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اخبار کوتاه

پاسخ رهبری به استفتاء درباره سفر در زمان شیوع کرونا

آیت اهلل خامنهای به استفتاء درباره سفر در زمان شیوع کرونا پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا ،به متن این استفتاء بدین شرح است:
سؤال :در حالی که مسئوالن محترم ،در شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا ،مردم
را از سفر نهی میکنند ،آیا مســافرت کردن ،سفر معصیت خواهد بود و در چنین
سفرهایی ،نماز را باید تمام خواند؟
اســاس تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت ،برای جلوگیری از
جواب :چنانچه بر
ِ
گسترش بیماری ،رفتن به مسافرتِ غیر ضروری ،ممنوع باشد ،اجرای این تدبیر بر
همه الزم اســت و رفتن به چنین مسافرتی ،جایز نبوده و نماز در این گونه سفرها،
تمام است.

حسین کروبی آزاد شد
حســین کروبی عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی با سپردن وثیقه ۷۰۰
میلیون تومانی آزاد شد .به گزارش سایت رسمی حزب اعتماد ملی ،محمد جلیلیان،
وکیل حسین کروبی گفت :ظهر دوشــنبه بیستوششم اسفند سال  ۹۸نامه رفع
بازداشت آقای حسین کروبی از شعبه  ۴بازپرسی دادسرای اوین تحویل گرفته و به
واحد اجرا داده شد .وی افزود :سرانجام عصر سه شنبه وی پس از  ۶۳روز و با وثیقه
هفتصد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

رئیسجمهور درگذشت آیت اهلل بطحایی گلپایگانی را
تسلیتگفت

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت عالم پارسا حضرت آیت اهلل سیدهاشم
بطحایی گلپایگانی ،از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم ،علو درجات و همجواری با
جد بزرگوارشان و برای عموم بازماندگان صبر و سالمتی مسالت کرد.
به گزارش ایسنا ،در پیام تسلیت حسن روحانی آمده است:درگذشت عالم پارسا
حضرت آیت اهلل سیدهاشــم بطحایی گلپایگانی ،موجب تاثر و تالم فراوان شد.این
عالم فرهیخته به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و در دیگر
عرصههای سیاسی و فرهنگی کشور ،خدمات ارزندهای از خود باقی گذاشت.
اینجانب این ضایعه را به مجلس خبــرگان رهبری ،عالقهمندان و به ویژه بیت
مکرم ایشان تسلیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم ،علو درجات
و همجواری با جد بزرگوارشان و برای عموم بازماندگان صبر و سالمتی مسالت دارم.

در جلسه مجازی مجلس چه گذشت؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از محکومیت هتک حرمت حرم
و همچنین تاکید بر ضرورت پرداخت خســارت بنگاههای آسیبدیده در اثر بحران
کرونا در جلسه مجازی مجلس خبر داد .طیبه سیاوشی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :در جلسه مجازی دو ساعته امروز مجلس آقای پورابراهیمی تاکید کرد که ردیف
بودجهای پیشبینی شود تا بنگاهها و کسب و کارهایی که در اثر بحران کرونا خسارت
دیدهاند ،بخشی از خساراتشــان پرداخت شود ،البته ما فکر میکنیم این موضوع
فراتر از کســب و کارهاست و بخشــی از آن نیز باید به حوزه بهداشت برگردد .وی
افزود :در این جلسه همچنین برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که کمیسیون بهداشت
جلسات منظمی برگزار کند و آقای الریجانی نیز گفت این موضوع را مورد بررسی قرار
میدهیم .سیاوشی ادامه داد :در این جلسه آقایان ذوالنور و امیرآبادی نمایندگان قم
تاکید کردند که ویروس کرونا در قم شناسایی شده و نباید این موضوع مطرح شود
که قم باعث شده کل کشور آلوده شود .آقای ذوالنور همچنین حمله به حرم حضرت
معصومه را محکوم کرد و گفت کسانی که این اغتشاش را به وجود آوردند و این هتک
حرمت را انجام دادند باید دستگیر شوند.
وی همچنین گفت :در این جلســه همچنین خانم زرآبادی موضوع مهمی را در
مورد مرخصی زندانیان سیاسی در شرایط شیوع کرونا مطرح کرد ،البته این مرخصی
شامل خیلی از زندانیان عادی شده ولی زندانیان سیاسی خیلی کم از آن بهره بردند،
لذا درخواست این بود که خصوصاً مادران و زنانی که حکم سیاسی دارند از مرخصی
در این دوران بهرهمند شــوند .ما پیش از این به همراه جمعی از اعضای فراکسیون
حقوق شهروندی این تقاضا را از وزیر بهداشت مطرح کرده بودیم و خواسته ما این بود
که خصوصا این مرخصی شامل زندانیان محیط زیستی نیز شود.

حرم امام رضا(ع) و حرم حضرت معصومه(س) مورد حمله قرار گرفت

هتک حرمت اماکن مذهبی به دست افراطیون
یک اســتاد حقوق دانشــگاه تهران با اشاره به این که
زیارت اهل بیت مستحب اســت گفت :پیامبر واهل بیت
هیچ وقت توصیه نمی کردند کســی به پزشــک مراجعه
نکند.
محســن رهامی در گفتوگــو با ایســنا درباره هتک
حرمــت عدهای به حــرم حضرت معصومــه(س) و امام
رضــا(ع) اظهار کرد :این عــده قیاس کردند که رضاخان
نتوانست این اماکن مقدس را تعطیل کند ولی جمهوری
اســامی میخواهد این کار را انجام دهد این قیاس باطل
اســت ،زیرا رضا خــان مخالف نمادهــای مذهبی بود اما
جمهوری اسالمی برای حفظ جان مردم به صورت موقت
این اماکن را تعطیل کرده است؛ چرا که تجمعات موجب
گسترش شیوع بیماری میشود.
وی ادامه داد :به جز اماکن مذهبی ،مســابقات ورزشی
و ســایر تجمعات نیز تعطیل شــد اما عده ای دنبال سوء
اســتفاده از احساســات مذهبی مردم هســتند رهبری ،
مراجع تقلید در قم و نجف رعایت توصیههای بهداشــتی
در این شــرایط را واجب دانستند حفظ جان نیز شرعا و
عقال واجب اســت و جایی که حفظ صحت واجب اســت
نباید با دستورات پزشکی مخالفت است روزه از ضروریات
دین اســت ولی اگر با سالمتی فرد در تعارض باشد حرام
اســت حال این که زیارت اهل بیت یک مســتحب دینی
اســت و وقتی حفظ ســامتی واجب می شــود ،اعمال
مستحب منتفی است.
این اســتاد دانشگاه با اشــاره به این که اقدامات شب
گذشته در قم و مشهد سوء استفاده از احساسات مذهبی
و نوعی افراط گرایی دینی است که موجب برهم زدن نظم
حکومتی شد خاطرنشان کرد :در سراسر دنیا مراکزی که
موجب تجمع مردم میشود تعطیل شد حتی پاپ هم به
تنهایی دعا خواند اما عده ای میخواهند اماکن مذهبی را
در مقابل علم قرار دهند که این اساسا غلط است پیامبرو
ائمه هیچ وقت توصیه نمیکردند کسی به پزشک مراجعه
نکند حتی پیامبر از پزشــکان یهودی برای معالجه مردم
دعوت میکردند .قرار نیســت بقــاع متبرکه جای مراکز
پزشــکی را بگیرد علما و مراجع هم در مواقع بیماری به
پزشــک مراجعه میکنند و حتی برای درمان به خارج از
کشور هم میروند.
رهامی همچنین خاطر نشــان کرد :ایــن اقدامات نه
تنها موجب ترویج مذهب نمیشــود بلکه موجب بدبینی
مردم دنیــا به نماد مذهب میشــود .عالوه بــر این که
شکســتن در حرم حضرت معصومه (س)هتک حرمت به
این مکان مقدس اســت هیچ کــدام از مراجع تقلید این
اقدام را تایید نمیکنند این حرکات مشــکوک اســت و
موجــب بدبینی مردم دنیا به مردم کشــورمان و مذهب
میشود.
وی در پایــان گفت :دولت اعالم نکرده اســت که بقاع
متبرکه باید کال تعطیل شــود بلکه به صورت موقت برای
جلوگیــری از ازدحام جمعیت تعطیل میشــود .قوانین
حکومت اسالمی که در راس آن یک فقیه قرار دارد برای
همه واجب اســت .امام خمینی معتقد بود عبور از چراغ
قرمز شــرعا هم حرام اســت زیرا نقــض قوانین حکومت
اسالمی است.

ظریف :به تماشا نشستن تحریمهای آمریکا
غیر اخالقی است

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری بر تاثیر منفی تحریمهای آمریکا بر
روند مبارزه ایران با کرونا ویروس اشاره کرده و سکوت کشورهای دیگر در قبال این
تحریمها را غیر اخالقی خواند .به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
کشــورمان در پی شــیوع کروناویروس در ایران و تاثیر منفی تحریمهای آمریکا بر
روند مبارزه با آن در صفحه توییترش نوشــت :تحریمهای غیرقانونی آمریکا موجب
کاهش منابع اقتصادی ایران شــد که توان مبارزه بــا کووید[ 19-کرونا ویروس] را
کاهش میدهد .آنها واقعا افراد بیگناه را میکشند.به تماشا نشستن این تحریمها
غیراخالقی اســت؛ این کار هیچ وقت کسی را از خشم آمریکا در آینده در امان نگاه
نداشته است.به کارزار جهانی و رو به گسترش عدم رعایت تحریمهای آمریکا علیه
ایران ملحق شوید.

درخواست روسیه برای لغو تحریمهای آمریکا
علیه ایران

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای به تاثیر منفی تحریمهای آمریکا بر مبارزه
ایران با شیوع کرونا ویروس جدید اشاره کرده و خواستار لغو آنها شد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ،وزارت امور خارجه روســیه روز
دوشــنبه در بیانیهای درباره تاثیر تحریمهای اعمالشــده آمریکا بر مبارزه ایران با
شیوع کرونا ویروس جدید ،مطرح کرد :تحریمهای غیرقانونی یکجانبه آمریکا که
ماه مه سال  ۲۰۱۸به عنوان بخشی از کارزار «فشار حداکثری» اعمال شدهاند ،مانع
نیرومندی بر ســر راه مبارزه موثر با شیوع این بیماری هستند .دلیل قربانی شدن
بسیاری از افراد به خاطر این بیماری ،تنها به خود بیماری بستگی ندارد ،بلکه به این
هم بستگی دارد که آمریکا هدفمندانه مانع مقاومت (در برابر کروناویروس) میشود.
در ادامه این بیانیه آمده اســت :میلیونها نفر از شهروندان ایرانی از امکان خرید
تجهیزات پزشکی ضروری منع شدند ،اهمیتی هم ندارد که واشنگتن چقدر سخت
تالش کرد تا [این واقعه] را تحریف کند .سیاست ضدبشری آمریکا تاسفی شگرف،
هراس و نگرانی جدی را بر میانگیزد.
این وزارتخانه روسیه خواستار لغو اقدامات محدود کنندهای شد که «به حقوق
بشر در ایران ضربه میزنند».
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهاش افزود :این اتفاق همهگیر زمان انتقامهای
ژئوپولیتیک نیست ،به ویژه آنهایی که هیچ پایه و اساسی نداشته و در واشنگتن برای
تحقق بلندپروازیهای خودشان ایجاد شدهاند.

تاکید نخستوزیر پاکستان
بر لزوم رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران

نخست وزیر پاکستان با تاکید بر لزوم لغو تحریمهای آمریکا علیه ایران برای مقابله
با شیوع کرونا خواستار اقدام جامعه بین الملل در این زمینه شد.
به گزارش ایســنا ،عمران خان نخست وزیر پاکستان در گفت وگو با خبرگزاری
آسوشیتدپرس خواستار لغو تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران شد تا این
کشور بتواند به درستی به شیوع کرونا ویروس مقابله کند.
عمران خان تصریح کرد :اکنون زمان آن است که تحریمهای آمریکا علیه ایران که
این ویروس در آن شیوع زیادی پیدا کرده است ،پایان یابد .جامعه بینالملل باید در
این زمینه دست به اقدام بزند.
وی در ادامه تاکید کرد که ایران دلیل تحریمهای شدید دولت ترامپ (برای مقابله
با کرونا) با مشکالتی مواجه شده است.
نخست وزیر پاکستان همچنین اظهار داشت :ایران یک نمونه برجسته از جایی
است که در آن ،ضرورتهای انسانی برای مقابله با شیوع این بیماری بر دشمنیهای
سیاسی یا تعصبات اقتصادی اولویت دارد.
عمران خان در بخش دیگری از این مصاحبه نسبت به تاثیر شیوع کرونا ویروس
بر اقتصاد کشورهای در حال پیشرفته ابراز نگرانی کرد و گفت :مسئله فقط پاکستان
نیست .من تصور وضعیتی مشابه را در شبه قاره هند و کشورهای آفریقایی دارم .اگر
این ویروس (در این کشورها) شیوع پیدا کند همگی ما با زیربنای بهداشتی به مشکل
برمی خوریم .ما چنین ظرفیتی نداریم .ما منابع در اختیار نداریم .به گزارش ایسنا،
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان به تازگی در نامه ای خطاب به دبیرکل
سازمان ملل ضمن اشاره به تالشها و دانش پزشکی ایران برای مقابله با کرونا ویروس
تاکید کرد که تحریمهای یک جانبه و غیرقانونی آمریکا مانع از دســتیابی ایران به
تجهیزات و داورهای الزم برای مبارزه با این بیماری در کشور شده است.

بازداشت  ۲۵نفر از عناصر خودسر در قم
شــماری از افراط گرایان اســامی روز دوشنبه 26
اسفند  98با حمله به حرم حضرت معصومه (س) در قم
و حرم امام رضا(ع) در مشهد ،درهای حرم را شکستند و
«حیدر حیدر» گویان وارد حرم شدند .پس از این اتفاق
 ،یک منبع آگاه ازبازداشت  ۲۵نفر از عناصر خودسر در
قم ،از سوی مراجع امنیتی خبر داد .به گزارش ایلنا ،پس
از هتک حرمت به ســاحت حرم حضرت معصومه (س)
یک منبع آگاه از بازداشــت  ۲۵نفر از عناصر خودسر در
قم ،از سوی مراجع امنیتی خبر داد .همچنین یک مقام
آگاه در نیروی انتظامی در همین رابطه به ایلنا گفت :دو
نفر از هنجارشکنان که عصر روز گذشته در مقابل حرم
حضرت معصومه تجمع کرده بودند و به ساحت مقدس
حرم توهین کردند ،دستگیر و پس از تشکیل پرونده به
مراجع قضایی تحویل داده شدند.
منبــع آگاه دیگری هم پیشتر اعــام کرده بود که
دستگیریها از سوی نهادهای دیگر بیشتر از این تعداد
است که جزئیات آن متعاقبا اطالعرسانی میشود.
عصر روز دوشنبه  ۲۶اســفندماه ،مصوبه ستاد ملی
تعطیلی موقت حرمهای اهل بیت ،عمل به
دستورات دینی است
یک عضو مجمــع محققین و مدرســین حوزه علمیه
قــم با تاکید بر اینکه علما و مراجع بابد نســبت به هتک
حرمت حرم حضرت معصومه موضع بگیرند ،گفت :زیارت
ائمه مســتحب بوده ولی حفظ سالمتی افراد واجب است
بنابراین تعطیلی موقت بقاع متبرکه عمل به دستور دینی
است.
محمدتقی فاضل میبدی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان
اینکه جامعه از جهالت دینی و نادانی مذهبی عدهای رنج
میبرد ،اظهار کرد :هتــک حرمت حرم حضرت معصومه
یــک از بــزرگ ترین وهنهایی بود که به اســام و یکی
از بــزرگ ترین ضربههایی بود که به جمهوری اســامی
وارد شد .شــاید جریانی پشت سر این قضایا بوده و قصد

مبارزه با کرونا در قم اجرایی شد و در نامهای با امضای
بهرام سرمســت اســتاندار قم ،حجتاالسالم سعیدی
تولیــت حرم حضــرت معصومه(س) و حجتاالســام
رحیمیان تولیت مسجد جمکران ،تعطیلی حرم حضرت
معصومه(س) و مسجد جمکران اعالم رسمی و پیرو آن
دربهای حرم حضرت معصومه(س) بسته شد.
به فاصله بســیار کمی از زمان بسته شدن دربهای
حرم حضرت معصومه(س) ،اما عدهای بســیار محدود و
انگشتشــمار با بیتوجهی به قانون ،اقدام به شکستن
گوشــهای از درب ســاعت حرم حضرت معصومه(س)
کردند و به این ترتیب موجــب هتک حرمت این حرم
شــدند؛ اقدامی که موجب ناراحتی اقشار مختلف مردم
شــد .چند نفری از این قانونشــکنان بــا ادعای اینکه
ما دوســتدار حضــرت معصومه(س) و خانــدان پیامبر
هستیم ،به مسئوالنی که تصمیم تعطیلی حرم حضرت
معصومــه(س) اهانت کردند؛ قانون شــکنانی که گفته
میشــود تعدادی از آنها افراد خودسر و افراطی بوده و
برخی نیز از حامیان جریان شیرازی در قم هستند.
تخریب اســام را داشته باشــد .وی ادامه داد :عدهای که
نــه قانون را قبول دارند و نــه متولیان دین را ،با اقدامات
خود بلبشــوی مذهبی ایجاد کرده اند که برخی مداحان
هم بــه اقدامات آنها دامن میزنند .نتیجه برخورد نکردن
با کســی که میگوید کرونا مقدمه ظهور امام زمان(عج)
است ،هتک حرمت حرم میشود .علما و مراجع باید علیه
این اقدامات موضع بگیرند.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد :اسالم اعتقاد دارد اگر
عبادت واجب موجب ضربه به ســامت فرد میشود ،باید
آن عبادت را تعطیل کرد چون حفظ جان انسان از حکم
شــرع واجب تر اســت .پیامبر و ائمه در مواقع بیماری به
اطبا مراجعه میکردند .آیت اهلل بروجردی هنگام بیماری
به دنبال شفا در حرم نرفت ،بلکه در بیمارستانی در تهران
بستری شــد .آیت اهلل سیستانی هم برای درمان به لندن

رفت ،اما عده ای جاهل میگویند که حرم دارالشفاست و
حرم را در برابر مراکز درمانی قرار میدهند.
فاضل میبدی با بیان اینکه باید از ابتدا مجامع مذهبی
تعطیل میشــد ،تصریح کرد :زیارت ائمه مســتحب بوده
ولی حفظ ســامتی افراد واجب اســت بنابراین تعطیلی
موقت بقاع متبرکه عمل به دستور دینی است.
وی در پایان با اشــاره به اینکه بایــد مراجع و علما و
همچنیــن حاکمیت با این عده برخورد کنند ،گفت :علما
باید خــط خود را از این افــراد جدا کنند .بــا این افراد
همچنین باید برخورد قضایی شود زیرا آنها مصوبه شورای
تامین اســتان را زیر پا گذاشــته و قانون شکنی کردهاند.
رئیــس قوه قضائیه باید با این مفاســد اجتماعی برخورد
کند زیرا ایســتادن در مقابل قانون بدترین فســاد است.
اگر با این عده برخورد نشود ،رفتارهای آنها ادامه مییابد.
آیا بسته شدن چند روزه در حرم زشتتر است
یا شکستن آن؟
نماینده مــردم تبریز در مجلس تاکیــد کرد که مقام
معظم رهبری خودشــان تاکید کردند که همه باید مطیع
دستورالعملهای ستاد مقابله با کرونا باشند فلذا رفتارهای
اخیر در هتک حرمت اماکن مقدس جایگاهی ندارد.
شــهاب الدین بیمقــدار در گفتوگو با ایســنا ،ضمن
محکومیــت هتک حرمت حرم حضــرت معصومه(س) و
حرم امام رضا(ع) بیان کرد :بنــده تعجب میکنم از این
اقدامات .زمانی که مقام معظم رهبری فرمودند که هرچه
که ستا مقابله با کرونا تشــخیص دهد باید اجرایی شود؛
چگونه عده ای به خودشــان اجازه میدهند تا دســت به
چنین اقداماتی بزنند.
وی در ادامه اظهار کرد :این رفتارها ناپســند اســت.
شکســتن در حرم ائمه و معصومین بســیار زشــتتر از
تعطیلی چند روز این اماکن مقدس است .این افراد با این
اقدامات دین شــیعه را روبنایی و خرافی به جهان نشــان
میدهند.
نماینده مــردم تبریز در مجلس تصریــح کرد :معلوم
نیســت این اقدامات از کدام چشــمه آب میخورد .باید
پیش بینیهای الزم صــورت میگرفت تا چنین اقدامات
ناپسندی در اماکن مقدس انجام نشود.
وی در ادامه تاکید کرد :مقام رهبری خودشــان تاکید
کردند که همه باید مطیع دســتورالعملهای ستاد باشند
فلذا این رفتارها جایگاهی ندارد .این افراد با نگاه روبنایی
دســت به چنین کاری زده اند یا اینکه از جایی ماموریت
داشته اند .این رفتارها به شدت محکوم است.
همچنین علی مطهــری در واکنش به رخدادها در قم
خواستار بازداشت و محاکمه هتاکان حرمت ساحت حرم
حضرت معصومه (س) شد.
به گزارش ایســنا ،نماینده تهران در مجلس شــورای
اســامی در واکنش به هتک حرمت ساحت حریم کریمه
اهل بیت در توییتی نوشــت« :افــراد جامدفکری که در
اعتراض به بستهشدن درب حرم حضرت معصومه به آنجا
هجوم بردند و درب را شکســتند باید بازداشت و مجازات
شــوند ،هم به خاطر کمک به شــیوع ویروس کرونا و هم
به دلیل ایجاد وهن برای اســام و شیعه .آنها یاد خوارج
را زنده کردند».

روحانی در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

رئیس جمهور در تماس تلفنی با رئیس دانشــگاه علوم
پزشکی گیالن با بیان اینکه دولت و ملت قدردان زحمات
پزشــکان ،پرســتاران و کادر درمان هستند ،اظهارداشت:
فداکاریهای امروز کادر درمانی کشــور در تاریخ و ذهن
مردم باقی خواهد ماند.
به گزارش ایسنا ،حســن روحانی در این تماس تلفنی
ضمــن دریافت آخرین وضعیت شــیوع ویــروس کرونا و
همچنیــن روند درمان بیماران مبتال به کرونا در اســتان
گیــان  ،گفت :هر آنچه برای درمــان بیماران و مقابله با
شیوع ویروس کرونا مورد نیاز باشد با تولید در داخل و یا
از طریق واردات تامین خواهد شد.

دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست

روحانی در پاســخ به ابراز نگرانی رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی گیالن در خصوص احتمال افزایش مبتالیان با
انجام سفرهای نوروزی گفت :قطعا همه باید در پویش»در
خانه میمانیم» شــرکت فعال داشــته باشند و امیدوارم
ملت فهیم و شــریف ما که همواره در کنار یکدیگر برای
رفع مشــکالت تالش کرده اند  ،این بار نیز در این پویش
بزرگ برای تامین ســامت خود و ســایر شــهروندان از
ســفرهای نوروزی اجتنــاب کنند و صرفا اگــر ناگزیر به
ســفر یا جابجایی بودند با حفظ اصول بهداشــتی نسبت
بــه این کار اقدام کنند .رئیس جمهــور با بیان توانمندی
و تخصص کادر درمانــی ایران در منطقه و جهان ،اجرای

طرح غربالگری وزارت بهداشــت در اســتانهای مختلف
کشور را بسیار مهم خواند  .روحانی در این مکالمه تلفنی
در خصوص تمهیدات دســتگاههای بهداشتی برای تامین
سالمت و رفع مشکالت احتمالی کادر سالمت در زندگی
شــخصی خود در این استان تاکید کرد و گفت :من دیروز
هم اعالم کردم دولت در تعطیالت عید تعطیل نیســت و
همه مسووالن به خدمت رسانی مشغول میباشند و از این
فرصت اســتفاده کرده و تاکید میکنم چنانچه در خدمت
درمانی به مردم و تامین نیازهای کادر درمانی در این ایام
به مانع و یا مشکلی برخورد کردید سریعا مسووالن و بویژه
مسووالن ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را مطلع کنید

تا برای رفع این موانع در اسرع وقت اقدام شود.
در این گفتوگوی تلفنی ،دکتر ساالری رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی گیالن نیز گزارش کاملــی از وضعیت این
بیماری در اســتان خود و همچنین تالشهای انجام شده
برای کنترل شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.
ســاالری با بیان اینکه با اجرای طرح غربالگری کرونا
از ســوی وزارت بهداشت شاهد کاهش مراجعات مردم به
بیمارســتانها بودهایم نسبت به احتمال افزایش مبتالیان
با انجام ســفرها در ایام تعطیالت نوروز ابراز نگرانی کرده
و بــر لزوم خودداری هموطنان از ســفر و ماندن در خانه
تاکید کرد.

عضو فراکسیون اصالحطلبان مجلس:

مسئوالن به جای نقد غیرمنصفانه مجلس ،برای حل مشکالت کشور راهکار بدهند

عضو فراکســیون امید مجلس معتقد است مجلس در
زمانبندی خود برای بررســی الیحه بودجه  99کوتاهی
نکــرد و نقدهایی که در ایــن رابطه به قــوه مقننه وارد
میشود ،غیرمنصفانه است.
به گزارش ایســنا ،احمــد مازنی با انتقــاد از نقدهای
«غیرمنصفانهای که از ســوی دوست و دشمن به مجلس
وارد میشــود» گفت :اکنون که در شرایط بحرانی خاصی
به ســر میبریم که باید در محیــط کار ،خانه و اجتماع با
ویروس کرونا مقابله کنیم ،روا نیست که برخی مسئوالن
نقد غیرمنصفانه درباره برخی نهادها داشــته باشند بلکه

سخنگوی قوه قضائیه گفت :از محوری ترین برنامههای
قوه قضائیه در ســالی که گذشت ،مبارزه و مقابله با کهنه
ویروس و منفور و ناامیدکننده فساد در کشور بود.
به گزارش ایســنا ،غالمحسین اســماعیلی در نشستی
خبری که از شبکه خبر ســیما پخش شد ،گفت :اخرین
رایــی که دادگاه ویژه در تاریخ  ۲۵اســفند ۹۸صادر کرد
راجع به بخش دیگری از پرونده بانک ســرمایه و صندوق
تعاونی فرهنگیان است .آقای محمدرضا جهانبانی به اتهام
اخالل در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع محاکمه
شــد .این فرد به تنهایی و در قالب شــرکتهای متعدد
بیش از  ۱۰۰فقره تسهیالت گرفته و تسهیالت را مسترد
نمیکرد که به  ۲۰سال حبس و  ۷۴ضربه شالق در انظار
عمومی و محرومیت دائم از مشــاغل دولتی و استرداد ۵
هزار و سه میلیارد و  ۵۰۰هزار ریال در حق بانک سرمایه
محکوم شــد .محکوم شد .متهم دیگر عمار صالحی فرزند
عطاءاهلل به اتهام معاونــت در اخالل در نظام اقتصادی به
تحمل  ۱۰سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی
محکوم شد.
اســماعیلی درباره اعطای مرخصی بــه زندانیان گفت:
بیش از  ۵۰درصد از زندانیان امنیتی از مرخصی استفاده
کردند و فضاســازی که شــد این زندانیــان از مرخصی
محرومند درست نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان دیه در سال ۱۳۹۹
نیز گفت :به موجب قانون در پایان هر ســال برای ســال
جدید قوه قضائیه باید نرخ دیه را اعالم کند .این موضوع
در جلســه دیروز شــورای عالی قوه قضائیه مطرح شد و
نرخ دیه برای سال  ۹۹در ماههای غیرحرام  ۳۳۰میلیون
تومان تعیین شده است که با رشد  ۲۰درصدی نسبت به
مبلغ نرخ دیه ســال  ۹۸همراه بوده اســت .سال  ۹۸در

باید به جای آن ارائــه راهکار کنند .نماینده مردم تهران،
ری ،شمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای
اســامی در ادامه با بیان اینکه مجلس تــا پیش از آغاز
بحران شــیوع ویــروس کرونا به هیچ وجــه خالف روال
زمانبندی آیین نامه در رابطه با بررسی الیحه بودجه 99
اقدام نکرد ،اظهار داشت :بعد از آغاز این بحران ،ستاد ملی
مقابله با ویروس کرونا مانع از برگزاری جلســات مجلس
شد ،چرا که به صالح جامعه نبود.
وی افزود :اگر برگزاری جلسات علنی صحن ادامه پیدا
میکــرد ،نمایندگان به این متهم میشــدند که با دانش

سازگاری ندارند و امکان دارد به ویروس کرونا مبتال شده
و عامل شیوع آن باشند .این نماینده مردم در مجلس دهم
ادامه داد :بر اساس تصمیم هیأت رئیسه مجلس که مطابق
آیین نامه نیز بود ،امســال به دلیل تالقی زمانی بررســی
الیحه بودجه در صحن علنی بــا زمان برگزاری انتخابات
مجلس ،مقرر شــد الیحه بودجه بعد از انتخابات مجلس
یازدهــم به صحن بیاید که منع قانونی نیز نداشــت و اگر
شیوع این ویروس قابل پیش بینی بود قطعا تدبیر دیگری
اندیشیده میشد.
مازنی اضافه کرد :در نهایت مقرر شد الیحه بودجه 99

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

عمار صالحی به  ۱۰سال حبس محکوم شد
ماههای غیرحرام دیه  ۲۷۰میلیون تومان بود که در سال
 ۹۹بــه  ۳۳۰میلیون تومان افزایــش یافت و از تاریخ اول
فروردین سال  ۹۹الزم االجراســت .اسماعیلی ادامه داد:
تمام زندانیانی که سابقه سرقت داشتند و از این مرخصی
استفاده کردند ،با هماهنگی نیروی انتظامی ،لیست همه
ایــن زندانیان به انضمام آخرین آدرس محل اقامت ،تاریخ
اعطای مرخصی و شــروع و پایــان آن به مراجع انتظامی
ابالغ شــده که بتوانند از باب احتیاط ،اقدامات احتیاطی
برای تامین امنیت شــهروندان را انجام دهند و این افراد
را تحت رصد داشــته باشند .تعدادی از این افرادی که در
این ایام به مرخصی رفتند به وسیله پابندهای الکترونیکی
تحت رصد قرار میگیرند .در زندانها نیز اقدامات بســیار
خوبی در زمینه ضدعفونی و توزیع ماســک و دســتکش
و معاینات مکرر زندانیان انجام شــده و وضعیت ســامت
زندانیان به صورت مستمر رصد میشود.
ســخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با شــایعه
ســازان در فضای مجــازی و فضای حقیقــی در رابطه با
شــیوع ویروس کرونا و پخــش کلیپی از فردی که مدعی
شد پرستار بوده و اقدام به ارائه آمار میکرده است ،گفت:
در ایــن روزهای خاص حوادث زشــت و زیبای فراوانی را
شاهد هستیم ،حتی از ناحیه برخی مسئوالن در ردههای
مختلف مطالبی بیان شــد که واقعیت نداشت ،قوه قضائیه
در رابطه با مقابله با این قیبل از افراد خاص ،افراد شــایعه
پرداز شــعبه ویژه ای راه اندازی کرده و اطالعیه ای برای
پلیس فتا در این رابطه ارسال شده است.

پرونده ضرب و شتم یک زن در پیاده رو
به دادگاه ارسال شد
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا ضرب و شتم یک زن
در پیاده رویــی در تهران که فیلم آن پخش شــد و اینکه
آیا در این زمینه پروندهای در قوه قضائیه تشــکیل شــده و
تحقیقات آن به کجا رســیده اســت؟ گفــت :موضوع را در
دادستان شــهرری اعالم کرد و یکی از خبرگزاریها در نقد
خبر امانت را رعایت نکرد و خبر غیر واقعی منتشر شد .این
موضوع مربوط به آبان ســال  ۹۸بــوده و موضوع در تهران
اتفــاق افتاده بود و فردی که تحــت تعقیب قرار گرفته بود
مقیم شــهر ری بود و بعد از شــکایت خانم شناسایی شد و
نیابتی به شهرری ارسال شد و تفهیم اتهام شد و به دادسرای
تهران معرفی شد و تحت تعقیب قرار گرفت و بررسی کامل
انجام و اطالعات کامل جمعآوری شد .رسیدگی دادسرایی
آن به اتمام رســیده و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه
ارسال شده و منتظر رسیدگی همکارانمان در دادگاه هستیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :نظام ســلطه
و اســتکبار جهانی به ســرکردگی آمریکا نه تنها با نظام و
حاکمیت ما بلکه با مردم و شــهروندان ما عداوت و دشمنی
دارد .تحریمهای ظالمانه و یکجانبه آمریکا مانند تحریمهای
دارویی مصداق بارزی از اقدام جنابتکارانه استکبار جهانی به
سرکردگی آمریکاســت .از آمریکا توقع نداریم و او دشمنی
خود را انجام میدهد اما گالیهای از کشــورهای اروپایی که
داعیه اســتقالل دارند ،وجود دارد .آنها که داعیه اســتقالل
دارنــد چگونــه تحریمهای یکجانبــه آمریــکا را عملیاتی

به شــیوه دیگری با استفاده از اذن رهبری بررسی شود و
اختیارات تام به کمیســیون تلفیق داده شد که هم اکنون
در دست بررسی و رفت و برگشت میان مجلس و شورای
نگهبان اســت تا ایرادات آن اصالح شود .عضو فراکسیون
امید مجلس شــورای اســامی در پایان خاطرنشان کرد:
مجلــس هیچ راهی جز تعطیلی بــرای برگزاری انتخابات
نداشــت و هیــچ کوتاهی و کــم کاری بر اســاس آیین
نامه مرتکب نشــده اســت لذا جایز نیست مسئوالنی که
مشروعیت جایگاه خود را از رای مجلس میگیرند ،با دید
غیر منصفانه به این موضوع نگریسته و اظهار نظر کنند.

میکنند و امروز زمانی اســت که کشورهای اروپایی باید با
لغو تحریمهای یکجانبه آمریکا به ویژه حوزه دارو ،استقالل
خود و ادعای خود در حمایت از حقوق بشــر را اثبات کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت روانی جامعه مانند
امنیت اجتماعی و اقتصادی برای ما اهمیت دارد و با کسانی
که امنیت روانی جامعه را به خطر میاندازد ،برخورد میشود
گفت :آن کلیپ مدعی پرســتاری نیز بررسی شد و این فرد
عضو جامعه پرستاری نبود و محتوای مطلب دروغ بود .فرد
شناسایی شده و تحت تعقیب اســت و خبر دستگیریاش
صحــت ندارد و افــراد دیگری در اســتانهای دیگر در این
ارتباط دســتگیر شدند.اســماعیلی درباره آخرین وضعیت
پیگیری پرونده ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی گفت :قوه
قضائیه در دادسرای تهران پرونده ویژهای برای تعقیب آمران
و عامالن و معاونان این اقدام ضد بشری تسکیل داده است.
پروندهای در این رابطه بــا بازپرس ویژه و ماموریت ویژه به
یکی از معاونان دادســتان تهران و همچنین با دادگاه ویژه
رسیدگی به امور بین الملل تشکیل شده است و همچنین در
همین رابطه یک هیات قضایی برای رسیدگی به این پرونده
تشکیل شده است .در کنار این یک هیات ،یک هیات دیگر
متشکل از وزارت اطالعات ،سپاه پاسداران ،قوه قضائیه ،ستاد
حقوق بشر و نیروی قدس سپاه و هیات مستشاری تشکیل
شــده اســت .همچنین ارتباطاتی با قوه قضائیه عراق انجام
شده و هیاتی از این قوه به ایران آمده است و به زودی هیات
قضائی ما به عراق عازم میشوند و پیگیری مجدانه ما در این
رابطه ادامه خواهد داشت .اسماعیلی گفت :ایرانیان ما آماده
انــد که تهدیدها را به فرصت مبــدل کنند و قطعاً با تالش
دانشمندان نخبه ایرانی به زودی خواهیم توانست واکسن و
داروی مورد نیاز هموطنان را تولید کنیم و به استقالل کشور
کمک داشته باشیم.

