
سردار سلیمانی:
گروه های جهادی بسیج یگان های 
عملیاتی تفکر مدیریت جهادی 

هستند
رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین گفت: گروه های 
جهادی بس��یج یگان های عملیاتی راهبرد مدیریت 
جهادی در س��طح ایران اس��امی و حتی در سطح 
کشور های اسامی هستند.  سردار غامرضا سلیمانی 
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین در رویداد ملی 
»رس��م جهاد« که ب��ه ص��ورت ویدئوکنفرانس در 
۳۲ اس��تان کشور برگزار ش��د با تبریک ایام هفته 
بس��یج، اظهار داشت: ش��جره طیبه الهی بسیج به 
تعبی��ر رهبر معظم انقاب از س��وی خداوند متعال 
به قل��ب پاک امام راحل راه پیدا ک��رد و این نهال 
امروز بعد از چهل و یک س��ال بعنوان یک ش��جره 
طیبه تنومند در خدمت ملت مقاوم ایران اس��امی 
قرار دارد. وی افزود: هدف جلسه امروز تحقق یکی 
از مطالب��ات رهبرمعظ��م انقاب یعنی گس��ترش 
چتر تاش جهادی بس��یج در جامعه است.س��ردار 
سلیمانی عنوان کرد: انتظار و تدبیر رهبر انقاب بر 
این است که تفکر جهادی بین جوانان عزیز نهادینه 

شود.   باشگاه خبرنگاران  

اخبار

رئیس جمهور بار دیگر به کمک 100 هزار تومانی دولت به 
۳0 میلیون از اقش��ار جامعه اشاره کرد و گفت: قرارشد به 
نزدیک ۳0 میلیون نفر برای ۴ ماه صد هزار تومان باعوض 
بدهیم و ب��رای 10 میلیون خانوار نیز یک وام یک میلیون 

تومانی در نظر گرفته شده است.
اما رئیس جمهور در س��خنان خود ب��ه مصوبه مجلس در 
کمک معیش��تی به مردم که به تأیید ش��ورای نگهبان نیز 

رسیده و برای دولت الزام است اشاره ای نکرد.
حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد 
مل��ی مبارزه با کرونا گفت: مس��ئولیت پذیری آحاد مردم، 
ضمانت اجرایی مصوبات، همکاری همه دستگاه های دولتی 
و غی��ر دولتی، کمک خیرین، محات، مس��اجد، بس��یج، 
س��من ها و هال احمر به افراد قرنطینه، اطاع رس��انی به 
موقع، ش��فاف و روشن، اقناع سازی مردم، تنوع برنامه های 
صدا و س��یما برای پرکردن اوقات فراغت مردم و همچنین 
ت��داوم کاس های مج��ازی درس دانش��گاه ها و مدارس و 
اقدامات حمایتی و جبرانی، از جمله اقدامات ضروری است 
که می تواند این تعطیات دو هفته ای و اعمال محدودیت ها 

را به یک نقطه مطلوب در روند مبارزه با کرونا برساند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ه��دف اصلی این اس��ت که انتقال 
ویروس را کنترل کنیم، بیان داشت: باید انتقال ویروس به 
کمترین حد ممکن برس��د. افراد مبتا را سریعتر شناسایی 
و درمان کنیم و افرادی که باید قرنطینه ش��وند، بدون نیاز 
به بستری ش��دن به خوبی مراقبت شوند. تجمع و تردد را 

کاه��ش دهیم. این تعطیات را ک��ه انجام می دهیم، برای 
این است که فشار بر کادر درمان و بر اقتصاد کشور کاهش 
یابد. وی خاطرنش��ان ک��رد: پیام اجرای ط��رح جامع این 
اس��ت که مردم خطر ویروس را ج��دی بگیرند و با رعایت 
فاصله گذاری ه��ای اجتماعی از دورهمی ها دوری کنند چرا 
که خطر دورهمی ها در انتقال ویروس کرونا بیشتر از سایر 
موارد اس��ت و نتیجه تحقیقات بدست آمده نشان می دهد 
که با صحبت  کردن، افشانه های تنفسی می تواند به سرعت 
بیم��اری را منتق��ل کن��د و از آنجایی ک��ه در دورهمی ها 
معموال از ماس��ک استفاده نمی شود چنانچه یک نفر مبتا 
به بیماری ش��روع به حرف زدن کن��د می تواند بقیه جمع 
را مبت��ا کن��د. وی گفت: همه مصوبات س��تاد ملی کرونا 
و ق��رارگاه و توصیه های وزارت بهداش��ت و درمان باید به 
طور کامل اجرایی و عملیاتی ش��ود و دستگاههای مسئول 
با دقت در این زمینه، پایش مس��تمری نس��بت به بیماران 
داشته باش��ند. رئیس جمهور اظهار داشت: جمع شدن ها 
و دور همی ها بر اس��اس نتیجه تحقیقاتی نش��ان می دهد 
که صحبت کردن باعث انتشار افشانه ها  می شود که باعث 
ابتای افراد زیاد می شود. یک فرد مبتا در یک جمع ۵0 

نفره در دوساعت باعث می شود همه مبتا شوند. 
وی ادامه داد: در جلس��ه ستاد مصوب شد که همه افرادی 
ک��ه در جامعه می آیند بای��د کارت ملی یا یک کارت با کد 
ملی همراه داشته باشند تا بتوان از این طریق از ورود افراد 
مبت��ا به جامع��ه و ارائه خدمات به آن��ان جلوگیری کرد. 

تعداد تس��ت های روزانه افزایش یافته و ممکن است تعداد 
افراد مبتا بیش��تر ش��ود اما در ادامه از تعداد فوتی ها کم 
می شود. روحانی تاکید کرد: اگر مردم مراعات کنند نیازبه 
یک ساعت تعطیلی نداریم و امیدوارم مردم با مراعات خود 
تعطی��ات را کوتاه کنند و فوتی ها و نگرانی ها کاهش یابد. 
ای��ن تعطیات برای ای��ن بود که به مردم بگوییم مس��ئله 
ویروس کرونا خیلی جدی است و همه باید مراعات کنند.

رئیس با اش��اره به این که بحث س��ر تعطیلی نیس��ت که 

مغازه ای بس��ته بش��ود،گفت: بحث س��ر این بود که مردم 
مراعات کنن��د، در فاصله های اجتماعیی مراعات کنند، در 

دورهمی ها مراعات کنند و جمع نشوند. 
رئیس جمهور اظهار داشت: قرارشد به نزدیک ۳0 میلیون 
نف��ر برای ۴ ماه صد هزار تومان باعوض پرداخت ش��ود و 
برای 10 میلیون خانوار یک وام یک میلیون تومانی ش��بیه 
وامی که در ابتدای سال پرداخت شد مصوب شده است که 

۳0 ماهه باز پرداخت می کنند.

دبیر جامعه اس��امی دانشجویان دانشگاه 
ته��ران گف��ت: م��ردم دق��ت داش��ته 
باشند،ش��رایط امروز کش��ور، ش��رایط 
پ��س از مذاک��رات 6 س��اله اس��ت و 
مش��کات عدی��ده ای که ب��از عده ای 
می خواهن��د ح��ل آن را ب��ه مذاکرات 
گ��ره بزنند، حاصل اولوی��ت قرار دادن 
محض همین مذاکرات اس��ت. س��جاد 
اسماعیلی با اشاره به برگزاری انتخابات 
آمریکا گفت: از ابتدای گرم شدن بازار 
انتخاب��ات امریکا، تیمی جریان س��از و 
گفتمان ساز دولت، به دنبال شرطی سازی دوباره مردم و ایجاد دوباره دوگانه 
هایی چون مصلحت-عزت و معیش��ت-مقاومت بود و همانطور که از شواهد و 
قرائن بر می آمد، کنترل و حتی در بازه ای کوتاه، کاهش قیمت، در راس��تای 
همین ش��رطی سازی اتفاق افتاد. اس��ماعیلی تصریح کرد: این دولت بیش از 
6 س��ال از عمر خود را به مذاکراتی پرداخت ک��ه هیچ عایدی درخوری برای 
کشور نداشت و بدعهدی های آمریکا خیلی زود رییس جمهور محترم را به این 
نتیجه رس��اند که مذاکره با آمریکا دیوانگی است. حال حقیقتا چه اتفاقی بعد 
از انتخاب شدن بایدن دموکرات افتاد که تا قبل از آن وجود نداشت؟! دشمنی 
دش��من تغییر کرد؟! دش��من تغییر ماهیت داد و به دوست تبدیل شد؟!  این 
فعال دانشجویی تاکید کرد: هر انسان منصفی با یک جستجوی ساده می تواند 
ب��ه یکی بودن جمهوری خ��واه و دموکرات پی ببرد. رقاب��ت این دو حزب در 
آمریکا در مقدار و کیفیت و س��بک رذالت و دنائت و نس��ل کشی و دشمنی با 

هر چه غیر هژمونی و نظام سلطه مورد نظرشان در جهان است!
وی گفت: تا کی قرار اس��ت حدود و ثغ��ور مصالح نظام با خط کش بزدالن و 
خودفروختگان غرب پرس��ت مشخص ش��ود؟ مگر ما چقدر ظرفیت و فرصت 
داریم که مس��ئله ای را چند بار تجربه کنیم؟ کدام انس��ان عاقلی دوباره و سه 
ب��اره و چند ب��اره  پای در راهی می گ��ذارد که خود به ب��ی نتیجه بودن آن 

اذعان دارد؟
اس��ماعیلی یادآور ش��د: البته از کس��انی که از کربا با آن همه مظاهر عزت و 
مقاومت، درس مذاکره می گیرند و صلح امام حس��ن )ع( را با دالیل واهی به 

حاشیه می رانند، بیش از این هم نباید انتظار داشت.
وی اضافه کرد: به عنوان عضو کوچکی از جامعه دانشجویی، به شدت مخالفت 
خود را با ریل گذاری مجدد دولت و دولتی ها به سمت رؤیای نافرجام مذاکره 
اعام می دارم و از همه همس��نگران عزیز خود در جامعه دانش��جویی کشور 
درخواس��ت می کنم که در مواجهه با این اش��تباه بزرگ سکوت نکنند و ابعاد 
آن را برای مردم روش��ن س��ازند.  این فعال دانشجویی گفت:  اما امروز جامعه 
نخبگانی کش��ور بی��ش از هر زمان دیگری وظیف��ه دارد. دو وظیفه ی مهم و 
اساس��ی؛ اول اینکه در مقابل موج ایجاد ش��ده توسط دولت برای بازگشت به 
مذاکرات هزینه زا و بی فایده، بی تفاوت نباش��د و بداند که س��کوت امروزش، 
پایکوبی بر خون ش��هیدان راه عزت و سربلندی و اقتدار این مرز و بوم است و 
دوم اینکه برای حل مشکات پدید آمده در کشور که نتیجه مدیریت ناکارآمد 
برخی مس��ئولین اس��ت، به صحن��ه بیایند و در همه  عرصه ه��ا ورود فعاالنه 
داشته باشند. چه کار نظری و ایده پردازی و تصمیم سازی و چه کار جهادی 

و عملیاتی.  فارس

ب��ه دنبال پخش کلیپی از تخری��ب خانه خانی در 
بندرعباس، نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش 
نش��ان داده و بر این باورند که در این زمینه خأل و 
اش��کال قانونی داریم که باید رفع شود. همه چیز 
از یک کلیپ شروع ش��د، یک کلیپ چند ثانیه ای 
که روز گذش��ته در فضای مجازی دست به دست 
چرخید و حاش��یه ساز ش��د. این کلیپ تصاویری 
از تخریب کردن خانه یک خانم سرپرس��ت خانوار 
در بندرعباس را نش��ان می داد که توسط مأموران 

شهرداری صورت گرفت.
اما افکار عمومی نسبت به این اقدام سکوت نکرده 
و اعتراضات خود را از طریق شبکه های اجتماعی به 
گوش مسئوالن رساندند. در این میان تعداد زیادی 
از وکای ملت نیز نس��بت به اقدام مذکور واکنش 
نش��ان داده و خبر از ورود جدی مجلس دادند. به 
سراغ تعدادی از این نمایندگان مجلس رفتیم و با 
آنها به گفت وگو نشستیم که تعدادی از آنها بر این 
اعتقادند که در این حوزه خا و مش��کات قانونی 

داریم و باید فکری به حال آنها شود.

خألهای قانونی موارد مشابه تخریب خانه 
بانوی بندرعباسی را در مجلس بررسی 

می کنیم
 ابتدا به سراغ یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی 
مجلس رفتی��م تا این موضوع را از منظر اجتماعی 
بررس��ی کرده و درباره پیگیری هایی که قرار است 
در کمیسیون متبوعش صورت گیرد سخن بگوید. 

فاطمه رحمانی عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس 
است که نس��بت به این موضوع اظهار نظر کرده و 
معتقد است مشابه این موارد هم قبا اتفاق افتاده 

است لذا باید فکری به حال آن کرد.
البته رحمانی بر این باور است که قانون هم محترم 
است و باید از جانب مردم رعایت شود، او می گوید: 
اینگونه برداش��ت نشود که اگر خاء قانونی هم در 
این زمینه وجود دارد و کسی کاری کرد هم ایرادی 
ن��دارد، در اعمال قانون، هم قانون محترم اس��ت و 
هم باید اخاق و موازین اخاقی هم رعایت ش��ود. 
ای��ن نماینده مجلس در عین ح��ال اعام می کند 
که حتما باید در کمیس��یون اجتماعی مجلس این 
موضوع مطرح ش��ده و موارد الزم بررسی شود؛ ما 
ای��ن مس��ئله را در مجلس مط��رح خواهیم کرد و 
چنانچه به این نتیجه رس��یدند که خأل کجاس��ت 
باید آن شناس��ایی ش��ده و در جهت رفع آن اقدام 

کنیم.

 تخریب خانه خانم بندرعباسی را تا رسیدن 
به نتایج قطعی رها نمی کنیم

نماینده بندرعباس دیگر نماینده  مجلس است که 
از پیگیری ه��ای خود از حادثه پیش آمده در حوزه 
انتخابیه اش خبر می ده��د و می گوید این خانواده 
که این برخورد زش��ت با آنها صورت گرفته هم از 
اقشار ضعیف جامعه بوده و هم دارای فرزند معلول 
هس��تند بنابراین ش��رایط را از طریق کمیته امداد 
و بهزیس��تی دنبال کرده ایم. منصور آرامی تاس��ف 

خ��ود را از حادثه پیش آمده ابراز و عنوان می کند 
که رفتار ش��هرداری و اداره کل راه و شهرس��ازی 
در برخ��ورد و تخری��ب ای��ن خانواده را به ش��دت 
محکوم می کنم. در هیچ کج��ای قانون نیامده که 
خانه را روی س��ر اعضای آن خانواده خراب کنیم. 
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تاکید دارد: ما 
)نمایندگان شهر بندرعباس در مجلس( این قضیه 
را تا رس��یدن به نتایج نهایی ک��ه برخورد قاطع با 
مسببان این ماجرا و تهیه مسکن برای این خانواده 

است، رها نمی کنیم.

 هیچکس حق مخدوش کردن کرامت 
انسانی را ندارد

البته به س��راغ رئیس فراکسیون زنان مجلس هم 
رفتیم و با او نیز در این باره به گفت وگو نشستیم.

فاطمه قاس��م پور ریش��ه این اتفاق را یک توس��عه 
یافتگ��ی نامتوازنی می داند که هزین��ه آن را نباید 

افراد کمتر برخوردار بدهند.
او البت��ه ابراز تاس��ف می کند که ش��اهدیم هزینه 
این توس��عه یافتگی نامتوازن را یک زن سرپرست 
خان��واری ک��ه آلونکی برای خ��ود دارد، می دهد و 
کرامت او زیر س��وال برود و اینگون��ه با او برخورد 
شود.قاسم پور بر این باور است که در اجرای قانون 
ولو اینک��ه حتی قانونا هم مامور ش��هرداری ُمحق 
ب��وده که بحث را پیگیری کند، هیچ کس��ی اجازه 
ن��دارد که کرامت انس��ان ها را مخدوش کند و این 
کاری ک��ه ما می بینیم نوع��ا در این فضاها کرامت 
انسان ها مخدوش شده زن و مرد هم نمی شناسد.

رئی��س فراکس��یون زنان همچنین اع��ام می کند 
ک��ه حتما در مجلس به هم��راه همکارانم پیگیری 
می کنی��م که این اصاحات هم در س��طح کان و 
هم در س��طح اصاح قانون��ی در این موارد خاص، 

 اتفاق بیفتد.

  احتمال دارد شهردار بندرعباس به دلیل 
فشار افکار عمومی استعفاء دهد

اما س��میه رفیعی ک��ه رئیس فراکس��یون محیط 
زیس��ت مجلس اس��ت خب��ر از پیگیری های خود 
با س��فر به بندرعباس و البته اس��تعفای ش��هردار 

بندرعباس می دهد.
او در ای��ن ب��اره می گوید که به دلیل فش��ار افکار 
عموم��ی احتم��ال دارد که ش��هردار بندرعباس تا 

ساعاتی دیگر استعفا می دهد.

ادامه از صفحه اول
اگ��ر از معاونت پژوهش��ی وزارت بهداش��ت ظرف 
چند ماه گذش��ته بیش از ۴0 ش��کایت شده است 
چرا این شکایت ها رس��یدگی نشده و اکنون که او 
با یک اس��تعفا ک��ه رنگ و بوی سیاس��ی نیز دارد 
مطرح می شود. اگر دکتر ملک زاده مرتکب تخلفی 
ش��ده است حتی یک ش��کایت به کمیسیون اصل 
نود مجلس کافی بود که پرونده برای رس��یدگی به 
قوه قضاییه ارجاع داده ش��ود تا اکنون ش��اهد فضا 
سازی ها و جدل هایی در بخش سازمان بهداشت و 

درمان کشور در شرایط ویژه کرونایی نباشیم.
از این دست تصمیمات، اقدامات، رفتارها و اتفاقات 
در کش��ور باز ه��م وجود دارد که بای��د جلوی آنها 
گرفته ش��ود. و در آخر باید گفت اینگونه مشکات 
کش��ور ارتباطی به تحریم ه��ای اقتصادی ندارد که 
برخی اصرار بر مذاکره با دولت بعدی آمریکا دارند. 
تا زمانی که تفکر حل مشکات کشور به مذاکره با 
آمریکا وجود داشته باش��د و این تفکر در هر دوره 
سعی کند تا آن را به جامعه القاء کند، مشکات به 

همین منوال ادامه خواهد داشت.

سرمقاله

گزارش

انتخابات ۱۴۰۰ با هماهنگی  وزارت بهداشت برگزار می شود
وزیر کشور از هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت برای برگزاری 
انتخابات 1۴00 در ش��رایط کرونا خبر داد و گفت: نظر ش��ورای نگهبان را 

هم خواهیم گرفت، سپس گزارش نهایی را به مجلس می فرستیم.
عبدالرض��ا رحمانی فضلی در پاس��خ به این س��ؤال که وزارت کش��ور چه 
تمهیداتی برای برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 1۴00 با توجه 
به تداوم ش��رایط بحرانی کرونا در نظر گرفته اس��ت، گفت: با وزارت بهداش��ت 
هماهنگی هایی را انجام داده ایم و تجربیات کش��ورهای دیگر را نیز که در این ش��رایط، 
انتخابات برگزار کرده اند مطالعه و اس��تفاده می کنیم. وزیر کش��ور در ادامه تصریح کرد: 
وزارت کشور هنگامی که به جمع بندی مناسب برسد موضوع را با شورای نگهبان مطرح 
می کند و نظر شورای نگهبان را هم خواهیم گرفت، سپس به مجلس شورای اسامی نیز 

گزارش نهایی را می فرستیم.   خانه ملت

جلسات مجلس مجازی برگزار نمی شود
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسات مجلس در این دو هفته به صورت 
مجازی برگزار نمی شود بلکه همه نمایندگان در مجلس حضور می یابند اما 
در چند نقطه حاضر می شوند تا تراکم جمعیت وجود نداشته باشد. حجت 
االسام علیرضا سلیمی درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس در دوران اعمال 
محدودیت های کرونایی،گفت: مجلس شورای اسامی طی دو هفته جاری 
جلسه علنی دارد اما تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات مجلس اعمال می شود. 
وی بیان کرد: ساعت کاری مجلس صرفا در این دو هفته ۷.۳0 دقیقه تا 11.۳0 دقیقه است 
و جلسه علنی مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شود. عضو هیئت رئیسه 
مجلس تصریح کرد: کمیسیون های تخصصی هم در روزهای دوشنبه و سه شنبه طی دو 
هفته جاری جلسات خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کنند و در این مدت 

صرفا یک میهمان باید در جلسات کمیسیون های مجلس حضور یابد.  مهر

ناو اطالعاتی »شیراز« سال آینده به ناوگان نداجا ملحق می شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش از پیشرفت مراحل ساخت ناو اطاعاتی شیراز 
خبر داد و گفت: این شناور که از ویژگی های خاصی برخودار است تا سال 
آینده به ناوگان نداجا ملحق خواهد ش��د. امیر دریادار حس��ین خانزادی 
درباره ساخت شناور اطاعاتی شیراز اظهار داشت: این شناور جدید دارای 
ویژگی های خاصی است که کار ساخت سازه آن به پایان رسیده و هم اکنون 
در حال تجهیز س��امانه های آن هستیم و برای سال آینده پیش بینی کرده ایم 
تا این ش��ناور جدید را به ناوگان نی��روی دریایی ملحق کنیم. فرمانده نداجا همچنین در 
خصوص مقدمات ساخت شناورهای تریماران گفت: ساخت این شناور که بیش از سه هزار 
تن وزن دارد و از قابلیت های تهاجمی خوبی برخوردار است در دستور کار نیروی دریایی 
قرار گرفته و طراحی های مفهومی و جزئی آن نیز انجام ش��ده اس��ت و ان ش��اءاهلل برنامه 

ساخت آن به طور جدی در سال های آینده آغاز می شود.  روابط عمومی ارتش

روحانی بار دیگر تأکید کرد 

کمک 100 هزار تومانی به 30 میلیون ایرانی
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یادداش��ت های روزانه یک وزیر 
در هونولولو

ش��نبه: دیش��ب خواب دی��دم کرونا را ریش��ه کن 
کرده ام. صبح که بیدار ش��دم از خودم راضی بودم. 
ما این همه برای مردم هونولولو زحمت می کشیم 
و خواب می بینیم اما قدرش��ناس نیستند. حیف از 

ما که این همه جانفشانی می کنیم.
یکش��نبه: امروز یکی از معاونانم استعفا کرد. البته 
فدای سرم اما قشنگ نیست آدم به خاطر یک چیز 
کوچک می��ز خدمت را ترک کن��د. بهانه اش این 
ب��ود که چرا به جادوگر قبیل��ه اعتماد کرده ام و راه 
حل ایشان را برای مهار ویروس کرونا قبول کرده ام. 
شوخی که نیست. ساحر است و جادو و جنبل می 
کن��د. از معاونانم که بهتر اس��ت. فقط جلس��ه می 
گذارند و میوه و شیرینی می خورند و حرفهای صد 

من یک غاز می زنند.
دوش��نبه: باز یکی دیگر از معاونانم اس��تعفایش را 
روی میزم گذاشت. کافه شدم. تا دیروز پنجاه نفر 
را واس��طه می کردند که معاون وزیر بش��وند امروز 

ادای پارچ ها!! را در می آورند.
سه شنبه: آمار کرونا خیلی وحشتناک است. امروز 
یکی از مش��اورانم پیش��نهاد خوبی داد. گفت می 
ش��ود آمارها و نمودارها را با فتوشاپ درست کرد. 
فرس��تادیم دنبال یک فتوش��اپ کار ماهر که بیاید 
و ای��ن کثافتکاری ... ) این کلمه جا افتاده اس��ت( 

را جمع کند.
چهارشنبه: روزنامه ها اراجیف زیادی درباره من می 
نویس��ند. مثا یکی از قلم به مزدها امروز نوش��ته 
بود فانی وزیر مملکت اس��ت اما یک مقاله علمی 
ندارد.پدر بیامرزها! اگر مقاله علمی داش��تم که می 
رفتم س��راغ یک کار آموزشی ش��رافتمندانه و وزیر 

نمی شدم.
پنجشنبه: من هم کرونایی شدم.

جمعه: یادداش��ت ها بر اثر درگیری باالی هش��تاد 
درصدی وزیر بهداشت هونولولو فعا ادامه نخواهد 

داشت.

نمایندگان مجلس:خأل قانونی داریم

اعتراضات تخریب خانه بانوی بندرعباسی
 به خانه ملت رسید

شرایط امروز کشور نتیجه اولویت 
قراردادن مذاکرات است

خسارت های مذاکره را شفاف کنیم


