
خانه تکانی های غیرمنتظره!

حداقــل همه مردم ایــران به این امر ســنتی اعتقاد 
داشــتند و دارنــد تا هرســال قبل از عید نــوروز به 
خانه تکانی های اساسی و کلی بپردازند و در این میان 
مفقوده هایی را که بارها به دنبالشــان می گشــتند، 
پیدا کننــد. اقالم نو و تازه ای که خریداری شــده به 
 جــای اموال و اثاثیه کهنــه و از مد افتاده قرار داده و 
آن ها را به سمســاری های دوره گــرد فروخته و یا در 
اختیار بازیافت می گذاشــتند. ایــن روال هنوز هم تا 
حدودی ادامه دارد کــه البته این روزها اقالم قدیمی 
هــم برای خود ارج وقرب تازه ای پیــدا کرده اند تا اگر 
نوستالژی و عتیقه به حســاب نیایند حداقل به دلیل 
رکود و تورم بازهم مورداســتفاده قــرار گیرند زیرا بر 
اساس ضرب المثل معروف »لنگه کفش کهنه در بیابان 

نعمت است«! 
امروز مبحث خانه تکانی اگرچه در خانواده ها کمرنگ 
شده است اما این ســنت عتیقه در فضاهای اداری و 
سیاسی تا حدودی جان تازه گرفته تا همه فلسفه های 
به اثبات رســیده اقتصادی و توصیــه عقال پیرامون 
بهره وری هرچه بهتر از ســرمایه گذاری های تجربی بر 
روی آحــاد جامعه نادیده گرفته شــود و تنها به دوام 
و حضــور جریــان و جبهه ای خاص بســنده گردد؟! 
جمعیت کشــور بیش از هشــتاد میلیون نفر است و 
بالطبــع همگی می توانند بر اســاس توانایی، تجربه و 
تخصص خود در امور اجرایی بر اســاس قوانین مدون 
نقش پررنگ داشــته باشــند و حاال اگر تعدادی نیز 
طی این ســال ها از همه نظر مثمر ثمر بوده اند نه تنها 
کنار گذاشته نشــوند بلکه از آن ها قدردانی و تمجید 
و دلجویــی گــردد. این یک اصل مهــم اقتصادی در 
همه جوامعی اســت که به اصول علمی و توانایی های 
فردی و ســرمایه ای که برای آن هزینه شــده اعتقاد 
دارند که بر اساس ایدئولوژی معمار انقالب دراین باره 
»تعهــد بر تخصص مقدم اســت« و باید همچنان به 
ایــن رهنمودهــای به جامانده که خوشــبختانه همه 
آن ها مورد تأیید و تکریم مقام معظم رهبری اســت 
احترام عملی گذاشــت و هرلحظــه را به جای تفکر و 
تأمل در رفع مشــکالت و معضــالت مبتالبه جامعه 
صــرف خانه تکانی ها غیرمنتظره و انجام سفارشــات 
سهم خواهان پشــت و پیش پرده که تنها مطالبه گر 
دستمزد خود برای حضور و دادن رأی در انتخابات ها 

هستند، نکرد! 
جــا دارد خاطــره ای از یک هم وطــن ایرانی را همه 
عمــر پرثمــر خود را در فرانســه طی کــرده بود در 
اینجا نقل شــود که می گفت ســال 1958 میالدی 
وقتــی برای ادامه تحصیل به پاریس رفتم با درســی 
تازه در دانشــگاه به نام فیزیک اتمی آشــنا شده که 
برایم تازگی داشــت و این شــور جوانی بود تا مرا به 
انتخاب این رشــته ســوق دهد که پس از گذشت 9 
سال تالش موفق به اخذ دکترای آن شوم. حاال چون 
بورسیه دولت فرانسه بودم و همه هزینه های زندگی و 
درسی من طی این 9 سال از طریق این کشور تأمین 
شــده بود به ناچار کار در سازمان تازه تأسیس انرژی 
اتمــی را پیرامون صنایع تولید بــرق پذیرفتم و پس 
از گذشــت ده ســال به مدیریت آن انتخاب شدم که 
البته هیچکس از من نپرسید و نمی دانست و برایشان 
مهم نبود پدر من کارگر یک کارگاه طناب تابی ساده 
در بــازار اصفهان بوده و من همچنان یک مســلمان 
معتقد هستم که باید ســروقت نمازم را ادا کنم. این 
ایرانی که هیچ وقت تابعیت دولت بیگانه را نپذیرفت و 
چهل ســال در آن کشور اقامت داشت و کسب تجربه 
کرد، هرگز مشمول خانه تکانی نشد و در پایان ضمن 
بازنشستگی  به سوی کشورش بازگشت و پس از مدتی 
تدریس در دانشگاه همین چند سال پیش درگذشت 
تا نشان دهد بر اساس کالم گهربار امام راحل »مالک 
حال افراد اســت« که اگر در افرادی دیده شد باید به 
آن ها احترام گذاشــت تا وقتی خالفش ثابت شود و یا 
مشــکالتی پیش آید و آنوقت اســت که فردی دیگر 
می تواند وارد میدان کارزار شــده و آن ها را حل وفصل 
نماید. حاال اگر متولی سمتی در قالب مدیرکل ناآشنا 
به امور پر وسعت یک  نهاد یا ارگان مسئولیت پذیرفت 
نباید تحت تأثیــر القائات بیرونی به خانه تکانی خارج 
از فصل و نسنجیده دســت بزند و در این میان اقدام 
به حذف ســخیفانه کســانی کند که دستگاه تا امروز 
مدیون تالش های شــبانه روزی و مثبت آن ها اســت! 
در ایــن میان بایــد صبورانه عمل نمــود و بی توجه 
به ســعایت های مغرضانه به مســتندات اتکا کرد که 
صالحدید نظــرات جناحی نمی توانــد در انجام امور 

خدماتی صائب باشد! 
خوشــبختانه نهاد آموزش وپرورش کشور را به صورت 
اعــم می توان نمونــه ای از صداقت و تــوأم با مرارت 
به حســاب آورد که اعضــاء آن را مظلومــان جامعه 
تشکیل می دهند تا مرغ سیاه سفره های عزا و عروسی 
باشــند. بنابراین چه بهتــر که همه اعضــاء این نهاد 
که همگــی در نگاه اول معلم هســتند ضمن احترام 
به این خصلت پســندیده به دور زدن آن ها زیر چتر 
جریــان و جبهه نپردازیم زیــرا معموالن مدیریت در 
آن دوام و پایداری چندانی نخواهند داشت همانگونه 
که شــاهدیم میزان خدمت یک وزیــر یا مدیرکل یا 
رئیس اداره آموزش وپرورش در کشور و علی الخصوص 
در استان اصفهان یکســال بیشتر نبوده که البته این 
میانگین برای افرادی اســت تا سه ماه یا سه سال در 
این سمت ابقاء شده باشند که نشان می دهد فرصت ها 
آنچنان گسترده نیست تا نیمی از این فرصت محدود 
صرف به کارگیری و جابجایی های جناحی ضمن خط 
گرفتن از دیگران شــود و بخشــی کاماًل فعال برای 
مدتی از ریل خارج گردد! که شاید به مرور بتوان ضمن 
آزمون وخطــا دراین باره کارها را به ثمر رســاند. قرار 
نیست به موارد تغییرات متعددی که ظرف سه چهار 
ماه اخیر دراین باره پیــش آمده و همگی حیرت انگیز 
است اشاره شود و تنها می توان به ضرب المثل »العاقل 

یکقیه االشاره« بسنده نمود.

بی توجهی تاکی؟!

افزایش جنایت صهیونیســت ها علیه مردم فلسطین که 
در پی عادی ســازی روابط برخی از کشورهای عربی با 
این رژیم شــدت گرفته را می توان یک عامل کلی برای 
تحلیل حضور گســترده  مردم در روز قدس امســال به 

کار برد.
آرمان آزادی فلســطین آنچنان به حق است که دفاع از 
آن، خالصه به مرزهای ایران و اسالم نمی شود و همواره 
قلوب آزادیخواهان جهان را برای این مظلومیت تاریخی 

به تپش می اندازد.
روز جهانی قدس یادگار حضرت امام خمینی )ره( معمار 
کبیر انقالب اســالمی برای آخرین جمعــه ماه مبارک 
رمضان اســت و هر ســاله همزمان با تهران و شهرهای 
ایران، مردم در سراســر جهــان در این روز به خیابان ها 
می آیند. امســال نیــز چهل و ســومین راهپیمایی روز 
جهانی قدس در حالی برگزار شد که در دو سال گذشته، 
بــا همه گیری بیماری کرونا، فرصت حضور میدانی برای 
مردم ســلب شده بود و راهپیمایی ها به صورت ماشینی 

برگزار شد.
بر اساس گزارش رسانه های داخلی و خارجی و شهادت 
تصاویر موجود از شــهرهای مختلف، مردم به نســبت 
ســال های قبل حضور پرشور و گســترده تری داشتند و 
این نکته در ســخنرانی روز گذشته مقام معظم رهبری، 

مورد تصریح قرار گرفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
)ســاعاتی پس از پایان مراســم راهپیمایی روز جهانی 
قدس( در ابتدای ســخنرانی خود فرمودند: امروز حضور 
مــردم، تا آنجایی که مــن اّطالع پیدا کــردم و بعضی 
را دیدم، در همه جای کشــور به معنــای واقعی کلمه 
»حماســه« بود، »با عظمت« بود؛ مــردم با انگیزه  تمام 
وارد میدان شــدند. این حرکت عظیم مردمی، یک کار 
بزرگ و بابرکت اســت؛ حضور شما در میدان سیاسی و 
مردمی برای دفاع از قدس، دفاع واقعی از قدس اســت؛ 

این دفاِع واقعی است.
در سال های گذشته برخی از کشورهای کوچک عربی با 
عادی ســازی روابط خود با رژیم صهیونیستی نه تنها به 
مردم مظلوم فلسطین خیانت کردند بلکه از پشت به کل 
امت اســالمی خنجر زدند. البته این عادی سازی روابط 
که به ســفارش آمریکا انجام شده است، نه تنها منفعتی 
برای کشورهای سازشکار نداشته است، بلکه کمکی نیز 

به فلسطین نکرده است.
در ایــن خصوص نیز رهبــر انقالب در دیــداری که با 
دانشــجویان داشتند تصریح کردند: متأّسفانه دولت های 
اســالمی در این زمینه خیلی کــم می گذارند، خیلی بد 
عمل می کنند؛ خیلی بیشــتر از این باید برای فلسطین 
تالش کرد و کار کرد و حرف زد. حاال خیلی از اینها عمل 
که نمی کنند، حّتی بعضی هایشان حاضر نیستند درست 
هم حرف بزنند؛ حرف درســت و حســابی به نفع مردم 

فلسطین. اینکه ما خیال کنیم راه کمک به فلسطینی ها 
ارتباط گرفتن و ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی است، 

جزو آن اشتباهات بسیار بزرگ است.
ایشــان افزودند: ۴۰ سال قبل از این، مصری ها این خطا 
را کردنــد؛ مصــر و اردن با رژیم صهیونیســتی ارتباط 
برقرار کردند؛ آیا جنایات رژیم صهیونیســتی در این ۴۰ 
سال کم شــد؟ نه، 1۰ برابر شد. این کارهایی که امروز 
شهرک نشــین ها دارند می کنند، این حمالتی که امروز 
به مســجد االقصی انجام می گیرد، آن روزها نبود؛ امروز 
بیشتر دارند ظلم می کنند. حاال یک عّده ای می خواهند 
تجربه ی مصِر انورســاداِت ۴۰ ســال قبل را امروز تکرار 
کنند! نه برای خودشان مفید است، نه برای فلسطینی ها 
مفید است، بلکه هم برای خودشان مضر است، هم برای 

فلسطینی ها مضر است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در 
یادداشتی که اخیراً در اختیار یکی از رسانه های خارجی 
گذاشــته اســت به خیانت برخی از کشــورها در عادی 
ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی اشاره کرد و گفت: 
متأســفانه روند عادی ســازی روابط برخی از کشورهای 
عربی و اسالمی با رژیم اشغالگر قدس، صهیونیست ها را 

جری تر کرده تا ددمنشی خود را گسترش دهند.
بر این اســاس می توان افزایش جنایت صهیونیســت ها 
علیــه مردم مظلوم فلســطین که در پی عادی ســازی 
روابط برخی از کشــورهای عربی با این رژیم شدت نیز 
گرفته اســت، را به عنوان یک عامل جهانی و کلی برای 
تحلیل حضور گسترده ی مردم در راهپیمایی روز قدس 
در سطح جهان به کار برد. البته این حضور گسترده در 
گستره ی جهانی می تواند پیام جدی برای صهیونیست ها 
و کشــورهای سازشــگر مبنی بر مخالفت افکار عمومی 

جهانی با اقدامات آن ها است.
علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، 
نیز با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود به مناسبت 
روز قدس نوشت: روز قدس باطل السحر جنگ شناختی 
دشمن بود. ندای آزادی خواهی و ظلم ستیزی خمینی 
کبیر مؤثرتر از گذشــته تا عمق جان دوستداران انقالب 

اسالمی نفوذ کرده است.
نکتــه ی بعدی که تأثیر آن را بیش تــر می توان در بین 
ملت ایران مشــاهده کرد، جنایات متعدد این رژیم علیه 
ملت ایران بوده است که در بین اذهان ملت ایران موجی 
از خشم و نفرت ایجاد کرده است و چهل و سومین روز 
قدس فرصتی برای اعالم انزجــار و نفرت ملت ایران از 

این رژیم کودک کش فراهم آورد.
در نهایت می توان اینگونــه نتیجه گرفت، آرمان آزادی 
قدس شریف و پایان رنج فلسطین همچنان مورد تمرکز 
ایرانیان و همه ی انســان هایی اســت که فارغ از دین و 
ملیــت خود، آزادی و انســانیت را بــر تمام چالش های 

سیاسی و اقتصادی ارجح می دانند.

چرا راهپیمایی »روز قدس« امسال حماسی بود؟
بـرق خانگـی، صـدور  الگـوی مصـرف ماهانـه  تعییـن 
گواهـی صرفه جویـی انـرژی، تعیین تعرفه بـرق مصارف 
اشـتراکی عمومی و... از جمله موضوعات خبری شـنبه، 

دهـم اردیبهشـت مـاه 1۴۰1 مجلس اسـت.
جلسـه علنـی  مجلـس بـه ریاسـت محمدباقـر قالیباف 
برگـزار شـد و بررسـی طـرح توسـعه و مانـع زدایـی از 
صنعـت بـرق کشـور، بررسـی ایـرادات شـورای نگهبان 
در طرح تغییر سـاعت رسـمی کشـور، طرح استفسـاریه 
مـاده )۲1( قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران 

در دسـتورکار نماینـدگان قـرار گرفت.
در ابتـدای جلسـه علنـی، محمدباقـر قالیبـاف در نطـق 
پیـش از دسـتور خـود تاکیـد کـرد: همـه مـا بایـد بـا 
جدیـت و تـالش بیشـتر موانـع پیـش رو را در جهـت 
تـالش  و  تدبیـر  بـا  و  برداریـم  مـردم  اصلـی  مسـائل 
جهـادی، انقالبـی گـری عقالنـی را سـرلوحه کار خـود 
قـرار دهیـم تـا بـا ریـل گـذاری دقیـق و نظـارت موثـر 
کارآمـدی  جهـت  در  دولـت  موفقیـت  بـرای  را  راه 
بیشـتر بـرای حـل مسـائل اصلـی مـردم همـوار کنیـم. 
محمدباقـر قالیبـاف رئیس مجلس شـورای اسـالمی در 
جلسـه علنـی در پاسـخ به تذکـر علـی بابایـی کارنامی 
سـاماندهی  ضـرورت  خصـوص  در  سـاری  نماینـده 
صنعـت خـودرو، اظهـار داشـت: مصوبـه واردات خودرو 
کـه مـورد بحـث قـرار گرفـت در دو جلسـه مفصـل در 
صحـن مجمـع بـا حضـور بنـده و رئیـس کمیسـیون 
صنایـع مطـرح شـد؛ نهایتـا یـک الـی دو بنـد اصالحی 
 از بـاب جمع بندی جلسـه صـورت گرفت امـا کلیات آن 

تأیید شد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بحث خـودرو در کشـور از جمله 
شـود،  مـی  محسـوب  مهـم  و  کارشناسـی  بحث هـای 
اظهـار کـرد: بحـث واردات خودرو به این شـکل نیسـت 
کـه فقـط خـودرو وارد کنیـم از ایـن رو در قانـون نیـز 
بـه ایـن امـر و بـه تولیـد نیـز توجه شـده اسـت؛ اکنون 
اسـت  فنـی  اشـکاالت  دارای  کشـور  در  تولیـد  روش 
کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـم کـه در ایـن خصـوص در 
مجمـع پـس از رأی گیـری درباره آن بـه صورت مفصل 
 توضیـح دادم کـه چگونـه باید بحث خودرو را در کشـور 

اصالح کنیم.
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی تصریـح کـرد: اینکـه 
امـروز قیمـت تمام شـده خودرویـی مانند پرایـد، ۲۰۰ 
معـادل  ارز  بـا  محاسـبه ای  در  اسـت  تومـان  میلیـون 
حـدود ۲5 هـزار تومـان، خودروهایـی بـا 5 هـزار الـی 
5 هـزار و 5۰۰ دالر بـا کیفیتـی بسـیار عالـی وجـود 
دارد کـه می توانـد بـه کشـور وارد شـود، ایـن خواسـته 
مجلـس بـوده و مجمـع نیـز بـا آن همراهـی کـرد؛ این 
موضـوع در ارتقـاء کیفیـت تولیـد، قیمـت تمـام شـده 
پافشـاری  از  لـذا  بـود  خواهـد  موثـر  تولیـد  تیـراژ  و 
 مجلـس و همراهـی مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 

تشکر می کنم.
انـرژی در مـورد طـرح  در ادامـه گـزارش کمیسـیون 
توسـعه و مانـع زدایـی از صنعـت بـرق کشـور مـورد 
بررسـی نماینـدگان قرار گرفت و وزارت نفت و سـازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور مکلـف شـد بـه صـدور گواهی 
صرفـه جویـی انـرژی بابـت سـوخت صرفه جویی شـده 

یـا مصرف نشـده.
در جریـان رسـیدگی بـه طـرح مانـع زدایـی از توسـعه 
صنعـت بـرق، نماینـدگان همچنین تصویـب کردند که 
الگـوی مصـرف ماهانـه برق خانگی متناسـب با شـرایط 
اقلیمـی، معادل سـطحی از مصرف تعریف شـود که ۷5 
درصد مشـترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشـابه سـال 

قبـل کمتـر از آن مصـرف کرده اند.
بـرق  تعرفـه  کـه  شـد  مقـرر  دیگـر  ای  مصوبـه  در 
 مصـارف اشـتراکی عمومـی معـادل هزینـه تأمیـن برق

محاسبه شود.
سـاز وکاری هـم بـرای پرداخـت بدهی سـرمایه گذاران 
غیردولتـی بخـش بـرق تعیین شـد و نماینـدگان دولت 
را مکلـف کردنـد در الیحـه بودجـه سـنواتی نسـبت به 
تهاتـر بدهـی سـرمایه گـذاران غیردولتـی بخـش بـرق 

نماید. اقـدام 
در ادامـه بررسـی هـای نماینـدگان، وزارت نیـرو مکلف 
شـد تـا بـا همـکاری وزارت نفـت و سـازمان برنامـه و 
بودجـه کشـور برنامـه حـذف تدریجـی قیمـت گـذاری 
انـرژی در طـول زنجیـره تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق 
و انتقـال یارانـه بـه انتهـای زنجیـره قبـل از عرضـه بـه 
مصـرف کننـده نهایـی را ظـرف سـه مـاه از تاریـخ الزم 
االجـرا شـدن ایـن قانون تهیـه کند و بـه تصویب هیأت 

برسـاند. وزیران 
ایـرادات  امـروز  علنـی  در جریـان جلسـه  نماینـدگان 
شـورای نگهبان در طرح تغییر سـاعت رسـمی کشور را 

رفـع و تصویـب کردند.
طبـق ایـن مصوبـه قانون تغییر سـاعات رسـمی کشـور 
مصـوب ۳1/5/1۳8۶ نسـخ مـی شـود و دولـت مجاز به 

تغییر سـاعت رسـمی کشـور نیست.
همچنیـن پـس از بررسـی گزارش کمیسـیون اجتماعی 
در مـورد طـرح استفسـاریه مـاده )۲1( قانـون جامـع 
خدمات رسـانی بـه ایثارگـران، بـا تصویب مجلـس  و به 
منظـور تامیـن نظـر شـورای نگهبـان طرح استفسـاریه 
ای کـه بـه تبدیـل وضعیـت ایثارگـران بـدون برگزاری 

آزمـون باز مـی گشـت، بایگانی شـد.
در پایـان جلسـه هم، سیدمحسـن دهنـوی بیانیه ۲۳۳ 
نفـر از نماینـدگان مجلـس را قرائـت کـرد کـه در آن 
از وزیـر اطالعـات و رئیـس سـازمان اطالعـات سـپاه 
خواسـتند کـه طراحـان و مجریـان پروژه هـای تخریـب 
مجلس شـورای اسـالمی را شناسـایی و با آنهـا برخورد 

الزم صـورت گیـرد.

خودروهای با کیفیت 5 هزار دالری به کشور وارد می شود

رئیس جمهـور روز قـدس رایـادگار مانـدگار امـام راحـل 
در مسـیر استکبارسـتیزی خوانـد و گفـت: حضور پرشـور 
مـردم کـه در حمایـت از مـردم مظلـوم فلسـطین بر سـر 
رژیـم ظالـم صهیونیسـتی فریـاد زدنـد، حـاوی پیام هـای 
آشـکار بـه سـران رژیـم غاصـب و برخـی سیاسـتمداران 
عادی سـازی  سـودای  کـه  بـود  منطقـه ای  فریب خـورده 

روابـط بـا اشـغالگران را در سـر می پروراننـد.
سـیدابراهیم رئیسـی صبـح شـنبه در جلسـه سـتاد ملـی 
مقابلـه بـا کرونـا با سپاسـگزاری بـه درگاه خداونـد متعال 
بـرای کاهـش چشـمگیر آمـار ابتـال و قربانیـان ناشـی از 
همه گیـری کرونـا گفـت: شـرایط مسـاعد ایجـاد شـده در 
اثـر واکسیناسـیون عمومـی، این امـکان را فراهـم کرد که 
راهپیمایـی روز قـدس امسـال بـا شـور و عظمـت زیـادی 

نسـبت بـه سـال های گذشـته برگـزار شـود.
رئیـس جمهـور همچنین بـا قدردانی از حضور شـکوهمند 
قـدس،  روز  راهپیمایـی  در  کشـورمان  روزه دار  مـردم 
افـزود: ارزیابی هـا حکایـت از ایـن دارنـد کـه بـا بهبـود 
وضعیـت شـیوع کرونـا در کشـور و کاهـش قابـل توجـه 
شـاخص های مربـوط بـه ابتـال ایـن بیمـاری، امسـال هـم 
آمـار شـرکت کنندگان در مراسـم شـب های قـدر و هـم 
جمعیـت راهپیمایـان روز قـدس افزایـش داشـته اسـت.

دقیـق  رعایـت  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ادامـه  در  رئیسـی 

شـیوه نامه های بهداشـتی همچنـان ضروری و الزم اسـت، 
اظهـار داشـت: بهبود شـرایط بهداشـتی نباید باعث شـود 
رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی در برابر شـیوع کرونا 
کاهـش یابـد. رعایـت ایـن دسـتورالعمل ها در مـدارس، 
وسـایل حملونقـل عمومـی، مراکـز خرید و نیز در مراسـم 
و مناسـبات دینـی و ملـی و هر محل تجمـع دیگری کامال 

ضـرورت دارد.
وی مسـئوالن مربوطـه به ویـژه در وزارت کشـور را مکلف 
کـرد کـه نسـبت بـه کنتـرل تـردد افـراد از مرزهـا و بـه 
خصـوص مرزهـای شـرقی کشـور نهایـت دقـت و نظـارت 
را بـه عمـل بیاورنـد تـا از ورود افـراد مبتـال بـه کرونـا یـا 

مشـکوک بـه ابتـال جلوگیری شـود.
رئیسـی همچنیـن بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی دسـتور داد بـا توجـه بـه تخصیـص یـک میلیارد 
دالر ارز واردات دارو و تصمیـم اتخـاذ شـده بـرای تـداوم 
تامیـن منابـع الزم ایـن حوزه، نسـبت به نظـارت بر تامین 
قیمت هـا  دقیـق  کنتـرل  نیـز  و  دارویـی مختلـف  اقـالم 

اقدامـات الزم را بـه عمـل آورد.
در جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا مصـوب شـد کـه 
نقـص  دارای  افـراد  نیـز  و  بـاالی ۷۰ سـال  افـراد  همـه 
سیسـتم ایمنـی یـا دارای بیماری هـای زمینـه ای 1 نوبت 

واکسـن کرونـا در سـال 1۴۰1 دریافـت کننـد.
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گزارش
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد 

تزریق یک نوبت واکسن در سال ۱۴۰۱ برای افراد باالی ۷۰ سال روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

محمدباقر قالیباف امروز پیش از آغاز جلسه علنی مجلس، در جلسه ای غیررسمی 
نکاتی را درباره سفر چند تن از اعضای خانواده اش به ترکیه مطرح کرد.

به گزارش ایســنا، بر اســاس روایت هایی که از این جلســه مطرح شــد، محور 
صحبت های رئیس مجلس شورای اسالمی به شرح زیر بوده است:

 اول خوب اســت شما بدانید که وقتی بحث سفر مطرح شد من مخالف بودم و 
گفتم صالح نیست ولی وقتی در نهایت تصمیم گرفتند این سفر را بروند، طبیعی 

بود که مادر هم باید برای مراقبت از دختر باردار همراه آنها می رفت.
 برای خرید هم  داســتان ســرایی هــا کردند که  اینقدر جنــس زیاد خرید 
کردند که باعث درگیری پای کانتر فرودگاه شــده و تهمت زدند و برای تخریب 
هشتک ســازی کردند تا احساســات مردم را جریحه دار کند، در حالی که همه 

این ها دروغ بود.
 خیلی ها به من گفتند  این ســفر اتفاق ویژه ای نیست و سوءاستفاده ای هم از 
بیت المال صورت نگرفته اســت و سفری شــخصی بوده است کامال هم عادی و 
بدون تشــریفات  بوده و حتی از پروتکل ها هم اســتفاده نشده است مگر شما از 
موقعیت خودت استفاده کردی، مکر با پاس سیاسی رفتند، مثل همه شهروندان 
دیگر یک ســفر عادی رفتند لذا موضع گیری الزم نیست ولی حرف من این بود 
که  همین حد هم پذیرفتنی نیســت برای همیــن هم به آنها گفتم که از مردم 
عذرخواهی کنید و در همان ســاعات اولیه، یعنی همان سحر همان روز،  قبل از 

اینکه کســی بخواهد مطالبه ای مطرح کند، عذرخواهی هم انجام شد. این کاری 
بود که کمتر کسی انجام می دهد.

 اما عده ای به دنبال پروژه ســازی از این خطا بودند تا بتوانند اهداف سیاسی را 
دنبال کنند لذا تخریب ها را ادامه دادند.  اطالعات آشــکار و پنهان جای تردید 

نمی گذارد که این یک پروژه برای تخریب سیاسی بوده است.
 واقعا خصوصی ترین مســائل زندگی خانوادگی ما را که نزدیک ترین افراد به 
ما از آن خبر نداشتند را چگونه خبردار شدند. اطالعات محرمانه چگونه در زمان 
اندک در اختیار آن ها قرار داده شده است. یک زمان گفتن دلیل سفر خرید بوده 
اســت بعد که دیدند این مساله اینقدر بزرگ نبود که بتواند چنان موج شود که 
ما را به انفعال بکشــاند، گفتند دلیل سفر خرید ملک بوده و حتی برای آن جعل 

سند کردند.
 باالخره مجلس در این دو ســال کارهای بزرگی انجام داده است تالش زیادی 

مــی کنند که عنوان مجلــس انقالبی را تخریب کنند.  ایــن تخریب ها هزینه 
ایســتادن در جهت خواست مردم اســت. هرگاه کاری برای مردم انجام دادیم و 

سمت مردم ایستادیم، پروژه سازان دست به کار شدند.
 شــما از ابتدا نگاه کنید از روزی که آقا مجلس را انقالبی خواندند، در داخل و 
خارج شــروع کردند به تخریب مجلس.  هدف این است که انقالبی بودن مجلس 
را تحت الشــعاع قرار دهند. این مورد آخر هم در همان راستا است. فقط این بار 
وارد حریم خصوصی شــدند. نشــان می دهد که دیگر هیچ حد و مرزی را قائل 

نخواهند بود.
 البته این روزها دستگاه های امنیتی اقدامات خوبی را برای روشن شدن ابعاد 
ماجرا انجام دادند و من هم برای حفظ شــان و جایگاه مجلس تا آخر مســاله را 

پیگیری خواهم کرد.  
 نکتـه آخـر ایـن کـه ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه مـن را تخریـب مـی کننـد، 
آخریـن بـار هـم نخواهـد بـود. همانطور که ایـن مجلس را هـم از ابتدا تـا امروز 
تخریـب کردنـد و بـاز هم تخریـب خواهند کـرد آنچه بایـد برای ما مهم باشـد، 
ایـن اسـت کـه نگذاریـم ایـن حاشـیه هـا مـا را از کار بـرای مـردم بـازدارد. مـا 
بعنـوان مجلـس انقالبـی بایـد با حفـظ روحیـه جهـادی و انقالبی، کار مـردم را 
در اولیـت قـرار دهیـم و مخصوصا برای حل مشـکالت معیشـتی آنها شـبانه روز 

کنیم. تـالش 

اولین واکنش قالیباف به سفر ترکیه

همه ادعاها درباره سفر ترکیه 
دروغ بود


