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 * در این ایام کارهای دســتگاه قضایی متعدد شــده اســت. امــا اثرات مخرب
هراس افکنی  میان مردم راجع به ویروس کرونا کمتر از احتکار کاالهای بهداشتی و 
... نیست. پس باید به شدت و بدون اغماض با روزنامه  ها و رسانه  هایی که در خدمت 
اهداف پلید استکبار مشغول به تخریب روحیه عمومی هستند برخورد جدی شود.
0933---9277
* ضمن تشکر از اقدامات به هنگام و ضربتی ناجا و دستگاه قضا در مبارزه با محتکران 
اقالم بهداشتی و شروع دادگاه این خائنین، این اقدامات نشانگر روی ریل قرار گرفتن 
مبارزه با پدیده نحس احتکار در شرایط کنونی است. امید است این حرکت تداوم 
یابد تا در آینده شاهد چنین حرکت ددمنشانه ای از سوی هیچ کسی نباشیم. الزم 
است در کنار این  ها به رسانه ها و شایعه پراکنان فضای مجازی که جنگ روانی به 

راه  انداخته اند نیز رسیدگی شود.
0918---0291
* این تصمیم قوه قضائیه که دادگاه محتکران اقالم بهداشــتی و درمانی خارج از 
نوبت برگزار شود کامال درست است. چرا که در شرایط حساس کنونی وجود آرامش 

روحی و روانی برای جامعه یک اولویت مهم است.
کوهی کار
* القائات موذیانه توئیتری افراد مریض القلب که با هدف زیر سوال بردن توانمندی های 
درمانی کشورمان ایران صورت می گیرد خیانت و قابل پیگیری است این دشمنی در 
حالی است که توانمندی »ایران« در بهداشت و درمان تحسین سازمان بهداشت 

جهانی را برانگیخته است.
0918---1723
* یک اتاق جنگ برای مبارزه با کرونا داریم اما هیچ اتاق فکری برای فرصت سازی 
از این تهدید نداریم. بسیاری از رفتارهای غلط اجتماعی و فردی را می توان با کرونا 
اصالح کرد در مسائل اقتصادی نیز تغییرات بزرگی در اقتصاد  خرد و کالن می توان 
ایجاد کرد، فقط کمی خالقیت و بیداری نیاز دارد که متاسفانه در دولت کنونی نیست 
نهادهای انقالبی هم که این روزها درگیر جبران ناکارآمدی  های دولتی هستند. کاش 
از بستر بی انتهای فضای مجازی و با کمک جریان سازی های اقناع کننده، به هزاران 

هدفی که رسیدن به آن را سخت می پنداشتیم، دست می یافتیم.
09136---1700

* چگونه از تهدید کرونا، فرصت بسازیم؟ پیشنهاد می  کنم در یک اقدام خداپسندانه 
امسال هزینه های مسافرت و دید و بازدیدهای نوروزی را به مراکز نگهداری ایتام 
بی سرپرســت، افراد نیازمند با آبرو، افراد مســن و کهنسال که قادر به تامین نیاز 
روزمره خود نیســتند و منبع درآمدی هم ندارنــد و... هدیه کنیم. قطعا خداوند 

جبران خواهد کرد.
0850---0912 و 3949---0912
* چرا مدیریت کرونا در دولت این قدر ناهماهنگ است؟ استاندار مازندران جاده را 
مسدود می کند؟ رئیس جمهور دستور بازگشایی می دهد! رئیس جمهور می گوید از 
شنبه همه چیز  عادی می شود، وزیر بهداشت اعالم می کند از شنبه پیک شیوع 
ویروس کروناســت و درست هم می گوید. هالل احمر رئیس ندارد، رئیس پدافند 
غیرعامل را به جلسات راه نمی دهند... رئیس جمهور در ایام بحران در میدان رزم 

حضور ندارد و... اینها عین بی تدبیری است.
علی کربالیی- قزوین
* چرا در این ایام حساس و توصیه  به عدم خروج از منزل وزارت راه و شهرسازی 
اقدام به ثبت نام در 17 استان برای فاقدین مسکن نموده که مجبورند وارد کافی نت ها 
شوند و تجمع نمایند تا ثبت  نام کنند؟ آیا امکان نداشت این کار به پس از تعطیالت 

نوروزی موکول شود؟!
شربتدار- سمنان
* واقعا کســی نیست پاسخ دهد چرا بعد از 3 هفته هنوز ماسک، دستکش و ژل 
ضدعفونی کننده در بازار یافت نمی شود؟ مگر دولت مسئول تامین آن نیست؟ پس 

چرا بی تفاوت است؟!
021---3885

* مفسدی که برای ثروت اندوزی جان دیگران را به خطر می  اندازد فقط یک مفسد 
نیست بلکه یک قاتل است.

0919---8643
* این که در فضای آلوده مجازی شــهر مقدس قم را مرکز شیوع کرونا معرفی و 
تبلیغ می کنند نشان از توطئه ای عمیق و حساب شده دارد. این خط مسموم باید 

ریشه  یابی شود و مردم در جریان قرارگیرند.
0902---3107

* دست فروشان داخل واگن  های قطار مترو باعث گسترش بیماری کرونا و حتی 
بیماری های واگیردار دیگر می شــوند، کشیدن ساک روی کف واگن ها و مالیدن 
وســایل همراهشان به مسافرین و گذاشتن وسایل شان روی صندلی ها و... عاملی 

برای گسترش بیماری است.
021---4567

* روزنامه آرمان از روزنامه های زنجیره ای کشــور با هدف عقده گشایی از شکست 
اصالح طلبان در انتخابات نوشته برخی متحجرین در انتخابات رای آورده اند! حقیقت 
این است که مدعیان دروغین اصالحات همواره نشان داده اند با مقوله ای به نام احترام 

به خواست ملت بیگانه اند.
کوشکستانی
* مدعیان اصالحات و نشریات زنجیره ای شان از مجلس و دولتی که آنان حضور 
داشته باشند برای مردم سراب ساخته  بودند و حاال بعد از به جا گذاشتن آن سابقه 
بد سعی در تخریب مجلس  یازدهم دارند! در حالی که ناکارآمدی آنان برای مردم 

اثبات شده است.
0919----5276
*  ماســک و مواد ضدعفونی کننده هر روز به یک قیمت جدید در شــهر اصفهان 
توزیع می شــود. چند روز قبل قیمت ماسک 400 تومان بود امروز با قیمت 800 

تومان به فروش می رسانند.
0913----2826
* چند سال قبل که مرحومه خانم فاطمه رهبر را برای سخنرانی جلسه خواهران 
در شــهر گرمسار دعوت کرده  بودم، مثل بعضی از سخنرانان از تعداد مستعمین 
سوال نکرد دغدغه ایشان بصیرت افزایی و شناخت حق از سوی جوانان بود. خداوند 

ایشان را با حضرت صدیقه طاهره زهراءمرضیه  سالم اهلل علیها محشور بفرماید.
0912----7345
* روزنامــه دولتی ایران خبر از الیحه دولت در خصوص افزایش اختیارات رئیس 
جمهور داده است. بنده کاری به درست یا نادرست بودن این الیحه ندارم ولی عرض 
می کنم وقتی با اختیارات ویژه ای که رهبری به رئیس جمهور داده ولی ایشان کاری 
انجام نداده چنانچه قدرت دو قوه دیگر را هم به ایشان بدهند کاری صورت نمی گیرد، 

مشکل در جای دیگر است یعنی به شخص آقای رئیس جمهور برمی گردد.
0933----9233

* قرائن حاکی از آن است که عامل انتشار ویروس کرونا شیطان بزرگ بوده است 
که با این روش قصد مقابله با جمهوری اسالمی، چین و دیگر کشورهایی را که در 
برابر آمریکا ایستادگی می کنند داشته است ولی اکنون با شیوع و گستردگی آن 
قادر به کنترل نیســت و خود آمریکا نیز درگیر آن شده است. چرا در رسانه ملی 

چیزی از نقش شیطان بزرگ گفته نمی شود.
عبداللهی- شیراز

اقتدار ستاد مبارزه با کرونا
نيازمند حضور رئيس جمهور

رئیس جمهور باید شخصا فرماندهی ستاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده بگیرد.
ســایت الف در این زمینه ضمن تشکر از تالش های وزارت بهداشت نوشت: 
ترکیب بندی ستاد ملی مبارزه با کرونا و انتصاب وزیر بهداشت بر راس آن حکایت 
از این دارد که از ابتدا اساســاً درک و شناخت صحیح و عمیقی از ابعاد و زوایای 

پنهان این ویروس بنیان کن نداشتیم چون »دشمن« خود را کوچک شمردیم!
هر روز که زمان می گذرد »خواهش درمانی« رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
تجدیدنظر در ترکیب قرارگاه و ستاد ملی مبارزه با این ویروس را ضروری می کند.

 وقتی کرونا ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده، 
یعنی ماموریت محوله به آقای نمکی خارج از حوزه اختیارات و توان و نافی اصل 

حقوقی تناسب است!
آقــای روحانی! جدی گرفتن کرونا نه نشــانه ضعف کــه عین اقتدار ملی و 
تدبیر است؛ پذیرش ریاست این ستاد توسط شما به منزله تحقیر جایگاه حقوقی 
رئیس جمهــور و تنزل درجه آن نیســت بلکه مصداق بارز عمــل به تعهدات و 

مسئولیت های شما در قانون اساسی است.
الف همچنین می نویســد: از ابتدای ورود کرونا به ایران، ستاد ملی مقابله با 
کرونا به ریاست وزیر بهداشت تشکیل شد. اما تجربه این سه هفته نشان می دهد 

وزیر بهداشت از قدرت کافی برای ریاست این ستاد برخوردار نیست.
مهم ترین دلیلی که نشان دهنده این مسئله است کمبود اقالم پزشکی مانند 
ماســک، گان و دستکش در برخی مناطق است؛ در حالی که هر روز خبر کشف 
انبارهای میلیونی احتکار این اقالم در رســانه ها منتشر می شود و عالوه بر آن از 
تولید میلیونی این لوازم در کشور خبر می دهند. امری که وزیر بهداشت را وادار 

به انتشار نامه عمومی به وزیر صمت کرد.
اتفاقات دیگری مثل تغییر چندباره ســاعت کار ادارات و مسدود شدن و باز 
شــدن راه های ورودی به اســتان مازندران هم مثال های دیگری است که نشان 
می دهد وزارت بهداشــت قدرت کافی برای تصمیم گیری در زمینه های مختلف 

این بحران را ندارد.
این اتفاق نشان می دهد وزارت بهداشت قادر به تجمیع اراده همه وزارتخانه ها و 
دستگاه ها نیست و ریاست ستاد مقابله با کرونا باید به افرادی عالیرتبه واگذار شود.

از سوی دیگر آقای روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی 
است. در سه هفته گذشته او صرفا دوبار در جلسات این ستاد شرکت کرده است.
اکنون در شرایطی که وضعیت این بیماری از یک مسئله صرفا پزشکی فراتر 
رفته، انتظار می رود رئیس جمهور به عنوان باالترین مقام اجرایی کشــور و رئیس 
شورای عالی امنیت ملی مسئولیت خویش را بپذیرد و خود ریاست ستاد مقابله 

با کرونا را برعهده گیرد.
هیچ کس بهتر از رئیس جمهور نمی تواند نیروی همه دســتگاه های اجرایی و 
حاکمیتی را در یک راســتا تجمیع کند. دستگاه های اجرایی که زیرنظر خودش 
فعالیت می کنند و دستگاه های حاکمیتی هم به دستور رهبری موظف به همکاری 

همه جانبه شده اند.
کوچکی زاده، نماینده رشــت در این زمینه گفت: »وزارت بهداشت و قرارگاه 
مرکزی مبارزه با کرونا توانایی مدیریت و کنترل بازار را بر عهده نداشته و نمی تواند 
به آنها دستور دهد که به نظر می رسد که مدیریت و اعمال نظر در بخش های مختلف 
کشور فراتر از یک وزارتخانه است و به همین دلیل از رئیس جمهور به عنوان رئیس 
هیئت دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی می خواهم رأساً مسئولیت مدیریت 

قرارگاه مرکزی کرونا را بر عهده بگیرد تا بتواند دستورات الزم را صادر کند.«
زیبنده دولت نيست که هالل احمر
بعد از 100 روز رئيس نداشته باشد

صد روز بدون رئیس ماندن ســازمان هالل احمر انتقاد مشــترک مطبوعات 
حامی و منتقد دولت را موجب شده است.

روزنامه فرهیختگان با تراژدی خواندن بی تصمیمی ســه ماهه رئیس جمهور 
نوشــت: هالل احمر به عنوان یک نهاد غیردولتی که همواره حضور فعال نیروهای 
رسمی و داوطلبان آن را از کنار خیابان ها در ایام مسافرت و... در سال تا بحرانی ترین 
روزها و ساعات و اتفاقات به چشم دیده ایم، این روزها که بیش از هر زمان دیگری 
باید فعال باشــد کم فروغ تر از هر زمانی ظاهر شده است. این کم فروغی و مطالبه 
حضور جدی هم استنباط شخصی نیست، به هرحال مجموعه ای که حدود 100 
روز از استعفا و دستگیری رئیس آن می گذرد و چندین و چند تن از معاونان، روسا 
و منســوبان به آن به دالیل و اتهامات متعدد مالی و اقتصادی دستگیر شده اند و 
یکی درمیان در بازداشت به سر می برند خیلی توان بهره برداری از تمام ظرفیت ها 
را ندارد؛ توان و ظرفیت هایی که اگر مجال لیســت کردن آنها را داشــته باشــیم 
صفحه ها و ساعت ها باید درباره آن گفت و نوشت، توان و ظرفیتی که حتی خیلی 
از وزارتخانه های کشــور نیز از بهره مندی از حدی از آنها هم محرومند. ولی چه 
می توان گفت وقتی چنین توان و ظرفیتی به هر دلیلی بدون رئیس و برنامه آن هم 
در شــرایطی که مردم چشم انتظار و دل نگران تهیه یک ماسک هستند بر زمین 
مانده است و آن طور که باید و انتظار می رود و توانش را دارد، نقش آفرینی نمی کند.

حدود 100 روز از استعفا و سپس دستگیری علی اصغر پیوندی، رئیس سابق 
هالل احمــر ایران می گذرد. حدود 100 روز از حدود یک ســال و اندی التهابات 
گوناگون و حواشی متعدد حول مجموعه هالل احمر و دستگیری ها و استعفا های 
متعدد در سطوح مختلف مدیریتی در این مجموعه غیردولتی و حدود 100 روز 
از تقالی مسئوالن ساختمان صلح و اعضای شورای عالی هالل احمر برای انتخاب 
جایگزیــن و برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس جدید که همه اش درنهایت با 
بهانه های عجیب و غریب معطل یک امضای رئیس جمهور مانده است، می گذرد 
و انگار رئیس جمهور همچنان خیال تعیین تکلیف ریاســت این مجموعه اثر گذار 

را ندارد. 
روزنامه جمهوری اســالمی نیز در یادداشتی با تیتر »هالل احمر را کرونایی 
نکنید« نوشت: بیش از سه ماه است که جمعیت هالل احمر ایران فاقد دبیر کل 
است. از زمانی که دبیر کل سابق این جمعیت در 13 آذر ماه گذشته کنار گذاشته 
شــد، تاکنون چند بار اخباری درباره پیشنهاد افرادی توسط شورای عالی هالل 
احمر به رئیس جمهور منتشر شد ولی هر بار صدور حکم رئیس جمهور و تعیین 

دبیر کل جدید به تعویق افتاد.
جمعیت هالل احمر مهم ترین مجموعه حمایتی کشــور برای یاری رساندن 
به مردم اســت که در شرایط دشــوار به کمک مردم می شتابد و تأثیر زیادی در 
کاهش آالم و حل مشــکالت آســیب دیده های بالیای طبیعی و سایر حوادث و 
سوانح دارد. این جمعیت، چند سازمان گسترده در زیرمجموعه خود دارد که هر 
کدام به نوبه خود از اهمیت زیادی برخوردارند و نقش مهمی در کمک رسانی به 
مردم کشورمان و حتی دیگر کشورها دارند. مهم تر اینکه در شرایط بحرانی کنونی 
که سرتاسر کشور به ویروس کرونا مبتال شده جمعیت هالل احمر می تواند نقش 
بسیار مؤثری در مقابله با گسترش بیماری ناشی از این ویروس داشته باشد و به 

شکل های مختلف به کمک مردم بشتابد.
درباره علت عدم تعیین دبیرکل جمعیت هالل احمر، هر چند شایعات زیادی 
مبنی بر مقاومت فالن وزیر و اصرار او بر اینکه فرد مورد نظرش به این مسئولیت 
منصوب شود بر سر زبان هاست، ولی آنچه به کشور و منافع ملی مربوط می شود 
اینست که رئیس جمهور که مرجع نهائی برای تصمیم گیری در این زمینه است، 
نباید راضی شــود مؤسسه گســترده و مهمی همچون هالل احمر چند ماه بدون 
دبیــر کل بماند. به صحت و عدم صحت شــایعات موجــود کاری نداریم و وارد 
موضوع دخالت های بی مورد و توقعات بیجای این و آن که عموماً از قدرت طلبی 
ناشــی می شود نمی شویم، ولی الزم می دانیم به آقای رئیس جمهور یادآور شویم 
که شایســته نیست ایران با جمعیت بیش از 80 میلیون نفر و برخوردار بودن از 
مدیران شایســته و پاکدست و صاحب ابتکار، چند ماه شاهد بالتکلیفی مجموعه 
مهمی همچون هالل احمر باشــد. این قابل قبول نیســت که گفته شود بعد از 
مدت ها هنوز مسئوالن کشور نتوانسته اند فرد مناسبی برای دبیرکلی هالل احمر 
پیدا کنند یا نتوانسته اند در مورد یک مدیر شایسته برای این مجموعه به توافق 
برســند. متأسفانه عده ای پا را از این هم فراتر گذاشته و رئیس جمهور را به عدم 
برخورداری از قاطعیت در تصمیم گیری در این زمینه متهم می کنند، چیزی که 

به هیچ وجه زیبنده رئیس جمهوری اسالمی ایران نیست.
آرمين: اصالح طلبان نتوانستند

نسبتی با اقشار محروم برقرار کنند
عضو ســازمان منحله مجاهدین )انقالب( اذعان کرد: ارتباط اصالح طلبان با 
طبقات پایین جامعه گسیخته و این طیف سیاسی نتوانسته اند با طبقات محروم 

ارتباط روشنی بگیرند.
محســن آرمین که زمانی نایب رئیسی مجلس ششم را هم بر عهده داشته، 
به روزنامه شــرق گفت: جنبش اصالحات نتوانست نسبت روشنی با محرومان و 
اقشــار پیرامونی جامعه برقرار کند و نتوانست مفهوم توسعه سیاسی را برای آن 
قسمت جامعه تبیین کند؛ البته ناگفته نماند که در عین حال این هم قابل انکار 
نیست که جنبش اصالحات باعث افزایش سطح آگاهی های عمومی شد، اما این 

آگاهی بخشی عمدتا با جوامع شهری محدود ماند.
او می افزاید: دیگر آنکه محدودیت هایی که بر اصالح طلبان تحمیل می شــد، 
قطع ارتباط جریان اصالحات با بدنه اجتماعی در دستور کار جریان ضداصالحات 
قرار داشت. در عموم موارد وقتی ما می خواستیم در شهرهای مختلف سخنرانی 
کنیم، مانع سخنرانی ما می شدند زیرا نمی خواستند گفتمان اصالحات برای همه 

طبقات در همه شهرها فراگیر شود!
بخش  دوم سخنان آرمین در حالی است که طیف متبوع وی دارای بیشترین 
رسانه دولتی و غیردولتی در کشور بوده اند اما به مرور زمان، اولویت های معیشتی و 
اقتصادی مردم را مورد تحقیر قرار داده اند که عملکرد مجلس ششم و دولت مدعی 
اصالحات - و سپس برخی نظریه های وارونه در دولت روحانی - سند این ادعاست.

یادآور می شــود عباس عبدی عضو حزب منحله مشــارکت، خرداد 95 در 
گفت وگو با نشــریه کارگزارانی صدا تصریح کرده بود »باید قبول کرد بخشــی از 
اصالح طلبان در عمل توجه گذشــته به طبقات ضعیف را فراموش کردند یا کنار 

گذاشتند.
زندگی شخصی آنان به طور ملموسی با گذشته فاصله گرفته بود. اگر آدرس 
محل ســکونت کســانی که در جریان و رویدادهای سال 88 به زندان رفته اند را 
بنویســید، معلوم می شود بخش قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی هستند و 

زندگی آنان نیز چون گذشته نیست.«
همچنین علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت )مشارکت سابق( اخیرا 
هنگام ثبت نام برای انتخابات، با ابراز ذوق زدگی از فشار بنزینی بر طبقات محروم 
و پایین شــهر گفته بود: »اعتراضات اخیر موجب ریزش رای اصال ح طلب ها نشده 
یا اگر شــده خیلی کمتر از میزانی است که از رای اصولگراها ریزش کرده است. 
اعتراضات معموال در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری 
مالی کمتری بهره مند هستند اتفاق افتاد. این جاها به طور سنتی جاهایی بوده که 
مردم مناسکی رای می دادند، یعنی همان طور که نماز می خوانند و روزه می گیرند 
می آمدند و رای می دادند، خب اینها االن آسیب دیده اند. بنابراین برخالف دوره های 
قبل که کاهش مشارکت، بیشتر به ضرر اصالح طلب ها بود، بعد از این اعتراضات 

اخیر در حقیقت کاهش رای بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده است«!
اجماال اینکه اشــرافیت زدگی درکنار غربگرایی و آلوده شدن به نفوذ سیاسی 
و فرهنگی غرب موجب شــده مدعیان اصالح طلبی، نخواهند و نتوانند نسبتی با 

زندگی طبقات پایین که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند برقرار کنند.
مجلس یازدهم باید بار اصالح
بودجه 99 را به دوش بکشد

در اثــر کوتاهی نمایندگان مجلس دهُم بار اصالح بودجه بر دوش منتخبان 
مردم در مجلس یازدهم افتاده است.

روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: الیحه بودجه سال 99 با شرایط ویژه ای 
تدوین و تصویب شد و مجلس نتوانست ایرادات اساسی آن را رفع کند. الیحه ای 
که دولت برای بودجه سال آینده به مجلس ارسال کرد، دارای کسری بودجه باالیی 
بود که اجرای آن را غیرممکن ساخته است. با این که انتظار می رفت مجلس به 
چکش کاری این الیحه بپردازد، اما شیوع بیماری کرونا سبب تعطیلی مجلس شد 
تا الیحه بودجه صرفاً با تغییرات مدنظر کمیسیون تلفیق مجلس و تقریبا با همان 
ایرادات اولیه به شورای نگهبان برسد. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای کاهش 
کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی 
و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی دارایی های دولت در سال آینده اصالحی 
انجام نداده است. به همین دلیل هم بود که دو هفته قبل کلیات الیحه بودجه در 
صحن علنی مجلس رأی نیاورد و مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت؛ اما باز هم 
در کمیسیون تلفیق مجلس اصالح خاصی در ساختار بودجه ایجاد نشد و اکنون 
در شــرایطی بودجه سال آینده در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته که کسری 
آن بسیار باالست و اجرای آن مشکلی از مشکالت کشور را حل نخواهد کرد. در 
شرایطی که اکثر نمایندگان مجلس دهم نتوانسته اند به مجلس یازدهم راه پیدا 
کنند، شاید عزمی هم برای رفع ایرادات بودجه ندارند. از این رو بار اصلی اصالح 
ساختار بودجه به دوش مجلس یازدهم خواهد افتاد که از خرداد تشکیل خواهد 
شــد. البته وجود اقتصاددانان و متخصصان بودجه در مجلس بعد، این امیدواری 
را ایجاد کرده که بودجه سال 99 در همان گام اول تشکیل مجلس، با اصالحات 

اساسی مواجه خواهد شد تا کشور با بن بست مواجه نشود.
دکتر مهدی طغیانی، نماینده منتخب اصفهان و استاد اقتصاد درباره کسری 
بودجه ســال آینده گفت: بودجه سال آینده مشکالت بزرگی دارد که اصلی ترین 
آن کسری بودجه است. طبق برآورد کارشناسان حدود 150 هزار میلیارد تومان 
کســری بودجه در سال آینده مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و اگر برای جبران 

آن اقدامی انجام نشود مشکالت بزرگ تر سراغ ایران می رود.
طغیانی با اشاره به این که متاسفانه دولت تنها به دنبال راهکار از طریق سیاست 
خارجی است، تصریح کرد: اگر تنها به سیاست خارجی فکر کنیم مشکالت اقتصاد 
ایران حل نمی شــود، اما باید سیستم اقتصادی را با این فرض سازماندهی کنیم 
که تحریم ها ادامه دار بوده و گشــایش های بین المللی راهکاری مناسب برای حل 

بحران سال آینده اقتصاد ایران نیست.
این کارشناس تاکید کرد: بعید است در سال آینده کسری بودجه ای که مدنظر 
کارشناسان است با فروش نفت حل شود. بر همین اساس باید از فرصت به وجود 
آمده استفاده کرد و آن را مغتنم شمرد و از بحران وابستگی به نفت خارج شد.

وی بــا بیــان این که مدتی پیش کارشناســان اقتصادی نامــه ای به رئیس 
مجلس و رئیس کمیســیون تلفیق بودجه 99 نوشتند مبنی بر این که دولت باید 
به ســمت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کند، گفت: دولت می تواند از طریق 
وضع مالیات بر سرمایه گذاری های غیر مولد و ثروت های لوکس و تجملی، کسب 
درآمد کند. از سوی دیگر برخی تصمیمات باعث شده رانت در کشور ایجاد شود 
که این گونه تصمیمات باید با نظر کارشناســی از دستور کار خارج و تصمیمات 

بهتر جایگزین آنها شود.

دقیقًا چهل و یک روز پیش بود که ویلبر راس وزیر بازرگانی 
آمریکا در گفت وگو با شــبکه خبری فاکس نیوز با خرسندی از 
بیماری کرونا، این ویروس را برای اقتصاد آمریکا مفید دانست و 
گفت: »فکر می کنم این امر به تسریع بازگشت شغل ها به آمریکای 
شمالی کمک خواهد کرد.« اندکی بعد مایک پمپئو وزیر خارجه 
آمریکا متکبرانه ایران را به »پنهان کاری« درباره ویروس کرونا 
متهم کرد و خواســتار انتشار اطالعات دقیق و همکاری ایران با 
سازمان بهداشت جهانی شد.  ترامپ نیز مدتی بعد با ژستی »از 
خود راضی« خواستار استمداد ایران از آمریکا در مقابله با کرونا 
شد و در »کنفرانس اقدام سیاســی محافظه کاران«، گفت: »ما 
بهترین متخصصان درمانی را در جهان داریم، ما واقعًا می خواهیم 
و عالقه داریم که به ایرانی ها کمک کنیم. تنها کاری که باید بکنند 

این است که از ما بخواهند!« 
اما تنها سه روز از این اظهارات رئیس جمهور آمریکا می گذشت 
که پایگاه خبری اکســیوس از یک فاجعه پزشــکی در آمریکا 
خبر داد و نوشت آزمایشــگاهی در آتالنتا که ساخت کیت های 
تشــخیص کرونا را بر عهده داشته، خود آلوده به ویروس کرونا 
اســت. نیوزویک نیز گزارش کرد آزمایشگاهی که مأمور تست 
مسافران برگشــتی از ووهان بوده به اشتباه یک بیمار کرونایی 
را  ترخیص کرده است. همچنین مشخص شد پزشک بیمارستان 
وایت پلین در شمال نیویورک که طی دو هفته بیماران بسیاری 
را ویزیت کرده، خود مبتال به کرونا بوده است و بیمارستان برای 
مراجعه بیمارانی که با این پزشــک در ارتباط بوده اند فراخوان 
داد. اگرچه همین اخبار برای راستی آزمایی ادعای دونالد  ترامپ 
در تصویر کادر متخصص درمانی در آمریکا کافی به نظر می رسد 
اما اوضاع مدیریت شبکه بهداشت و درمان در آمریکا به مراتب 
بدتر از این بود. پایگاه خبری آتالنتیک طی گزارشــی با بررسی 
امکانات موجود درمانی در ایاالت متحده برای مقابله با ویروس 
کرونا نوشت: »آمریکا آمادگی مواجهه با آنچه قرار است رخ دهد 
را ندارد.« در گزارشی مشابه شبکه خبری NBC آمریکا نیز به 
نقــل از مقامات ایالت نیویورک گفــت: »ظرفیت محدود دولت 
فدرال توانایی ما برای شکست شیوع کرونا را مختل کرده است.« 
گزارشگر این شبکه همچنین به اظهارات متعدد کادر پرستاری 
بیمارســتان های ایاالت متحده  اشاره می کرد که از نگرانی خود 
نسبت به نبود امکانات الزم در بیمارستان های این کشور و عدم 
آمادگی کافــی در مواجهه با بیماری کرونا می گفتند. آمریکا در 
حوزه تست بیماران کرونایی و کیت های تشخیص نیز به وضوح 
با مشکل مواجه بود. سارا کلیف خبرنگار نیویورک تایمز نوشت در 
بیشتر ایالت ها کمتر از 5 تست انجام می شود و برخی از آنها اصال 
کیت تشخیص کرونا ندارند. این موضوعی بود که صدای شهردار 
نیویورک و یکی از نمایندگان مجلس آمریکا را نیز درآورد و انتقاد 
شدید آنها را به همراه داشت. حتی وزیر بهداشت آمریکا بعد از 
گذشت هفته ها از گسترش کرونا در این کشور، گفت: »ما دقیقًا 
نمی دانیم چه تعداد آمریکایی تست کرونا داده اند.« و دست آخر 
مایک پنس معاون  ترامپ نیز به کمبود کیت تشخیص کرونا در 
این کشور اعتراف کرد. این اخبار و گزارش های بسیاری نظیر آن 
باعث شد تا کارشناس مهمان شبکه CNBC ناکارآمدی دولت 
آمریــکا در مواجهه با این بیماری را یک افتضاح توصیف کند و 
بگوید: »]مقابله با کرونا[ به یک افتضاح ملی تبدیل شده است.« 
با این حال شاید عمق فاجعه در اسناد محرمانه ای که به رسانه های 
آمریکایی درز کرد مشخص شد. بر اساس این اسناد، دیلی میل 
گزارش داد که بیمارستان های آمریکا در حال آماده شدن برای 
پذیرش 96 میلیون بیمار مبتال به کرونا و احتماال مرگ 480 هزار 
نفر بر اثر این بیماری هستند. دیلی میل وضعیت را »بسیار بدتر 
از آنچه مقام های این کشور مدعی هستند« خواند و تأکید کرد 
سطح بحران کرونا در ایاالت متحده آمریکا  10 برابر بیشتر از آن 
است که در فصل ابتالی شدید به آنفلوآنزا مشاهده شده است.

بررســی اظهارات متکبرانه مایک پمپئــو در متهم کردن 
کشورهای دیگر نظیر ایران و چین به پنهان کاری درباره ویروس 
کرونا نیز دســت کمی  از ســخنان دونالد  ترامپ ندارد و نشان 
می دهد آمریکا بسیار بیشــتر از کشورهای دیگر گرفتار دروغ 
و پنهان کاری است. طبق اطالعاتی که پایگاه بیزینس اینسایدر 
منتشر کرد دســت کم از 26 فوریه)7 اسفند( دکتر جیمز الور 
استاد دانشگاه پزشکی نبراســکا با ارائه آمار و ارقام نسبت به 
تســریع شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا و لزوم افزایش 
آمادگی های الزم در بیمارســتان ها و کادر درمان هشدار داد اما 
این گزارش توسط مقامات رسمی  نادیده گرفته شد و آنها گزارش 
او را »نظر و تفسیر شخصی آقای الور از داده ها« عنوان کردند. 
اندکی بعد تد لیو نماینده کنگره در 2 مارس)12 اســفند( اعالم 
کرد: »برای هفته ها ویروس کرونا به صورت ناشناخته در جامعه 
آمریکا در حال گسترش بود اما دولت در برابر درخواست ها برای 
غربالگری و آزمایش آن مقاومت می کرد.« کریس مورفی سناتور 
آمریکایــی نیز دولت آمریکا را به پنهان کاری متهم کرد و گفت 
 ترامپ حاضر به شنیدن حقایق درباره ویروس کرونا نیست و به 
مردم آمریکا در مورد شــیوع آن دروغ می گوید. اظهاراتی که با 
بیانی دیگر توســط رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تأیید شد. 
نانسی پلوسی در گفت وگو با خبرنگاران در انتقاد به دروغ گویی 
 ترامپ گفت: »زمانی که او اعالم کرد فقط 15 مورد ابتال به ویروس 
کرونا در سراسر آمریکا شناسایی شده، در آن زمان 60 مورد ابتال 
به این ویروس گزارش شــده بود.« اما گزارشی که گلوبال تایمز 
منتشر کرد سطح پنهان کاری دولت آمریکا را بسیار فراتر از این 
آمار برد. گلوبال تایمز به نقل از شــبکه تلویزیونی آساهی ژاپن 
مرکز شیوع ویروس کرونا را ایاالت متحده عنوان کرد و مدعی 
شد برخی از 14000 نفری که آمریکا اعالم می کند به دلیل آنفلوآنزا 
در این کشــور کشته شده اند، ممکن است به علت ابتال به کرونا 
جان باخته و اساســًا این ویروس از آمریکا به چین شیوع پیدا 
کرده باشد. اظهارات متناقض، پنهان کارانه و کذب مقامات دولت 
آمریکا و رئیس جمهور این کشور به حدی بود که نویسنده روزنامه 
 هافینگتن پست،  ترامپ را در ارائه اطالعات غلط با سعیدالصحاف 

وزیر تبلیغات رژیم بعث صدام مقایسه کرد.
بــا توجه به چنین اوضاعی این روزها احتماال باید نظر ویلبر 
راس، وزیــر بازرگانی آمریکا درباره مفید خواندن ویروس کرونا 
برای این کشــور کمی تغییر کرده و خرسندی چهل روز پیش او 
جای خود را به اضطراب و نگرانی داده باشد وقتی پس از 11 سال 
مبادالت بورس نیویورک به مدت 15 دقیقه در روز دوشنبه متوقف 
شــد؛ اتفاقی که از اوج بحران مالی سال 2008 تاکنون بی سابقه 
بود. در واقع بر خالف نظر ویلبر راس همان طور که نیویورک تایمز 
می گفت ویروس کرونا اقتصاد آمریکا را بســیار بیشتر از چین 
تهدید می کرد. حتی  ترامپ با همه پنهان کاری اش به تأثیر منفی 
بحران کرونا بر اقتصاد آمریکا اعتراف کرد. برخی کارشناســان 
آمریکایی نظیر جیمز بوالرد رئیس بانک فدرال رزرو شــیکاگو 
وضعیت اقتصادی را کمی  وخیم تر توصیف کردند و از احتمال ورود 
آمریکا به دوره رکود خبر دادند. بوالرد در گفت وگو با تلویزیون 
بلومبرگ تأکید کرد: »طوالنی ترین دوره توسعه اقتصادی در تاریخ 
آمریکا با ویروس کرونا از بین رفت.« توماس رایت پژوهشــگر 
اندیشــکده بروکینگز نیز نوشت »58 درصد دستاوردهای بازار 
بورس در دوره  ترامپ ]با بحران کرونا و نفت[، از بین رفت.« اکنون 
و در چنین شرایطی پند و اندرز مقامات آمریکا به کشورهای دیگر 
اگر نگوییم احمقانه دست کم غیرمنطقی خواهد بود چرا که امروز 
ایاالت متحده در دروغ گویی، ضعف ساختاری و بی کفایتی قابل 

مقایسه با کشورهای دیگر نیست! 
دولتی که مستکبرانه کشورهای دیگر را به پنهان کاری متهم 
می کرد، مغرورانه از درد و رنج انسان ها خرسند بود و با اغراق از 
تجهیزات و امکانات خود، سدی خلل ناپذیر می ساخت بر خالف 
تمام ادعاهایش در مقابل یک ویروس حداکثر 500 نانومتری به 

زانو درآمده است.

غرور یک ابرقدرت
زیر پای ویروس كوچک

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی

صفحه 2
پنج شنبه 22 اسفند ۱۳۹۸ 
۱۷ رجب ۱۴۴۱ - شماره 22۴2۶

گفت و شنود

چی افزار؟!
گفت: نشــریه گلوبال تایمز، نتیجه یک تحقیق علمی را منتشر 
کرده که نشان می دهد تعداد زیادی از چهارده هزار نفری که آمریکا 
اعالم کرده بود بر اثر آنفلوآنزا جان باخته اند، مبتال به ویروس کرونا 

بوده اند و آمریکا تشخیص نداده است.
گفتم: با این حساب، ویروس کرونا از آمریکا به چین و سایر 

نقاط جهان منتقل شده است.
گفــت: ترامپ چه رجزی می خواند کــه آمریکا باالترین توان را 
برای مقابله با کرونا دارد! و پمپئو با چه تکبری درباره قدرت علمی 

آمریکا ُقمپز در می کرد؟!
گفتــم: چوپان دروغگو برای اســتخدام رفته بود ازش 
پرسیدند شغلت چیه؟ گفت؛ با کامپیوتر کار می کنم. پرسیدند؛ 

نرم افزار یا سخت افزار؟ گفت پشم افزار!

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

بیانیه جدید اروپا درباره برجام
تقال برای باجگیری است

درگذشت همکار
 با نهایت تاســف مطلع شــدیم آقــای علی مظفــری همکارمان 
در دفتر نمایندگی شهرســتان ابهر دار فانی را وداع گفته است. ضمن 
تســلیت به خانواده محترم ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

بقیه در صفحه 11

سرویس سیاسی-
گزارش  به  واکنــش  در  اروپا 
جدید آژانس، بیانیه ای صادر کرد. 
لحن طلبکارانه و دستوری اروپا به 
ایران برای اجرای یکطرفه تعهدات 
برجامی در کنــار بی تفاوتی اروپا 
درباره عهدشکنی  و شعاردرمانی 
آمریکا و تقال برای باجگیری از ایران، 
بیش از پیش ثابت می کند که آبی از 

اروپا گرم نمی شود.
اتحادیه اروپا درباره گزارش آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی درخصوص 
اجــرای تعهدات ایــران ذیل قطعنامه 
۲۲31 شورای امنیت سازمان ملل متحد 

بیانیه ای صادر کرد.
اروپا علیرغــم اذعان به اینکه رفع 
تحریم های مرتبط هســته ای یکی از 
بخش های ضــروری تعهدات آمریکا و 
کشــورهای غربی به ایران ذیل برجام 
اســت از تهران خواسته گام هایی را که 
در واکنش به بدعهدی طرف های غربی 

برداشته به عقب برگرداند. 
شعاردرمانی و بی عملی اروپا

اتحادیه اروپا در بخش آغازین این 
بیانیه مدعی شــده است که بر »تعهد 
راســخ« خود برای ادامــه حمایت از 
»برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( 
پایبند اســت و با جامعه بین المللی در 
جهت حفظ این توافق هسته ای همکاری 

خواهد کرد.  
طرف اروپایی بر تعهد راســخ خود 
در اجرای برجام تاکید کرده است. این 
در حالی است که اعضای اروپایی برجام 
تاکنون به هیچ عنوان به تعهدات خود 

عمل نکرده اند.
چندی پیش ظریف صراحتا اعالم 
کرد که اروپا در برجام 11 تعهد داشت 
و تاکنــون فقط چیزی حدود 1 درصد 

تعهدات را انجام داده است. 
این یعنی اروپــا حدود 99 درصد 
تعهــدات خود را انجام نداده اســت. با 
این حــال به دروغ مدعی اســت که به 

برجام پایبند است.
طــرف اروپایــی در برجام متعهد 
شده بود که ضمن خرید نفت از ایران و 
پرداخت پول آن، تبادالت بانکی را نیز 
برقرار کرده و همچنین کاالهای تحریمی 

را با ایران مبادله کند.
اشک تمساح

حامیان تروریسم برای صلح!
اتحادیــه اروپــا همچنین همانند 
موضع گیری های گذشــته، از برجام به 
عنوان یکی از »عناصر کلیدِی معماری 
منع اشاعه در جهان« یاد و تأکید کرده 

است: »هدف برجام ارائه اطمینان های 
ضــروری به جامعــه بین المللی درباره 
ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای 

ایران است«.
تروئیکای اروپایی یکی از حامیان 
اصلی تروریسم در جهان است. کارنامه 
دولت هــای انگلیس، فرانســه و آلمان 
از گذشــته تاکنون با جنایت آمیخته 

شده است.
حاال حامیان اصلی تروریســم در 
جهان و دارندگان سالح اتمی برای صلح 

 اشک تمساح می ریزند.
رهبر معظم انقالب- 17 مهر 98- با 
 اشــاره به موضع قاطعانه و شــجاعانه 
جمهوری اسالمی درباره حرمت شرعی 

استفاده از بمب هسته ای تأکید کردند: 
»ما با وجود اینکه می توانستیم در این 
راه )ســاخت بمب اتم( قــدم برداریم، 
براساس حکم اســالم عزیز کاربرد این 
سالح را حرام قطعی شرعی اعالم کردیم، 
بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید 
و نگه داشــت سالحی که استفاده از آن 

مطلقاً حرام است، هزینه کنیم«.
ابراز تأسف و دیگر هیچ

بروکسل در یکی از بندهای بیانیه 
خــود از »خروج آمریــکا از برجام« و 
احیای تحریم ها »عمیقاً« ابراز تأســف 
کرده اســت:»اتحادیه اروپــا عمیقاً از 
خروج ایاالت متحده از برجام و بازاعمال 
تحریم ها عمیقاً متأسف است و از همه 

کشورها می خواهد از انجام اقداماتی که 
مانع اجرای تعهدات برجامی می شوند 

خودداری کنند«.
بیانیه مذکــور همانند بیانیه های 
قبلی صرفا به کلی گویی بسنده کرده و 
بدون مشخص کردن راهکار و مکانیسم  
اجرایــی، هیچ تضمینی بــرای اجرای 

تعهدات ارائه نداده است. 
تکرار ادبیات کلی و مبهم و شعار زده 
بدون ارائه تضمین های مشخص درباره 
مواخذه آمریکا در شورای امنیت و نحوه 
مقابله با تحریم هایی که عمال برجام را 
از بین می برد، همچنان مشکل اروپایی ها 

در ادعای پایبندی به برجام است.

سخنگوی وزارت خارجه: 

ایران قرار نیست به هر ادعای غیرواقعی آژانس پاسخ دهد
سخنگوی وزارت خارجه گفت: 
ادعای  به هر  ایران  نیســت  قرار 
غیرواقعی آژانس پاسخ دهد. آژانس 
هم باید به وجهه خود توجه کند و به 

هر ادعای بی پایه ای نپردازد.
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت 
خارجه در دومین نشست خبری که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار  شــد، در مورد ادعای 
اخیر آژانس در قبال تهران توضیح داد: 
همان طور که آقای کمالوندی به صورت 
دقیق، در مــورد ادعاهای اخیر آژانس 
توضیح داد، باید بگویم که بخش مورد  
اشاره آنها ســایت نبوده و ما فنی ترین 
همکاری ها را با ســازمان انرژی اتمی 
 داریم و قرار نیســت ایران به هر ادعای 
غیرواقعی آژانس پاسخ دهد. آژانس هم 
باید بــه وجهه خود توجه کند و به هر 

ادعای بی پایه ای نپردازد. 
موسوی ادامه داد: ما ابراز نگرانی های 
خود را به آژانس اعالم کرده و در تماس 
تلفنــی ظریــف با برول هــم در مورد 
همکاری های ایــران با آژانس صحبت 

شده است. 
بیانیه درمانی اروپا

وی درمورد بیانیه اخیر اتحادیه اروپا 
در رابطه با تهران گفت: بیانیه دو بخش 
داشــت، هم اینکه ایران باید از منافع 
اقتصادی برجام منتفع شود هم به برجام 
بازگردد. این بیانیه هم مثل موارد قبلی، 
»بیانیه درمانی« است. آنها هم باید منافع 

برجام را برای ایران تامین کنند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر اینکه موضع ایران در 
قبال تحلیف همزمان دو رئیس جمهور در 

افغانستان چیست؟ عنوان کرد: از مدت ها 
قبل تمــام تالش خود را در ســطوح 
مختلف برای همگرایی همه گروه ها و 
شخصیت ها در افغانستان انجام داده و 
اعالم کردیم که برای برقراری وحدت به 
همکاری همه مسئوالن این کشور نیاز 
است. ما تالش های خود را ادامه می دهیم 
و  ایران تمام  توان خود را به کار می گیرد 
تا این وحدت  در افغانستان را ایجاد کند.
موسوی در پاسخ به سؤالی درباره 
تشــکیل تیم ضربت در انگلیس برای 
مقابلــه با اخبار جعلی و انتشــار اخبار 
غلط و اقدامات سفارت ما در لندن برای 
برخورد با رســانه های فارسی زبان در 
انگلیس که اقدام به انتشار اخبار جعلی 
در مورد وضعیت کرونا در ایران می کنند، 
گفت: ما تشکیل چنین تیمی را به فال 
نیک می گیریم و امیدواریم دولت انگلیس 
حاال که دست به چنین اقدام خوبی زده 
درخصوص اخبار جعلی که رسانه های 
فارسی زبان مستقر در انگلیس هم اقدام 

کند و جلوی این کار را بگیرد. 
ملت ایــران اســتحضار دارند که 
رسانه های خاص در لندن در این شرایط 
حســاس و بحرانی که تمام دنیا درگیر 
این ویروس هســتند، متأسفانه شروع 
به اقدامات خالف واقع و اخبار جعلی و 
آمار جعلی و تضعیف روحیه مردم ایران 
در این برهــه کرده اند. امیدواریم گروه 
ضربتی که آنها تشــکیل دادند شامل 
حال این رسانه ها که در خاک انگلیس 

هستند هم بشود.
مبارزه با اخبار جعلی

وی افــزود: امیــد چندانی در این 
زمینه نداریم، ولــی الزم می بینیم که 

هم برای مبــارزه با اخبــار جعلی در 
انگلیــس و هم جهت مقابلــه با اخبار 
جعلی که از مبدا کشور آنها برای سایر 
کشــور ها تولید می شود این موضوع را 
جدی بگیرند. سفارت ما در لندن قرار 
اســت بررسی میدانی و حقوقی داشته 
باشد که اگر زمینه این کار فراهم شود 
چنین درخواستی )برخورد با رسانه های 
فارسی زبانی که شایعه پراکنی می کنند( 

را مطرح کند. 
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
به سؤالی در رابطه با تایید توافق صلح 
بین طالبان و آمریکا توســط شــورای 
امنیت سازمان ملل هم عنوان کرد: ما 
موافق هرگونــه تالش ها برای برقراری 
ثبات و امنیت در افغانســتان هستیم، 
ولی باید به یاد داشــته باشیم که این 
تالش هــا در چارچــوب مذاکرات بین 
خود افغانســتانی ها باشد نه اینکه یک 
دولــت خارجی از هــزاران مایل دور تر 
بیاید و با گروهی در یک کشور مستقل 
توافق کند.  آن هم توافقی برای نجات 
دادن خــود از مخمصــه ای که در آن 
گرفتار شــده است. به باور ما مذاکرات 
باید با حضور همه گروه ها در افغانستان 

به شمول طالبان باشد.
بیانیه مایک پمپئــو وزیر خارجه 
آمریکا که از ایران خواســته اســت به 
آمریکایی  زندانیان  بشردوستانه  دالیل 
در ایــران را آزاد کنــد، یکــی دیگر از 
ســوال هایی است که موسوی در پاسخ 
به آن گفت: این نگرانی به جا و درست، 
نگرانی ما هم محسوب می شود. با این 
وضع بلبشویی که این روز ها در آمریکا 
سراغ داریم، وضعیت زندان ها و بهداشتی 

آنها نگران کننده است.
وی ادامه داد: موارد گفته شده شعار 
نبوده و بر اســاس گزارش هایی گفته 
می شود که در رسانه های رسمی  آمریکا 
منتشر می کنند و همه نگران از وضعیتی 
هستند که در حال حاضر  در ایاالت های 
مختلف آمریکا وجــود دارد. هم نگران 
سالمت عموم مردم این کشور هستند، 
هم نگران سالمت میلیون ها فقیر، گرسنه 
و کارتن خوابی که در اقصی نقاط آمریکا 
و زندانیانی که در آمریکا حضور دارند. 

ما هم نگران ســالمتی برخی زندانیان 
ایرانی هســتیم که در این کشــور به 
گروگان گرفته شده اند و امیدواریم زمینه 
سالمتی آنها را فراهم کنند. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران، سخنگوی وزارت 
خارجه خاطرنشان کرد: آمادگی داریم 
این گروگان هــا را که بدون هیچ دلیل 
محکمه پسند در آنجا هستند به ایران 
بازگردانیم. امیدواریم آمریکایی ها توجه 
جدی به وضعیت ســالمت این عزیزان 

داشته باشند.

قابل توجه فعاالن بازار سرمایه
»مزایده سراسری نوبت اول واگذاری سهام شرکت نمونه منصور گیالن)سهامی خاص(«

بانک ملی ایران در نظر دارد تعداد 13/590/000سهم خود معادل 91 درصد از کل سهام شرکت مذکور را 
از طریق مزایده با قیمت پایه 4/031/875/000/000 ریال به صورت نقدی به فروش برساند. متقاضیان خرید 
برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 98/12/21 به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران 
به نشانی:www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده ← مزایده سراسری نوبت اول واگذاری سهام 
 شرکت نمونه منصور گیالن)سهامی خاص( و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس:
 www.setadiran.ir )مزایــده← مزایده دســتگاه- اجرایــی← مزایده گر← مزایده 
شــماره 1098091218000024 اموال منقول(مراجعه نمایند. در ضمن ارائه پیشــنهاد صرفا از 
طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( و حداکثر تا ساعت 17 روز 99/01/18 امکان پذیر بوده و 

تاریخ بازگشائی پاکت های الکترونیکی مورخ 99/01/19 خواهد بود.

قابل توجه فعاالن بازار سرمایه
»مزایده سراسری نوبت اول واگذاری سهام شرکت ایمن ترابر آریا 

)سهامی خاص(«
بانک ملی ایران در نظر دارد تعداد 8/500/000 ســهم خود معادل 85 درصد از کل ســهام شــرکت مذکور را از طریق 
مزایده با قیمت پایه 504/998/000/000 ریال به صورت نقدی به فروش برســاند. متقاضیان خرید برای کسب اطالعات 
 www.bmi.ir :بیشتر از ســاعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 98/12/21 به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به نشانی
 بخــش مناقصه و مزایده← مزایده سراســری نوبت اول واگذاری ســهام شــرکت ایمــن ترابر آریا
)ســهامی خاص( و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس:  www.setadiran.ir )مزایده← 
مزایده دســتگاه- اجرایی←مزایده گر← مزایده شــماره 1098091218000025 اموال منقول( 
مراجعه نمایند. در ضمن ارائه پیشنهاد صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و حداکثر تا ساعت 17 روز 

99/01/18 امکان پذیر بوده و تاریخ بازگشائی پاکت  های الکترونیکی مورخ 99/01/19 خواهد بود.

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه: 

نماز جمعه این هفته
در مراكز استان ها برگزار نمی شود

شورای سیاســت گذاری ائمه 
اعالم  اطالعیه ای  در  جمعه کشور 
و سوم  بیســت  نماز جمعه  کرد: 
اسفندماه ســال جاری در مراکز 

استان ها برگزار نمی شود.
در اطالعیه شورای سیاست گذاری 
ائمــه جمعه کشــور آمده اســت: به 
اطــالع مــردم مومن و انقالبــی ایران 
اسالمی به ویژه نمازگزاران عزیز جمعه 
می رســاند، پیــرو ابالغیه ســتاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا و مذاکره با وزیر 
محترم بهداشــت و درمــان و آموزش 
پزشــکی، نماز جمعه مورخه بیست و 
 سوم اسفندماه در مراکز استان ها برگزار 

نخواهد شد.
به گزارش مهر، در ادامه این اطالعیه 
خاطرنشان شده اســت: برگزاری نماز 
جمعه در سایر شهرستان ها مطابق روال 

هفته گذشــته، منوط به جمع بندی و 
تصمیم گیری کمیته استانی تعیین شده 
با محوریت نمایندگان محترم ولی فقیه 

در مراکز استان ها است.
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
کشور افزود: فرصت را غنیمت شمرده 
و ضمن دعوت از عموم مردم شــریف 
به توکل و توســل به شفادهنده اصلی 
و شفاعت کنندگان در پیشگاه پروردگار 
متعال، همگان را به اعتماد و همراهی 
فرماندهــی واحد در میــدان مقابله با 
ویــروس کرونا، برای عبور ســریع تر از 
شــرایط دشــوار فعلی فرا می خوانیم 
و ضمــن گرامیداشــت یاد شــهدای 
ایثارگرایانه  تالش های  عرصه سالمت، 
پزشکان، پرستاران، کادر درمان کشور 
بهداشتی  تولیدکنندگان محصوالت  و 

مورد نیاز مردم را ارج می نهیم.


