
ادامه از صفحه اول 
»حسان دیاب« نخست وزیر لبنان گفته بود که ما 
تحت س��لطه فرانسه نیستیم که به ما حکم کنید و 
من سعد حریری نیس��تیم که مطیع فرانسه باشد. 
رابع��ا آنکه در حوزه امنیت��ی توافقاتی میان جریان 
غربگرای چهارده مارس با کشورهای غربی از جمله 
فرانس��ه صورت گرفته اس��ت که کارب��رد نیروهای 
حافظ صلح س��ازمان ملل )یونیف��ل( تغییر کرده و 
بر عامل خلع سالح حزب ا... مبدل شود. کلید واژه 
این طرح نیز »واژه بی طرفی لبنان« اس��ت تعریف 
بی طرفی یعنی اینکه لبنان دیگر در برابر تجاوزات 
رژیم صهیونیس��تی مقاومت نکند، در سوریه علیه 
تروریس��م مبارزه نکند و با جبهه مقاومت همکاری 
نداشته باشد و در مجموع به کشور خنثی و مطیع 

مبدل شود که هیچ استقالل امنیتی ندارد.
 در جم��ع بندی نهایی می ت��وان گفت لبنان امروز 
قربانی رفتارهای جریان های غربگراست که وابسته 
ب��ودن به غرب را به اس��تقالل کشورش��ان ترجیح 
می دهن��د و ش��عار خ��روج از س��وریه و دوری از 

مقاومت را سر می دهند. 

سرمقاله

کارشناس مسائل سیاسی:

غرب زده های داخلی عامالن 
مؤثر بودن تحریم ها هستند

کارشناس مسائل سیاسی با بیان 
اینکه عده ای از سیاس��تمداران و 
جناح های سیاسی، کشور را معطل 
مذاکره با آمری��کا کرده اند، گفت: 
همان طور ک��ه تحریم های آمریکا 
باعث شد تا نیروهای نظامی ما به 
سمت خودکفایی بروند، اگر این چهره های سیاسی غرب 
زده نبودند ما واقعاً در طول این سال ها موفق شده بودیم. 
محمدصادق کوش��کی با اش��اره به اظهارات مقام معظم 
رهبری در روز عید قربان مبنی بر جریان داخلی تحریف 
و بدخواهان تولید داخلی اظهار داشت: یکی از محور های 
مهمی که ایش��ان مورد تاکید ق��رار دادند و بحث روز نیز 
هس��ت، نگاهی است که تعدادی از چهره های سیاسی به 

بحث انتخابات پیش روی آمریکا دارند.
وی ادامه داد: متاس��فانه آن تصور حل مشکالت کشور از 
طریق مذاکره با آمری��کا و به  نوعی ترحم آمریکا به ملت 
ایران، علیرغم گذش��ت این س��ال ها از س��ال ۹۲ تاکنون 

هنوز بطالنش برای برخی، ثابت نشده است.
عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران یادآور ش��د: برخی از 
هم اکن��ون ابراز امی��دواری می کنند ب��ا انتخابات آینده 
آمری��کا و روی کار آمدن جو بایدن و دموکرات ها، برجام 
دوباره ترمیم ش��ود و از طریق برجام مشکالت کشور حل 
و فصل ش��ود. کوشکی گفت: این نگرانی بزرگی است که 

عده ای از سیاس��تمداران و جناح های سیاسی از سال ۹۲ 
تا امروز کش��ور را معطل مذاکره با آمری��کا کرده اند. این 
عده با اینکه به نوعی مس��ئول بخش عظیمی از مشکالت 
معیشتی، اقتصادی و سیاسی امنیتی فعلی کشور هستند، 
بخاطر اینکه حمایت از تولید داخلی نکردند؛ فقط بخاطر 
اینک��ه رابطه ب��ا آمریکا بهبود یابد و ما بتوانیم کش��ور را 
مانند ۴۰ سال پیش با فروش نفت و با اجازه آمریکا اداره 
کنیم. کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: متاسفانه این 
عده نه تنها عب��رت نگرفته اند بلکه دوباره بحث انتخابات 
آتی آمریکا را مطرح می کنند و می خواهند دوباره کش��ور 
را درگیر بحث مذاکره با آمریکا کنند و اقتصاد و معیشت 
کش��ور را به امر موهومی با نام بهبود رابطه با آمریکا گره 
بزنند. کوشکی خاطرنشان کرد: هشداری که رهبر معظم 
انقالب در س��خنرانی روز عید قربان دادند، بخشی از آن 
ناظر به عملکرد این عده بوده اس��ت و نهایتاً شأن رهبری 
ایجاب نمی کند که مس��تقیم و به شفافیت روی این عده 
افراد به تعبیری خوش باور، س��اده لوح و نفوذی دس��ت 
بگذارن��د. وی در ادامه تصریح ک��رد: اگر این عده نبودند 
واقعا تحریم های آمریکا نمی توانس��ت به مردم ایران فشار 
بی��اورد و خلل��ی در رون��د حرکت ما ایج��اد کند و حتی 
تحریم های آمریکا می توانست بانی خیر باشد تا به سمت 
خودکفایی برویم. همانطور ک��ه تحریم های آمریکا باعث 

شد تا نیرو های نظامی ما به سمت خودکفایی بروند.
عضو هیئت علمی داتشگاه تهران افزود: باید نشان دهیم 
آم��دن دموکرات ها یا هرکس دیگ��ری، هیچ تغییری در 
سیاس��ت های خصمانه آمریکا علیه مل��ت ایران نخواهد 
داش��ت و اج��ازه ندهیم چهره ه��ای مرع��وب از آمریکا، 
با چنین اف��کاری مش��کالت اقتص��ادی و گرفتاری های 

معیشتی جامعه را افزایش دهند.  میزان

دستورالعمل ستاد کرونا برای محرم و 
صفر اعالم شد؛

 کاهش ساعات برگزاری 
مراسم

 ممنوعیت برپایی ایستگاه های صلواتی

دس��تورالعمل س��تاد مل��ی مقابله 
ب��ا کرونا درب��اره برگزاری مراس��م 
عزاداری ایام محرم و صفر امس��ال 

اعالم شد.
بر اساس این دستورالعمل، استفاده 
مستمر از ماسک برای همه شرکت 
کنندگان در مراس��م عزاداری ماه محرم و صفر ضروری 
اس��ت و فاصله گذاری حداق��ل دو متری در همه مراحل 
این مراس��م باید رعایت ش��ود. دس��تورالعمل و ضوابط 
برگزاری مراس��م ماه مح��رم و صفر از س��وی دبیرخانه 
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی مدیریت 
کرونا ابالغ شده اس��ت. در این دستورالعمل آمده است: 
مسئولیت اجرای دستورالعمل مراسم عزاداری ماه محرم 
و صفر با س��ازمان تبلیغات اس��المی است که با تشکیل 
کارگروه برگزاری مراسم عزاداری و مشارکت نمایندگان 
هیئت ه��ا، مداحان، نی��روی انتظامی، وزارت بهداش��ت، 
سازمان بس��یج، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش 
و جوانان، صدا و س��یما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سایر دس��تگاههای مرتبط اجرا می شود. بر اساس این 
دس��تورالعمل، مراسم عزاداری ماه محرم صرفا در اماکن 
و فضاهای باز با رعایت فاصله حداقل دو متر از هر طرف 

و تجمعات حداقلی برگزار می شود، زمان برگزاری مراسم 
نیز حداکثر باید دو س��اعت باش��د، جابه جایی هیئت ها، 
دس��ته روی و نیز استفاده از طبل، سنج و وسایل مشابه 
ممنوع اس��ت اما برگزاری مراسم سینه زنی و زنجیرزنی 
)با زنجیر ش��خصی( در محل مراسم و بدون جا به جایی 

مجاز است.
بر اس��اس این دستورالعمل برگزاری برخی مراسم خاص 
مانند یوم العباس در زنجان، نخل گردانی در یزد، تش��ت 
گذاری اردبیل، ش��یرخواران، قالیشوران اصفهان و ... به 
دلیل تجمع، تراکم و جا به جایی و ضرورت پیشگیری از 
شیوع و س��رایت بیماری ممنوع است و این مراسم فقط 
باید در اماکن و فضاهای دارای مجوز س��ازمان تبلیغات 
اس��المی برگزار شود. برگزاری مراس��م نماز جماعت در 
مس��اجد حداکثر به مدت یک ساعت در اماکن سربسته 
دارای ش��رایط بهداش��تی و تهویه با یک چهارم ظرفیت 
و رعای��ت فاصله گ��ذاری حداقل دو مت��ری از هر طرف 
و اس��تفاده از ماس��ک و همراه داشتن وس��ایل شخصی 
بالمانع اس��ت. در مورد نذورات نیز در دس��تورالعمل ماه 
مح��رم آمده اس��ت: هر گونه پذیرای��ی در حین برگزاری 
مراسم عزاداری، ممنوع است و نذورات صرفا باید در قالب 
مواد غذایی خش��ک یا خام توزیع ش��ود و برپایی هر نوع 
ایس��تگاه صلواتی توزیع نذورات و چای در همه استانها و 
شهرستان ها ممنوع است. مسئولیت نظارت بر اجرای این 
پروتکل با س��ازمان تبلیغات اس��المی است و در صورت 
تخلف در مرحله اول به هیئت ها، حس��ینیه ها، مساجد 
و مداح��ان تذکر کتبی داده می ش��ود و در صورت تکرار 
تخلف ممنوعیت و قطع ارائه خدمات عمومی، یارانه ای و 
پشتیبانی اعمال می شود و در مرحله سوم مجوز به مدت 

۶ ماه لغو و متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود.

رئیس جمه��ور با بیان اینکه باید در نظر بگیریم که حداقل 
ش��ش ماه دیگر ای��ن اوضاع را با کرونا داری��م، گفت: البته 
ممکن اس��ت بیشتر شود، اما باید در نظر بگیریم ما حداقل 
۶ ماه دیگر با همین اوضاع مواجه هستیم تا روزی که یک 
واکس��نی به دست ما برسد که موثر باشد و به اندازه کافی 

در اختیار ما باشد و به دست مردم برسد.
حس��ن روحانی روز یکش��نبه در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با تبریک ایام عید غدیر خم و تقدیر از انفاق مؤمنانه 
مردم در این ایام، گفت: اتفاقا یکی از ویژگی های موالی ما 

امیرالمومنین)ع( دستگیری از نیازمندان و انفاق است.
وی اف��زود: به ایام محرم نزدیک می ش��ویم که در این ایام 
مردم هم نذوراتی که هر سال می دادند،  ممکن است شکل 
آن تغیی��ر کند و حتما باید موارد بهداش��تی در آن رعایت 
ش��ود. رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه ب��اال و پایین رفتن 
آمار به اعمال خودمان برمی گردد، خاطرنش��ان کرد: وقتی 
مراعات ه��ا رها می ش��ود، آم��ار باال می  رود و م��ا را گرفتار 
می کن��د. فش��ار روانی کار بر کادر درمانی،  فش��ار خس��ته  
کننده ای اس��ت. وی اظهار داش��ت: ما باید در نظر بگیریم 
که حداقل ش��ش ماه دیگر این اوض��اع ]درگیری با کرونا[ 
را داریم، البته ممکن اس��ت بیش��تر ش��ود، اما باید در نظر 

بگیریم که ما حداقل ۶ ماه دیگر تا روزی که یک واکس��نی 
به دست ما برسد که موثر باشد و به اندازه کافی در اختیار 
ما باش��د و به دس��ت مردم برس��د با همین اوضاع مواجه 
هس��تیم. رئیس جمهور تاکید کرد: ت��ا آن زمان باید همه 
م��ا مراعات کنی��م. ما این روزها دو ط��رف را می بینیم که 
عده ای نامه می نویسند که چرا می خواهید محدودیت ها را 
اضافه کنید و ماه محرم است؛ عده ای دیگر نامه می نویسند 
امس��ال محرم معنا ندارد و حجی که واجب اس��ت برگزار 
نشد درحالی که عزاداری محرم مستحب است. ما باید یک 

مسیر اعتدالی را انتخاب کنیم.
روحانی با بیان اینکه بیماریابی یکی از مس��ائل بسیار مهم 
اس��ت، اظهار داش��ت: همه م��ردم باید دس��تورالعمل ها را 
رعایت کنند و اگر کسی رعایت نکرد، در دستورالعمل های 
مجازاتی که هفته بعد وزیر کشور می آورد، این موارد لحاظ 
شود که اگر کسی باید ۱۴ روز در خانه بماند، بعد از ۲ روز 
بیرون آمد و گفت من حالم خوب اس��ت، باید با او برخورد 

شود چراکه دیگران را مبتال می کند.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که از پایان بهمن پارسال زنگی 
به صدا درآمد و به ما گفت س��بک زندگی اجتماعی شما تا 
اط��الع ثانوی باید تغییر پیدا کند تا اطالع ثانوی و هرکس 

این زنگ را نشنیده ضرر کرده است. نمی توانیم رفت و آمد 
خانوادگی و مهمانی مانند س��ابق داش��ته باشیم. نمی شود 
عروس��ی و عزاداری مانند صورت س��ابق داش��ته باش��یم. 

ترددهای غیرضروری را باید کم کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید برای س��المندان و کسانی 
که بیماری زمینه ای دارند فک��ر جداگانه ای کنیم، تصریح 
ک��رد: نظام دیجیتال باید در کش��ور ما توس��عه فزاینده و 
روزافزونی پیدا کند؛ وضع ما خوب اس��ت اما نسبت به این 
بیماری و وضعیتی که داریم، مقداری روند کند اس��ت. اگر 
کاری از طریق الکترونیک امکان پذیر است و مسئول اداری 
به فرد می گوید باید حضوری بیایی، آن مس��ئول اداره باید 
یک ماه تا یک سال منفصل شود. مسئول اداره که مردم را 
زجر می دهد و در حالی که میتواند خدمات الکترونیکی به 
مردم ارائه دهد اما مردم را از شهرستان می کشاند به استان 

و از استان می کشاند به تهران باید با آن برخورد شود.
روحانی با اش��اره به ش��رکت های دانش بنیان گفت: دولت 
آماده هرگونه کمک اس��ت چون این مس��ئله بسیار مهمی 
اس��ت چه در زمینه پیدا کردن دارو و چه یافتن واکس��ن؛ 
کار موازی در این قس��مت هم اشکالی ندارد تا سریعتر به 

نتیجه برسیم.  فارس

رئی��س مجلس گف��ت: ما تحق��ق آینده خوب را از مس��یر 
س��خت ممکن می دانیم ولی نباید توقع حل مشکالت را در 
هفته و ماه داش��ت بلکه اثر اقدام��ات در فصل های پیش رو 
دیده خواهد ش��د. طرح مهمی در ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوا در حال بررس��ی اس��ت که می تواند بر اقتصاد 
تأثیر ملموس��ی بگذارد. البت��ه در این زمینه اختالف نظرات 

کارشناس��ی وجود دارد و هن��وز هیچ طرحی قطعی 
نش��ده اس��ت. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی 
روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور خود ضمن تبریک عید سعید غدیر به همه 

مسلمانان، حق جویان و عدالت خواهان جهان، 
گفت: آنچه دش��منان را از مؤمنان 

ناامی��د می کند، مس��یر والیت 
در اسالم اس��ت چرا که عیار 
تشخیص اسالم ناب از اسالم 
ام��وی، آمریکایی، صهیونی و 
تکفیری فقط و فقط پیروی 
از خ��ط والی��ت اس��ت؛ به 
همین جهت است که این 
روز را عیداهلل االکبر نامیده 

و نزد مسلمین عیدی بزرگ تر از عید کامل شدن دین و جدا 
شدن ابدی مسیر حق از باطل وجود ندارد.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه این روزها درباره گشایش 
اقتصادی در جامعه سواالتی مطرح است، اظهار داشت: طرح 
مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی 
اس��ت که می تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد اما باید 
تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات 
آن، نظرات کارشناس��ی برای حف��ظ منافع مردم مد 
نظر قرار گیرد می تواند به اهداف خود برسد. قالیباف 
ادامه داد: در این زمینه اختالف نظرات کارشناس��ی 
وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نش��ده اس��ت 
لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث ها 
در فضای کارشناسی بررسی شده و به 

نتیجه نهایی برسد.
رئیس قوه مقنن��ه همچنین تصریح 
کرد: م��ردم عزیز اطمینان داش��ته 
باش��ند که مجلس ب��ا ترکیبی از 
عرصه  در  توانمن��د  نماین��دگان 
اقتص��اد و کارشناس��ان مرک��ز 
پژوهش ه��ا با رعای��ت نظرات 

کارشناسی، منافع مردم را تأمین خواهد کرد و همانطور که 
در بس��ته اقتصادی مردمی توضیح داده شد، مجلس مبنای 
عمل خود را مردمی کردن اقتصاد به نفع طبقه متوس��ط و 
محروم قرار داده اس��ت و معتقد است بدون قوی شدن تک 
تک مردم، نه ایران قوی می ش��ود و ن��ه دولت قوی خواهد 
شد. وی در ادامه با اشاره به مسائلی درباره برگزاری کنکور، 
یادآور ش��د: بعد از مطالبه نگرانی مردم در برگزاری کنکور، 
وزرای بهداشت و علوم پروتکل های جدیدی را برای اطمینان 
از س��المت در برگزاری کنکور تنظیم کرده و متعهد شدند 

اجرای آن را به درستی انجام دهند.
قالیباف بر همین اس��اس تصریح کرد: در راس��تای پیگیری 
نگران��ی های م��ردم، نمایندگان محت��رم و معاونت نظارت 
مجلس با حضور در حوزه های برگزاری کنکور کارشناس��ی 
ارشد، بر چگونگی اجرای تعهدات نظارت کردند و گزارش ها 
حاکی از این است که نحوه برگزاری نسبت به آزمون دکتری 
بهتر ش��ده است اما همچنان اش��کاالت اساسی وجود دارد. 
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه در عین افزای��ش انتظارات از 
نهاده��ای اجرایی برگزاری کنکور، بودجه الزم برای عمل به 
پروتکل ها از س��وی دولت اختصاص داده نشده است، اظهار 
داشت: تهیه تجهیزات الزم ضدعفونی و گندزدایی، افزایش 

عوامل اجرایی، تهیه لوازم محافظتی الزم و به کارگیری افراد 
کارآزموده برای اخذ امتحان از داوطلبان مشکوک و یا مبتال 

به کرونا به بودجه نیاز دارد که باید پیگیری شود.
قالیب��اف ادامه داد: نمایندگان مجلس و وزرای بهداش��ت و 
علوم ب��ر لزوم رعایت فاصله ۱.8 مت��ری تأکید کرده اند اما 
این فاصله در عین عمل در بسیاری از مواقع رعایت نشده و 
عالوه بر آن در کنکور سراسری پیش رو، تعداد بسیار بیشتر 
داوطلبان نس��بت به کنکور دکتری و ارش��د و تجربه کمتر 
داوطلبان برای حضور در آزمون های سراس��ری و آش��نایی 
کمتر آنها با فضای آزمون نس��بت به آزمون های تحصیالت 
تکمیلی و همچنین تعداد بس��یار زیادی از داوطلبان حتما 
هم��راه و مش��ایعت اعضای خانواده خود ب��ه محل برگزاری 
آزمون می روند که این به معنای افزوده ش��دن صدها هزار 
نفر از والدین پش��ت درب های محل برگزاری آزمون اس��ت 
که خود نیازمند تمهید، برنامه ریزی، مدیریت و حتی اطالع 

رسانی های الزم است.
وی خاطرنش��ان کرد: آنچه مهم است این است که برگزاری 
کنکور سراسری ضروری بوده اما این کنکور باید زمانی برگزار 
شود که از رفع اشکاالت موجود اطمینان کامل حاصل شود.
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گزارش

FATF به کلی منتفی است
 FATF عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه صحبت از پذیرش
نوعی تحریف است، گفت: اگر پذیرش FATF را به مصلحت کشور می دیدیم، 
آن را تصویب می کردیم. حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم، 
با اش��اره به برخی گمانه زنی ها درباره اینکه گش��ایش اقتص��ادی مورد نظر 
رئیس جمهور پذیرش FATF خواهد بود، اظهار داشت: گشایش اقتصادی با 
پذیرش FATF، نمونه تحریف و آدرس غلط دادن به مردم است. مصباحی مقدم 
با اشاره به اینکه اکنون جمهوری اسالمی ایران فعالیت های اقتصادی خود را به گونه ای 
انجام می دهد که تحریم ها مانع آن نیست، گفت: سال گذشته ۴۲میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی داش��تیم و بیش از ۴۱میلیارد دالر کاالهای مورد نیازمان را وارد کردیم. وی 
گفت: همه این کارها به صورت دور زدن تحریم  بوده است و اگر FATF تصویب شود، 

امکان این که یک دالر جنس از کشور خارج یا وارد شود، وجود ندارد.  تسنیم

طرح باشگاه تحریمی ها در مجلس بررسی شد
طرح باشگاه تحریمی ها با میزبانی سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب 
رئیس اول مجلس ش��ورای اسالمی بررس��ی شد. هیئت رئیسه مجلس به 
میزبانی امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، 
جلسه ای را برای ایجاد کمیس��یون ویژه باشگاه تحریمی ها در دستور کار 
قرار داد. این جلس��ه با حضور محس��ن رضایی، منوچهر متکی و جمعی از 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی برگزار ش��د. در ابتدای این جلسه علیرضا 
فرقانی دبیر شورای سیاست گذاری باشگاه تحریمی ها، گزارشی از سابقه این شورا و 
اقدامات باشگاه تحریمی ها ارائه داد و سپس نمایندگان مجلس به ایراد ابعاد و تبعات 
گوناگون کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها پرداختند. در نهایت محسن رضایی، دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهمیت و ضرورت بررسی طرح های ضدآمریکایی 

در مجلس گفت و اقدامات مجلس در این امر را ستودنی خواند.  مهر

تمدید محدودیت ها و دورکاری کارمندان تهران تا پایان هفته
استاندار تهران از تمدید همه محدودیت ها و دورکاری کارمندان استان 
تا پایان هفته خبر داد و گفت:ممنوعیت برگزاری مراس��م و اجتماعات 

باالی ۱۰ نفر فعال تا چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد. 
انوش��یروان محسنی بندپی در نشست س��تاد استانی مدیریت کرونا در 
تهران اظهارداش��ت: تمام محدودیت ها و دورکاری کارمندان اس��تان تا 
پای��ان هفته تمدید خواهند ش��د. وی با بیان اینکه ش��رایط اس��تان تهران 
به لحاظ بیماری کرونا همچنان ش��کننده و ناپایدار اس��ت، افزود: مقررشد تمام 
محدودیت ها از جمله دورکاری کارکنان دس��تگاه های اجرایی در اس��تان تهران 
تا روز چهارش��نبه ۲۲ مردادماه تمدید ش��ود. اس��تاندار تهران خاطرنشان کرد: 
اس��تخر های سرپوشیده، س��الن های بدنس��ازی، ورزش های پربرخورد همچنان 

تعطیل است.  استانداری تهران

چهل سال بعد در 
همین هفته

 
گشایش اقتصادی از شنبه آغاز می شود

انوش��ه روحانی روز ش��نبه را آغاز پروژه گش��ایش 
اقتص��ادی اعالم ک��رد و از تمامی مردم خواس��ت 

خودشان را برای این گشایش آماده کنند.
ریی��س جمهور با انتقاد از بی صبری برخی از آحاد 
مردم، اعالم ک��رد: تمام وعده های پدربزرگم صبح 
شنبه به مرحله عمل درخواهد آمد و پوزه منافقان 
کورددل و دش��منان ایران ب��ه خاک مالیده خواهد 
ش��د. وی در پاس��خ یکی از خبرنگاران که پرسیده 
بود در کدام "شنبه" این گشایش صورت می گیرد، 

سکوت کرد.
من رییس جمهور بشو نیستم

امالکی که در اختیار خاندان حداد عادل است جزو 
ام��وال بنیاد اس��ت و قطعا آنه��ا را بازپس خواهیم 
گرفت. به گزارش خبرگزاری ایران، یاش��ار فتاح که 
در جمع خبرنگاران س��خن م��ی گفت با اعالم این 
مطلب و همچنین انتقاد از تساهل و تسامح دستگاه 
قضایی در برخورد با متخلفان اقتصادی اعالم کرد: 
فقط یک فقره مدرس��ه در منطقه فرشته تهران در 
اختیار این خانواده اس��ت ک��ه اجاره ماهانه اش در 
حال حاضر سیصدهزار میلیارد تومان است اما فقط 

دو هزارتومان اجاره می پردازند.
یاشار فتاح در پاس��خ این پرسش که قرار است در 
انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شود، تصریح 

کرد: برو بینم بابا!
وی افزود: خانه ش��خصی رییس جمهور اسبق هم 
مال ماس��ت که ایشان در حیاط آن ملک هم اقدام 
به کاش��ت غیرمجاز تربچه نقلی ک��رده اند که آن 
تربچه ها هم مال ماس��ت و ب��ه زودی از حلقومش 
بیرون می کش��یم. وی با رد مجدد ش��ایعه ریاست 
جمه��وری خ��ود اعالم کرد: رییس جمهور ش��دن 
همچین هم آش دهن س��وزی نیس��ت و آدم بعد 
از پایان دوران ریاس��ت جمهوری آالخون واالخون 
می شود. یاشار فتاح خاطرنشان کرد: خالصه اینکه 
ما زیر بار زور هیچکس نمی رویم مگر اینکه زورش 
واقعا پرزور باشد. وی در همین راستا افزود: یکی از 
نهادها که زورش زیاد است ما را در امالک خودمان 
راه نمی دهد اما به همین زودی ها کاری می کنیم 
که مسئوالنش اس��م نهاد خودشان را هم فراموش 

کنند و امالک ما را باال بیاورند.
وی در پای��ان تاکید کرد: من رییس جمهوربش��و 
نیستم لطفا اصرار نکنید وگرنه مجبورم در تصمیمم 

تجدید نظر کنم.
موج سیصدم مافیا وحشتناکتر است

موج س��یصدم مافیا چندبرابر موج دویس��ت و نود 
و نه��م آن هولناکتر اس��ت و باید برای مقابله با آن 
تدابیری اندیش��ید. به گزارش خبرگزاری ها، مینو 
محرز – دبیرکل س��ازمان بررس��ی امواج کرونا در 
ایران با اعالم این مطلب افزود: ما همچنان به دنبال 
کشف موج های جدید کرونا هستیم و تا آخرش به 
این مسیر ادامه خواهیم داد. وی از موج دویست و 
هشتادم کرونا به عنوان وحشتناک ترین موج کرونا 
یاد کرد و افزود: البته موج هفتاد و چهارم هم حرف 
های زیادی برای گفتن داشت اما این موج یک موج 
دیگری بود. وی در پای��ان تصریح کرد: همه امواج 
قابل توجه هستند و وحش��تناکی یک موج خاص 

چیزی از ارزش امواج دیگر کم نمی کند.
گفتنی است مینومحرز هم اکنون در یکی از مراکز 
نگهداری س��المندان به سر می برد و آخرین تست 

کرونای ایشان همچنان منفی است.

روحانی: 

حداقل تا ۶ ماه دیگر با کرونا درگیر هستیم

 قالیباف: 
درباره طرح مطرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختالف نظر کارشناسی وجود دارد

 


