید کش��ورهای منطقه را نس��بت به آن آگاه کرد 
و هش��دار داد که اگر در مقابل حضور تروریست ها 
در خ��اک خود هوش��یار نباش��ند و با آنه��ا مقابله 
نکنند، امنی��ت برای جمهوری اس��امی ایران خط 
قرمز اس��ت. هرکس از این خ��ط قرمز عبور کند، با 
واکنش قاطع و سریع نیروهای مسلح روبرو خواهد 
ش��د. بهتر است پیش از آغاز چنین طرح احتمالی،  
اقدامات پیش��گیرانه از سوی کش��ورهای پیرامون 
ایران آغاز شود تا از بروز هر اتفاقی جلوگیری شود. 
در غیر این صورت ابعاد آن گسترش خواهد یافت و 

آتشی است که دامن منطقه را خواهد گرفت.
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گزارش

طومار هر متجاوزی را به سرعت درهم می پیچیم
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در باالترین 
وضعی��ت آمادگی رزمی ق��رار دارد، گفت: طومار هر متجاوز نابخردی را به 
س��رعت درهم می پیچیم. امیر کیومرث حیدری در حاش��یه مراسم افتتاح 
پروژه 4۷ واحدی مس��کن سازمانی مهر والیت و مجموعه فرهنگی رفاهی 
شهید سامت بخش، درباره ارتقای توان رزمی نیروی زمینی، گفت: مطابق 
بازدیدهایی که قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص(، س��تاد کل نیروهای 
مس��لح و ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسامی از ما دارند، تاش کردیم تا توان 
نیروها را تا حد قابل قبولی ارتقا دهیم. امیر حیدری بیان کرد: امروز نیروی زمینی 
در حوزه پهپاد وضعیت مطلوبی دارد و می تواند پاس��خگوی تهدیدات باشد و اعام 
می کنیم که نیروی زمینی در باالترین وضعیت آمادگی رزمی قرار دارد که می تواند 

طومار هر متجاوز نابخردی را به سرعت درهم بپیچد.  روابط عمومی ارتش

تذکر به وزیر اقتصاد به خاطر اجرانشدن عادالنه طرح دورکاری
نماین��ده مردم مش��هد در مجلس در تذکری به وزی��ر امور اقتصادی و 
دارایی عنوان کرد که چرا بانک مرکزی با صدور بخش��نامه ای به اجرای 
عادالنه طرح دورکاری اقدام نمی کند. حجت االسام نصراهلل پژمانفر در 
تذکری به فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی عنوان کرد که چرا بانک 
مرکزی با صدور بخش��نامه ای نسبت به اجرای عادالنه طرح دورکاری در 
شعب بانک ها اقدام نمی کند. متن کامل تذکر نماینده مشهد به وزیر اقتصاد 
به ش��رح زیر اس��ت: چرا بانک مرکزی طی بخش��نامه ای به اجرای عادالنه طرح 
دورکاری و ش��فیت بندی ش��عب )به جز کارمندان( به صورت زوج و فرد در ایام 
کرونا اقدام نمی کند؟ الزم است بانک مرکزی طی بخشنامه ای به اجرای عادالنه 
طرح دورکاری و ش��یفت بندی شعب )به جز کارمندان( به صورت زوج و فرد در 

ایام کرونا اقدام عاجل کند.  فارس

مجلس در برابر افزایش نرخ بلیت هواپیما کوتاه نمی آید
عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اس��امی تاکید کرد که از تمام 
ظرفیت های قانونی خود برای برخورد با افزایش غیر قانونی قیمت بلیت 

ایرالین ها استفاده خواهیم کرد.
مجتبی یوسفی با انتقاد از بازنگرداندن نرخ ایرالین ها به نرخ قبل از آبان 
ماه، بیان کرد: متاس��فانه شاهد هس��تیم بعد از پیگیری های کمیسیون 
عم��ران مجلس و برگزاری چندین جلس��ه با حضور دس��تگاه های مربوط 
همچنان نرخ بلیت هواپیما باال بوده و ایرالین ها به تخلف خود ادامه می دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس مصوبه آخرین جلسه کمیسیون عمران مجلس 
که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرس��ازی، ایرالی��ن ها و دفاتر خدماتی و 
گردشگری برگزار شد باید نرخ بلیت ها به قبل از آبان ماه بازگردد. در آن جلسه 

صراحتا تاکید شد که افزایش نرخ بلیت ها غیر قانونی بوده است.  ایسنا

دایی جان ناپلئون کیست؟

تعطیلی دوهفته ای تهران هزار موافق دارد و حتی 
ی��ک مخالف هم ندارد. با این حس��اب کدام یک از 

عوامل زیر این طرح را لغو کرده است؟
الف( شیر یا خط پسر وزیر ورزش
ب( بیماری عمه رهبر کره شمالی

ج( عبور یک ش��هاب س��نگ از فاصله هجده هزار 
کیلومتری کره زمین

د( افتت��اح عل��ی برکت اهلل چند ط��رح عمرانی در 
هفت��ه آینده و همچنین لزوم دسترس��ی دولت به 

سرمایه های مردم در بازار بورس
ب��رادر ای��رج حریرچی: پیش بینی برای کش��ور ما 
افزای��ش موارد مرگ و میر تا نزدیک دو برابر در دو 

هفته آینده است.
با توجه به این اظهارنظر به نظر ش��ما کدام یک از 
راه حل های زیر در دس��تور کار وزارت بهداش��ت 

قرار دارد؟
الف( تشویق مردم به زذن مسواک
ب( ترغیب مردم به احسان والدین

ج( ارسال پیامک های مفرح از سوی برادر نمکی
د( هر س��ه گزینه فوق به ص��ورت همزمان صحیح 

است.
اظهارنظر زیر از کیست؟

معلوم اس��ت که کرونا یک ویروس آزمایش��گاهی 
است، ساخته شده و عمدا در دنیا با اهداف سیاسی 

منتشر شده است.
الف( عمو جون هوشنگ

ب( دایی جان پورنگ
ج( خاله جون شادونه
د( دایی جان ناپلئون

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شنبههفتهآیندهمحدودیتهایزیادیاعمالمیشود

دستاورد تراشی برای برجام و بزک دموکرات های آمریکا

آیاتنهابرجامستیزآمریکاترامپبود؟


