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قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی:

حداکثر اصالحات ممکن به نفع معیشت مردم 
در بودجه اعمال شده است

سرویس سیاســی- »محمد باقر 
قالیباف« پیش از آغاز دستور کار مجلس و 
بررسی الیحه بودجه۱۴۰۰ گفت: بودجه 
کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی 
دولت ها اســت و بخش قابل توجهی از 
اشــکاالت ساختاری در اقتصاد کشور به 
علت در اولویت نبودن اصالح ســاختار 

بودجه بوده است.
 وی اضافه کرد: الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۰ نیز طبق همین عادت دیرینه و حتی 

بیش از اشــکاالت ساختار مرسوم دارای 
مشکالت جدی بود و معیشت مردم را در 

معرض آسیب قرار می داد.
رییس مجلس شــورای اســالمی 
افزود: کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی اصالحات مهمی در این الیحه 
اعمــال کرد و راه تحــول بودجه به نفع 
مــردم را به دولت نشــان داد، اما از آنجا 
که دولت در نهایــت مجری بودجه بود 
به این نتیجه رســیدیم که دولت می تواند 

با اجرای بــد و ناقص بهترین تصمیم ها، 
فرصت اصالحات ضروری را به آســیبی 
علیه معیشــت مردم تبدیل کند. به همین 
دلیل نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
تصمیم گرفتند اصالحات بودجه به عهده 

دولت گذاشته شود.
وی اظهار کرد: مسووالن اجرایی با 
توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات 
الزم را در الیحــه اعمال کردند در نتیجه 
ایــن فرآیند و رایزنی های صورت گرفته 
خوشــبختانه دولت بخشی از اصالحات 
مــورد نظر را اعمال کــرد و در تعامل با 
مجلس شــورای اســالمی به نفع مردم 
گام برداشــت و مجلس نیز چندین گام 
برداشت و از بخشی از اصالحات مدنظر 
خود چشم پوشــی کرد تا در این شرایط 
اختالفات، مانع از شــنیده شدن صدای 
واحد ما برای حل مشکالت مردم نشود.

رییس مجلس شــورای اســالمی 
افــزود: آنچه امروز پیش روی ماســت 
بودجــه مطلوب مجلس نیســت ولی با 
توجــه به ظرفیت هــای اجرایی و تعامل 
بــا دولت حداکثر اصالحــات ممکن به 
نفع معیشــت مردم در بودجه اعمال شده 
اســت. از اعضای کمیسیون تلفیق که در 
چند روز گذشــته به صورت سه شیفت 

حتــی در روزهای تعطیــل وظیفه خطیر 
اصالح الیحه بودجه را بر عهده داشــتند، 

تشکر می کنیم.
جلســات  در  داد:  ادامــه  وی  
بررســی بودجه در مجلــس، نمایندگان 
در خصوص اصالحات اعمال شــده در 
الیحه دولت و اصالحالت انجام شده در 
کمیسیون تلفیق با رای خود تصمیم نهایی 

را اتخاذ خواهند کرد.
قالیبــاف بــا اشــاره بــه زلزله در 
شهرســتان های دنا و ســی سخت اظهار 
داشــت: مشــکالت فراوانی برای مردم 
صبور این مناطق ایجاد شده و الزم است 
دولت و دســتگاه های اجرای برای رفع 
همه مشــکالت به خصوص بازســازی 

مناطق آسیب دیده اقدام کنند. 
البته تالش و پیگیــری  نمایندگان 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد برای 
پیگیری مشــکالت مردم نیز قابل تقدیر 

است.
رییس مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: الزم اســت کمیسیون 
عمران با تشکیل کارگروه ویژه با حضور 
در مناطــق زلزله زده بر روند رســیدگی 
دســتگاه های اجرای برای حل مشکالت 

مردم نظارت کند

  رییس مجلس شورای اسالمی گفت: آنچه امروز پیش روی ماست بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیت های اجرایی و تعامل با دولت، حداکثر 
اصالحات ممکن به نفع معیشت مردم در بودجه اعمال شده است. 

عذرخواهی  یک مسئول 

مسافران عراقی 

معتمدآریا تکذیب کرد

دروغ محض بود

بانوان ژیمناست

حجاب شخصیت های کارتونی

در دادسرای نظامی

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش به حواشی 
ایجاد شده بعد از نامه نگاری اش به رییس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت 
مبنی بر واکسیناسیون هنرمندان، اعالم کرد: نامه ام صرفاً برای لحاظ شدن زحمات 
هنرمندان در دوران کرونا در ســند ملی بود و نه فراتر از دیگران. دکتر حســین 
کرمانپور در صفحه توییتر خود نوشت: "شکی نیست که اولویت واکسیناسیون 
با کادر درمان است و نامه ام صرفاً برای لحاظ شدن زحمات هنرمندان در دوران 
کرونا در سند ملی بود و نه فراتر از دیگران. ظاهراً هدف نامه، به درستی بیان نشده 
که متواضعانه عذر خواهم! امیدوارم با ورود و ساخت سریع تر واکسن برای همه 
مردم، خاطر همگی آرام شــود" پیش از این حســین کرمان پور مدیر کل روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس مرکز روابط 
عمومی وزارت بهداشــت خواستار اختصاص سهمیه الزم برای واکسیناسیون 

هنرمندان کشور و برنامه سازان هنری شده بود.

وزیر بهداشت گفت: کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند. 
سعید نمکی وزیر بهداشت درخصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور 
گفت: متاســفانه شاهد شیوع شدید بیماری کرونا در استان خوزستان هستیم و 
کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند به همین دلیل مرز های عراق 
بسته شده است. وی گفت: در استان خوزستان رعایت پروتکل ها به زیر ۱۰ درصد 
نزول پیدا کرده بود قبال هم گفته ایم که رابطه مستقیمی بین ابتال به کرونا و میزان 

شیوع بیماری وجود دارد.

در پی انتشار نامه ای برای اولویت دادن به هنرمندان در واکسیناسیون، فاطمه 
معتمدآریا تاکید کرد که همراهی و فعالیتی در ارتباط با این درخواســت نداشته و 
اولویت را شروع واکسیناسیون گسترده برای مردم می داند. این بازیگر سینما و تئاتر 
در نامه ای کوتاه نوشــته است: »اینجانب فاطمه معتمد آریا خبر مربوط به هرگونه 
فعالیت خود در ارتباط با درخواست اولویت واکسیناسیون هنرمندانه سینما را اکیدا 
تکذیب می کنم.با وجود از دست رفتن بسیاری از هنرمندان تکرار ناشدنی سینما 
به دلیل ابتال به کرونا، اولویت را شروع واکسیناسیون گسترده و بدون اتالف وقت 

همه مردم ایران می دانم.«

حجت االسالم حسن روحانی در پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به گذشت یک سال از شیوع کرونا در کشور گفت: پارسال درست 
نزدیک این ماه متوجه شــدیم که این ویروس وارد کشور شده است، شاید چند 
روز قبل  ویروس وارد شده بود اما آن روز تست تشخیصی به ما گفت که کرونا 
وارد کشور شده است. وی ادامه داد: از همان اولین روز که فهمیدیم این ویروس 
وارد کشور شده است در هیات دولت تصمیم گرفتیم به مردم اعالم شود که افرادی 
مبتال شده اند. البته برخی تردید داشتند که ۳ روز دیگر انتخابات است و آیا این را 
بگوییم یا نگوییم و من گفتم تردیدی نداشته باشید چه انتخابات باشد چه نباشد 
و هر مراسمی باشد این مسئله چون با جان مردم سرکار دارد با ما شوخی ندارد 
و باید اعالم کنیم. رییس جمهوری افزود: خوشبختانه از همان روز چهارشنبه به 
مردم کشــور اعالم شــد این ویروس وارد کشور شده است و در این جهت ضد 
انقالب خارج نشین  که شبهه می کنند دولت واقعیت را به خاطر انتخابات به مردم 
نگفته و دیر گفته است، این یک تهمت محض و دروغ ۱۰۰ درصد است و ما از 

همان لحظه اول به مردم اعالم کرده ایم.

سایت فدراسیون ژیمناستیک نوشت: مجوز حضور بانوان ژیمناست ایران 
برای حضور در مسابقات بین المللی آکروباتیک ژیمناستیک صادر شد. با موافقت 
وزارت ورزش و جوانان، بانوان ژیمناســت ایران می توانند با پوشــش اسالمی 
در مســابقات بین المللی آکروباتیک ژیمناستیک شرکت کنند. آذر سال ۹۸ بود 
کــه پس از رایزنی های فراوان دکتر زهرا اینچه درگاهی با رئیس کمیته آکروژیم 
فدراسیون جهانی ژیمناستیک، مجوز حضور بانوان کشورمان با حجاب اسالمی 
در مســابقات بین المللی آکروباتیک ژیمناستیک صادر شــد. در ادامه و پس از 
برگزاری جلســات مختلف با مسئوالن وزارت ورزش، این وزارتخانه موافقت 
خــود را در ایــن خصوص اعالم کرد تا در اتفاقی تاریخی بانوان ژیمناســتیک 
ایران بتوانند با رعایت شئونات اسالمی در رویدادهای بین المللی شرکت کنند. 
دکتــر مهین فرهای زاد، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در نامه ای به 
دکتر اینچه درگاهی، مجوز حضور بانوان ژیمناســت را در مسابقات بین المللی 
اکروباتیک ژیمناستیک اعالم کرد. نوع برنامه اجرایی بانوان ژیمناست باید پیش 

از اعزام به تایید وزارت ورزش و جوانان برسد.

کانال فقه و احکام رهبر معّظم انقالب اسالمی جدیدترین استفتائات از 
معظم له و جواب ایشان را دربارۀ ۲ موضوع منتشر کرده است.

پسؤال: اگر پولی برای اطعام عزاداران جمع شده باشد، اما به جهتی نتوان 
آن را در ایام عزاداری مصرف کرد، تکلیف این پول چیست؟

جواب: برای اطعام در عزاداری ســال بعد اســتفاده کنند و یا با اجازه 
صاحبان وجوه، در موارد دیگر مصرف کنند.

ســؤال: آیا رعایت حجاب برای شــخصیت های فیلم های پویانمایی 
)نقاشی سه بعدی ساخته ذهن هنرمند( الزم است؟

جواب: در فرض سؤال اگرچه حفظ حجاب فی نفسه الزم نیست، اما به 
لحاظ تبعات ترک آن، رعایت حجاب در پویانمایی هم الزم است.

حجت االســالم بهرامی در حاشــیه بازدید از دادسرای نظامی شهرستان 
شاهرود گفت: با اتمام رسیدگی به پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در 
دادسرای نظامی، این پرونده هم اکنون در مرحله تدوین کیفرخواست است. وی 
افــزود: مراحل محاکمه پس از طی فرآیند مقدماتی با حضور متهمان و اولیاء دم 
در دادگاه آغاز می شود.بر اساس گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت 
االسالم بهرامی همچنین با یادآوری اجرای طرح بازگشت به سنگر در نیروهای 
مسلح گفت: از سال ۹۸ تا نیمه اول سال ۹۹ بیش از ۲۵ هزار سرباز ترک خدمت 
کرده به خدمت مقدس سربازی بازگشته اند. وی افزود: در این طرح با بازگشت 
ســرباز به خدمت، پرونده قضایی رسیدگی نمی شــود و پس از اتمام خدمت، 

مشمول معافیت از مجازات می شود.

اخبار ویژه ... جهانگیری معاون اول رییس جمهور:
3

دولت نتوانسته حرف خود را به 
موقع با مردم در میان بگذارد 

اســحاق  سیاســی-  ســرویس 
جهانگیری در نشســت با نخبگان، جوانان 
و فعــاالن اجتماعی و فرهنگی کردســتان 
اظهــار داشــت: ارتباط دولت بــا مردم و 
نخبــگان آنگونه که انتظار می رفت، برقرار 
نشد و این ضعف باید در آینده رفع شود.

وی اضافه کرد: نخبگان کشور ممکن 
اســت از مدیران راضی نباشند اما مردم و 
کشور را دوست دارند، بنابراین قشر نخبه 
باید در کشــور افق گشــایی کــرده و افق 
روشــنی را ترســیم کنیم تا مردم به آینده 

امیدوار باشند
معــاون اول رییــس جمهــوری از 
نخبگان کردســتان خواســت روی موانع 
توســعه کردســتات بحث و تحقیق کنند 
و افزود: نخبــگان جامعه در مقابل جامعه 
احســاس مســولیت کنند، چراکه در این 
صورت اســت که می توان توسعه کشور 

را پیش برد.

جهانگیری با بیان اینکه در کردستان 
کارهای بزرگی انجام شــده است، یادآور 
شــد: نخبگان باید در سطح ملی و استانی 
روی مســائل مختلف وقــت بگذارند و 
احســاس مــردم را از عقــب ماندگی به 
واقعیت که همان پیشــرفت در حوزه های 

محتلف است نزدیک کنند.
وی با بیان اینکه احساس مردم راجع 
به عقب ماندگی و تبعیض و نابرابری بسیار 
نگران کننده است، اظهار داشت: همه باید 
به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی وفادار 
باشــیم، چراکه تبعیض هایی که گاهی در 
ســطوح مدیریتی اعمال می شــود، دیده 

نشده است.
برجســته ترین  کردستان 
بنیاد فرهنگ و تمدن ایرانی است

معــاون اول رییس جمهــوری در 
بخش دیگری از ســخنانش، کردستان را 
برجسته ترین بنیاد فرهنگ و تمدن ایرانی 

عنــوان کــرد و گفت: به لحــاظ تاریخی 
کردها ایرانی ترین قوم هستند و هیچ قومی 
به انــدازه کردها اصالت ایرانی بودن خود 
را حفظ نکرده اســت. جهانگیری با اشاره 
به اینکه ایران متعلق به همه اســت و هیچ 
کس بــر دیگری برتری ندارد، اضافه کرد: 
جوهــره این ملــت و فرهنگ و تمدن این 
ملت، در بسیاری از دوران، کشور را سرپا 
نگه داشــته است، همچنانکه اکنون نیز در 
منطقه ای هســتیم با وجود بی ثباتی، دارای 

امنیتی پایدار بوده و نقش کلیدی داریم.
وی کردســتان را دارای ظرفیت های 
فــراوان در بخش های مختلــف از لحاظ 
شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی دارد، 
یادآور شــد: بایــد از ظرفیت های موجود 
در کردســتان به سمت توسعه و پیشرفت 
حرکــت کرد جلو ببرد و در این راه باید از 
امکانات، نیروی انســانی خالق و توانمند 

این استان بهره برد.

 نخواهیم گذاشت کمر مردم 
زیر بار مشکالت خم شود

معاون اول رییس جمهوری در ادامه 
به پایین بودن درآمد نفتی طی ســه ســال 
گذشته اشــاره کرد و گفت: زمانی اصلی 
ترین منبع درآمدی کشــور از محل فروش 
نفت بود و ساالنه ۱۲۰ میلیارد دالر درآمد 
داشتیم اما اکنون ســه سال است که هنوز 
به مردم گفته نشــده که چه فشاری بر منبع 

درآمد کشور وارد شده است.
جهانگیری با بیان اینکه ســال ۱۳۹۹ 
از لحاظ درآمد نفتی وضعیت بدی داشتیم، 
ادامــه داد: با این وجود پای اداره کشــور 
ایســتاده ایم و با تکیه بر تجاربی که داریم 
نخواهیم گذاشت کمر مردم ایران زیر فشار 

اقتصادی خم شود.
وی با تاکیــد بر اینکه باید از دل این 
بحران ها فرصت هایی برای پیشــرفت و 
توســعه کشور ایجاد کنیم، گفت: با وجود 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به دلیل شیوع 
کرونا، جریان علم و دانش در کشور تعطیل 

نشده است.
رییــس جمهــوری  اول  معــاون 
اســتان های مرزی را بزرگترین ســرمایه 
کشور دانست و اضافه کرد: باید از ظرفیت 
مرزی بودن برای توسعه صادرات و فروش 
تولیدات داخلی به بهترین شــکل ممکن 

استفاده کرد.
جهانگیــری در ادامه از آب و کم آبی 
به عنوان مســئله ای جدی در کشــور نام 
برد و اظهار داشــت: نباید اجازه دهیم این 
موضوع به بخثی اختالفی بین اســتان های 
کشور تبدیل شود و چهره های دانشگاهی 
در این زمینه می توانند راهگشــا باشند.  در 
این نشست ۱۰ تن از نخبگان و نمایندگان 
اقشــار مختلــف و فعــاالن اجتماعی و 
فرهنگی کردســتان مسائل و مشکالتی را 

ارائه کردند.

  معاون اول رییس جمهوری گفت: ارتباط بین دولت با نخبگان دچار اخالل شده است و دولت نتوانسته حرف خود را به موقع از طریق رسانه با مردم در میان بگذارد.

سرویس سیاسی- مشاور رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی 
تاکید کرد: فرهنگ ایران زمین، فرهنگ خداپرستی، صلح طلبی و عدالت جویی است و ادیان 

بزرگ آسمانی بشر را به یکتاپرستی، اخالق و مردم دوستی دعوت کرده اند. 
 حجت االســالم علی یونســی با صدور پیامی  به نخستین جشنواره جایزه "نشان 
فروهر" افزود: بی گمان آنچه مردمان این ســرزمین را در طول تاریخ چند هزار ساله و در 
فراز و نشیب زمانه، حفظ و حراست کرده است، فرهنگ و زبان این ملت است. فرهنگ و 
زبان های باستانی ایران زمین، به همین جهت، برای ما ایرانیان حیاتی و هویت ساز  است.

یونسی اظهار داشت: فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ از جمله حکما و اندیشمندان 
بزرگ و فرهیخته این ســرزمین بودند که برای حفاظت و پاسداری از این فرهنگ و زبان 

فارسی، تمام  عمر و سرمایه خویش را هدیه کرده اند.
وی تصریح کرد: با مطالعه و تحقیق در فرهنگ این سرزمین در می یابیم که فرهنگ 
ایران زمین، فرهنگ خداپرستی، صلح طلبی و عدالت جویی است. به همین جهت، ادیان 
بزرگ آسمانی بشر را به یکتاپرستی، اخالق و مردم دوستی دعوت کرده اند در این فرهنگ 
جای گرفته و پیروان ادیان توحیدی از زرتشــتیان، کلیمیان، مســیحیان، صابئین مندایی و 
مســلمانان این سرزمین را بستری مناســب برای جهان زیست و تعالی و تکامل خوبش 

برگزیده اند.
 مشاور رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی تاکید کرد: ایرانیان 
بر پایه همین فرهنگ، در طول تاریخ به علم و خردورزی و دین و خداپرستی، توجه ویژه 
داشــته اند. میراث گران بهای ایران زمین، آیین ها و جشن هایی چون نوروز و مهرگان بود 
که بر اساس ایده شادی، نیکی، صلح، مدارا، مهرورزی به همگان و همبستگی اقوام ایرانی 

بنا شده است.
یونسی در این پیام خاطر نشان کرد: یکتاپرستی، خردورزی و شادزیستی و آرزوی 
شادی برای همگان، عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و تمدن ایرانی هستند فرهنگی که همگان 
را به گفت وگو، رواداری، حفظ کرامت انسان و رعایت حقوق شهروندوندان از هر قوم، 

دین و مذهبی دعوت می کند.
وی افزود: در حال حاضر مهم ترین دلیلی که به چاپ و پژوهش در این زمینه، اهتمام 
کمتری داده می شود، کم توجهی به این امر مهم و حیاتی و عدم درک درست از تاثیر آن بر 
جامعه است. بدین جهت، توجه مسئوالن مرکز فرهنگی و انتشاراتی "فروهر" به این امر و 
برگزاری "نخستین جشنواره نشان فروهر" با انگیزه ایجاد توجه الزم به فرهنگ و زبان های 
ایران باستان، قابل تقدیر و تحسین است. اینجانب به نمایندگی از دولت تدبیر و امید و رییس 

جمهوری از این اقدام فرهنگی شایسته، قدردانی می کنم.
یونســی در پایان ضمن تقدیر از برپایی جشنواره علمی، فرهنگی توسط انتشارات 
وزین فروهر،  سال نو را سالی سرشار از امید، نشاط و سالمتی برای همه ایرانیان آرزو کرد.

مشاور رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی:

فرهنگ ایران زمین، فرهنگ 
خداپرستی، صلح طلبی و عدالت 

جویی است

سیاسی

سرویس سیاسی- فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: به منظور 
کنترل شــیوع کرونا در استان خوزســتان، مرزهای ایران با عراق بسته و تردد به خوزستان 

ممنوع می شود. 
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران 
افزود: در جلسه امروز قرارگاه نحوه و چگونگی و ارزیابی عملکرد طرح شهید سلیمانی مطرح 
و بررسی شد و گزارش بسیار خوبی در این خصوص توسط سپاه به عنوان یکی از اضالع 
این طرح و وزارت بهداشت به عنوان مسئول و هماهنگ کننده و سازمان برنامه و بودجه به 

عنوان تامین کننده مالی این طرح ارائه شد.
وی ادامه داد: مقرر شــد برای ســه هفته آینده رزمایش کلی توسط پلیس راه کشور با 
اولویت نقاط قرمز و نارنجی به ویژه در خوزستان برگزار شود و کمیته امنیت اجتماعی ستاد 

ملی مقابله با کرونا روی این مسئله تصمیم گیری  کند.
وزیر کشور با بیان اینکه طرح مقابله با کرونا با قوت خود ادامه می یابد، اظهار کرد: در 
جلسه امروز سازمان برنامه و بودجه هم درباره تامین منابع گزارش خوبی ارائه کرد که بعد از 

تخصیص و تامین، به مراکز ابالغ خواهد شد.
رحمانی فضلی دیگر محور نشست امروز را نگرانی از وضعیت تردد در جاده های بین 
شهری و داخل شهری عنوان و تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز الزم بود در 
این خصوص تصمیم گیری شود. در جلسه امروز نیروی انتظامی گزارش مفصلی ازاقدامات 
خود ارائه کرد و  بعد از بررسی نقاط قوت، مقرر شد در ایام عید و نوروز طرح ویژه ای ارائه 
دهند که با قوت و جدیت بیشــتری ترددها در جاده ها به ویژه اتومبیل ها و خودروهایی که 

افراد کرونا مثبت در آن هستند، کنترل شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: طبق این برنامه در شهرها کنترل 
تجمعات جدی گرفته شده و به ویژه تجمع اتوبوس ها و کامیون ها و وسایل نقلیه با اولویت 

ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.
نمایشگاه بهاره نداریم

 رحمانی فضلی درباره خریدهای نوروزی و تمهیدات برای کمتر شــدن تجمعات 
تصریح کرد:  مقرر شــد نمایشــگاه بهاره نداشته باشیم و فروش های فوق العاده را اصناف و 
اتحادیه با نظارت کامل پیگیری خواهند کرد. از مردم انتظار داریم مراعات کنند و اگر لزوم 
به خرید نیســت و یا خریدهای اساســی دارند،  در کوتاهترین زمان انجام دهند تا نیازی به 

تجمع نباشد.
وی اضافه کرد: در نشســت امروز همچنین موضوع دستفروش ها مطرح و مقرر شد 
دستفروشان  بر اساس شرایطی که توسط شهرداری ها و استانداری ها و ناجا در نظر می گیرند،  

عمل کنند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با اشاره به گزارش های ارائه شده در خصوص 
نحوه تامین واکســن کرونا، گفت: در نشســت امروز همچنین مقرر شد تامین واکسن های 
خریداری شده از کشورهای مختلف، سریعتر فراهم شود و با اولویت بندی و دستورالعمل 

طراحی شده توسط وزارت بهداشت عمل شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات، وضعیت ویژه و خاص خوزستان 
است که مقرر شد مرزهای ما با کشورهای عراق بسته و تردد بین شهری در خوزستان ممنوع 

شود. همه دستگاه ها به ویژه اصناف موظف به همکاری شدند.
وزیر کشور گفت: دادستانی قرار است اعمال قانون توسط ناجا را با جدیت پیگیری 
کند و همچنین علما، شیوخ و رسانه های خوزستان تالش کنند با ایجاد جریان آگاهی بخشی 

و فرهنگی عمومی، فضای اجتماعی را برای رعایت بیشتر پروتکل ها آماده کنند.
وی اضافه کرد: مرز با عراق را مســدود کردیم و امیدواریم با همکاری مردم مشــکل 

خوزستان به زودی حل شود تا نوروز خوبی داشته باشیم.

رحمانی فضلی؛ وزیر کشور:

مرزهای ایران با عراق بسته می شود

آماج حمالت عارف 
محمدرضا عارف گفت: متاســفانه هنوز تریبون های کل نظام در اختیار 
یک جریان خاص است در ۴۰ سال گذشته نگاه کنید بنده چند دقیقه در صدا و 
سیما بودم رفتار صدا و سیما اظهر من الشمس است به طور مثال در شب یلدا 
فردی را که احتمال کاندیداتوریش وجود دارد را به صدا و سیما آوردند و حافظ 

خوانی کرد این بازی با این شرایط قابل دوام نیست.

انتقاد بذرپاش 
رییس دیوان محاســبات کشور از انتشــار برخی خبرها درباره  انتخابات 
ریاست جمهوری انتقاد کرد. مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشــت: »یک روز لیست کابینه منتشر می کنند! یک روز می گویند برای فالن 
فرد ســتاد زده! یک روز اعالم می کنند گزینه اش برای ریاست جمهوری فالنی 

است! متاسفانه خبرسازی های روزانه و دروغ تمامی ندارد...«
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