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خبر

صحن علنی مجلس در فضای مجازی

شیوع کرونا مدتی است جلسات مجلس را به تعطیلی
کشانده است .برای حل این مساله و برگزاری جلسات
به شکل آنالین یک جلسه آزمایشی با حضور تعدادی
از نمایندگان برگزار شــد.با همکاری سازمان فناوری
اطالعات و هیات رئیســه مجلس قرار است با بررسی
زیرساختها ،تا عادی شدن شرایط جلسات مجلس
به صورت آنالین و مجازی برگزار شود .چند روز قبل
نیز مدیرعامل ایرانســل اعالم کرد این جلسات قرار
است بر بستر اینترنت این اپراتور برگزار شود.سامانه
«مجلسیــار» که پیش از این برای تبادل اطالعات و
اشتراکگذاری دادههای نمایندگان مجلس راهاندازی
شده بود ،با افزودن گزینه شرکت در جلسات آنالین
شرایط دسترسی نمایندگان به این امر را مهیا کرده
است .هنوز از این که آیا این اتفاق قرار است ادامهدار
باشد یا نه ،خبری در دسترس نیست.سامانهای که از آن
صحبت میکنیم صرفا یک سامانه داخلی با دسترسی
برای نمایندگان است .اما اگر قرار باشد جلسات مجلس
تا پایان کرونا به این صورت تشــکیل شود ،باید برای
حضور خبرنگاران در این جلســات ،نمایش جلسات
علنی و مواردی از این دســت نیــز برنامهای اتخاذ و
زیرساختهای مناسب مهیا شود.

فالحتپیشه :تحریمها در قالب
قطعنامه اضطراری شورای
امنیت لغو شود

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اســامی با بیان اینکه «ایران باید از
شــورای امنیت درخواست صدور قطعنامه اضطراری
جهت رفع تحریمهای آمریکا را مطرح کند» ،گفت:
ایران باید رسما درخواست کند که تحریمها در قالب
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل جهت مقابله ایران
با کرونا لغو شود.حشمتاهلل فالحت پیشه در گفتوگو با
ایسنا با تاکید بر لزوم لغو تحریمهای ضد انسانی آمریکا
علیه ایران برای مقابله با کرونا گفت :وقتی موضوعی
اپیدمی ملی میشود ،امری حاکمیتی است اما وقتی
اپیدمی بینالمللی میشود طبق تمام کنوانسیونها و
منشور ملل متحد باید با آن برخورد شود .اکنون نیز
کرونا اپیدمی بینالمللی است که باید بر اساس منشور
و کنوانسیونهای بینالمللی با آن رفتار کرد.وی افزود:
بر این اساس تمامی امکانات باید برای مقابله با کرونا
صرف شــود .ایران به هر دلیلی باالترین نرخ واگیری
را دارد کــه برخی از جمله خــود من معتقدیم این
ویروس دستکاری شده و حمله بیوتروریستی است.
به هر حال جامعه جهانی باید به کشورهای در معرض
خطر برای جلوگیری از شیوع این ویروس کمک کند.
فالحتپیشــه توضیح داد :ایــن کمکها نهادی و بر
اســاس حقوق بینالملل و نه انفاق بینالمللی است.
چــون اگر ایران کم کاری کند به راحتی این ویروس
قابلیت انتقال به سایر نقاط دنیا را دارد .بر همین اساس
ایران در راستای وظیفه ملی و بینالمللی با آن مقابله
میکند چون کنوانسیونهای بینالمللی تکالیفی را
برای کشورهای در معرض ویروس تعیین کرده است.
ما به تکالیفمان عمل میکنیــم اما جامعه جهانی
کمکــی انجام نمی دهد تا بتوان بــرای مقابله با این
اپیدمی اقدام شایستهای در سطح بین المللی کرد.این
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشاره به نامه وزیر خارجه به صندوق بینالمللی پول
و شورای امنیت برای درخواست کمک و تحریمزدایی
اظهار کرد :ایران باید از طریق کشــورهای روسیه و
چین و سایر کشورهای عضو شورای امنیت درخواست
کند تحریمها در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان
ملل برداشته شود تا بتوان با کرونا مقابله کرد.فالحت
پیشه با تاکید مجدد بر اینکه «ایران باید درخواست
صدور قطعنامه اضطراری کنــد» ،افزود :ایران باید از
طریق نمایندگیهایش در سراسر دنیا نامههایی را به
شوراهای مرتبط به سازمان ملل جهت صدور قطعنامه
اضطراری برای لغو تحریمها ارسال کند.
سخنگوی قوه قضاییه:

عمار صالحی به  10سال حبس
محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از محکومیت
یکی از فرزندان مقامات نظامی خبر داد.غالمحسین
اسماعیلی در نشستی خبری که از شبکه خبر سیما
پخش شد ،گفت :سال  98با فراز و نشیبهایی همراه
بــود البته ملت ایران با لطف خــدا در همه میدانها
سرافراز و سربلند بود و فراز و نشیبهای این سال را با
سرافرازی پشت سر گذاشتند .ما در قوه قضاییه سال
 1398را با مدیریت جدید و با برنامه تحول آغاز کردیم
و تالش همکاران ما این بود که مردم ما طعم شیرین
عدالت و خدمات قضایی را بچشــند و در این عرصه
گامهای بلندی برداشته شد.وی افزود :آخرین رایی که
دادگاه ویژه در تاریخ  25اســفند 98صادر 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 شد .این فرد به تنهایی و در قالب شرکتهای
متعدد بیش از  100فقره تسهیالت گرفته و تسهیالت
را مســترد نمیکرد که به  20سال حبس و 74ضربه
شــاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل
دولتی محکوم شــد .متهم دیگر عمار صالحی فرزند
عطاءاهلل به اتهام معاونت در اخالل در نظام اقتصادی
به تحمل  10سال حبس و محرومیت دائم از خدمات
دولتــی محکوم شد.اســماعیلی ادامــه داد :یکی از
بدهکاران بانکی بیش از  3هزار میلیارد از  10بانک با
عناوین مختلف تسهیالت گرفته بود و از تسویه امتناع
میکرد و با پیگیریهای قضایی بیش از  50درصد از
این بدهیهای معوق تا امروز تسویه شده است.
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حمله عدهای به آستان حرم امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در اعتراض به این اماکن؛

هتک حرمت به بهانه دفاع

همدلی| محسن رفیق  :ساعتهای آخر
روز دوشنبه افرادی در اعتراض به بسته شدن
درهای ورودی حرمهای حضرت معصومه(س)
و امام رضا(ع) ،به سمت این درها هجوم بردند
و ضمن سردادن شــعارهایی علیه مسئوالن
دولتی بخصوص وزیر بهداشت و رئیس جمهور
برای باز کردن درهــای این دو مکان زیارتی
آسیبهایی نیز وارد کردند .حمله عجیب این
افراد که نشان میداد از اقشار مذهبی هستند،
منجر به واکنشهای زیادی شــد .برخی این
کار را همچون حمله به سفارتخانهها و دیگر
اماکن دانســتند و گفتند که این افراد بدون
منطق تالش کردند هم سالمت عمومی را به
خطر بیندازند و هم موجب وهن دین شوند.
از چنــدی پیش تعطیل شــدن حرمهای
زیارتی در سطح کشــور به دلیل جلوگیری
از انتشار ویروس کرونا و با تصمیم ستاد ملی
مبارزه با کرونا ،اجرایی شده بود .این تصمیم
در حالی گرفته شــد که در کنار آن تعطیلی
بســیاری از مکانهای عمومی و حتی مراسم
نماز جمعه نیز در قالــب راهکارهای مبارزه
با شــیوع کرونا ،لحاظ شده بود و حتی مقام
رهبری هم از آن حمایت کردند .با این وجود
تعطیلی زیارتگاهها از ابتدا با مخالفت گروهی
از افراد همراه شــده بود ،مخالفتی که نهایتا
باعث شــد تا این افراد ،حیدرحیدرگویان به
سمت این اماکن مقدس هجوم برده و با زیر پا
گذاشتن قوانین کشور ،تصورات ذهنی خود را
اجرایی کنند .این در حالی است که این اقدام
از سمت کسانی انجام گرفته است که خود را
از طرفداران مدافعان حرم میدانند .حال این
سوال در اذهان مطرح شده است که این عمل
حامیان مدافع حرم جهت گشــودن درهای
حرمهــای رضوی و حضــرت معصومه(س)
بدون کســب نظر از مراجــع و برخالف نظر
رهبری ،بر اساس چه تفکری دنبال میشود؟
اگر چــه برخی منابع از دســتگیری  25نفر
توســط مراجع امنیتی به دلیل هتک حرمت
ایــن زیارتگاهها خبر میدهند اما آیا به واقع
میتوان انتظار داشت که دستگیری این افراد
پایانی بر اینگونه رفتارها خواهد بود؟
حجتاالســام احمد مروی ،تولیت آستان
قدس رضــوی در واکنش به ایــن اتفاق ،در
خصوص توقف موقــت حضور زائران در حرم
رضوی گفت«:از آنجا که ما نســبت به زائران
مســئولیت داریم باید اقدامات الزم را در این
زمینه انجام دهیم .او اشاره کرد که در غیر این
صورت امام رضا در روز قیامت از ما میپرسند
که چرا جان زائران مرا حفظ نکردی».
رئیس جمهور روحانی نیز روز گذشته و در
مراســم افتتاح قطعات  ۲و  ۳آزاد راه شهید
همــت – کــرج و در اولین واکنــش به این
موضوع ،اذعان داشــت« :اگر چه جسم ما از
اماکن متبرکه مقداری فاصله دارد و به دالیل
بهداشتی نمیتوانیم به اماکن متبرکه مشرف
شــویم اما روح ما از هر سال به آنها نزدیکتر
است .مخصوصا امسال که روز اول فروردین به
نام موالی ما حضرت موسیبنجعفر(ع) است
و فرزندان عزیز و بزرگوار او از امام هشتم(ع)
گرفته تا حضرت معصومه(س) تا شــاه چراغ
و بســیاری از اماکن متبرکه ما نیز از فرزندان
آن بزرگوار هستند».این مساله اما واکنشهای
بسیار دیگری را در بین نمایندگان مجلس و

خبر
پاسخ رهبرانقالب به استفتاء درباره
سفر در زمان شیوع کرونا

ِ
مسافرت غیر ضروری جایز نیست

مقام معظم رهبری در پاسخ به یک استفتاء درباره
ســفر در ایام شــیوع کرونا تاکید کردند :چنانچه
براساس تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت ،برای
ِ
جلوگیری از گســترش بیماری ،رفتن به مسافرتِ
غیر ضروری ممنوع باشد ،اجرای این تدبیر بر همه
الزم است و رفتن به چنین مسافرتی جایز نیست.
پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظم رهبری روز
سهشنبه اســتفتاء جدیدی پیرامون سفر در ایام
شیوع کرونا منتشر کرده است.
سوال :در حالی که مســئوالن محترم ،در شرایط
فعلی و شــیوع ویروس کرونا ،مردم را از سفر نهی
میکنند ،آیا مسافرت کردن ،سفر معصیت خواهد
بود و در چنین سفرهایی ،نماز را باید تمام خواند؟
اساس تدابیر ستاد ملی و وزارت
جواب :چنانچه بر
ِ
بهداشــت ،برای جلوگیری از گســترش بیماری،
رفتــن به مســافرتِ غیر ضروری ،ممنوع باشــد،
اجرای ایــن تدبیر بر همه الزم اســت و رفتن به
چنین مســافرتی ،جایز نبوده و نماز در این گونه
سفرها تمام است.
برخی صاحبنظران ایجاد کرد .علی مطهری،
نماینده مجلس نیــز در واکنش به رخدادها
در قم خواســتار بازداشت و محاکمه هتاکان
حرمت ســاحت حرم حضرت معصومه(س)
شــد .این نماینده مجلس در واکنش به این
هتک حرمت در توییتی نوشــت«:افراد جامد
فکری که در اعتراض به بستهشدن درب حرم
حضرت معصومه به آنجا هجوم بردند و درب را
شکستند ،باید بازداشت و مجازات شوند ،هم
به خاطر کمک به شیوع ویروس کرونا و هم به
دلیل ایجاد وهن برای اسالم و شیعه .آنها یاد
خوارج را زنده کردند».
احمــد مازنی ،عضو کمیســیون فرهنگی
مجلس نیــز در واکنش به رفتــار نامتعارف
عدهای در شکســتن در حرم مطهر حضرت
معصومــه(ع) در حســاب توییتــری خود
نوشت«:شکستن حرمت حریم اهل بیت (ع)
نماد جهل مقدس است.اما متولیان امر کجا
بودند که نتوانســتند از تجاوز عدهای با رفتار
وحشــیانه جلوگیری کنند؟»مازنی در حالی
از عبارت جهــل مقدس برای تشــریح این
واقعــه یاد میکند که آیــتاهلل محقق داماد
پیشــتر از این ترکیب اســتفاده کرده بودند.
تعبیری که به نوشــته ســایت عصر ایران با
اســتناد با آن میتوان فهمید چرا ابن ملجم
مرادی نمازخوان ،فرق علی علیهالسالم را در
محراب مسجد کوفه میشکافد .مفهومی که
با آن میتوان دریافت که چرا مســلمانانی در
کربال ،امام حسین و یارانشان را کشتند .این
یادداشت اشاره میکند که جهل مقدس ،بد
دردی اســت و اگر لمپنیسم هم به آن اضافه
شود درد شدیدتری ایجاد میکند.عالءالدین
بروجردی ،دیگــر نماینده مجلــس و عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز
در واکنش به این هتــک حرمت ،گفت :اگر
کسی حتی کمترین دقت نسبت به فرمایشات
مقــام معظم رهبری داشــته باشــد متوجه
میشود که ایشان تأکید کردند باید تصمیمات
ســتاد مقابله با کرونا با دقت اجرا شود .هدف
اصلــی هم جلوگیری از انتقــال این ویروس
خطرناک به دیگر افراد و مقابله با ابتالی تعداد
بیشتری از مردم اســت.او اشاره کرد :چگونه
در چنین شرایطی عدهای خودسرانه به خود

جرأت میدهند به مکانهای مقدس و حرم
حضــرت معصومه(س) و حــرم امام رضا(ع)
هتک حرمت کنند ،این کار چه توجیهی دارد؟
اینها درهای مکانهای مقدس را شکسته و با
توهین وارد شدند .باید جلوی این ناهنجاریها
و خودســریها گرفتــه شود.شــهابالدین
بیمقدار نماینــده مردم تبریز در مجلس نیز
در گفتوگو با ایسنا ،ضمن محکومیت هتک
حرمت حرم حضرت معصومــه(س) و حرم
امام رضــا(ع) بیان کرد :انجــام این اقدامات
واقعا جای تعجب دارد .زمانی که مقام معظم
رهبری فرمودند که هرچه که ستاد مقابله با
کرونا تشخیص دهد باید اجرایی شود؛ چگونه
عدهای به خودشــان اجازه میدهند تا دست
بــه چنین اقداماتی بزننــد .او در ادامه اظهار
کرد :این رفتارها ناپســند اســت .شکستن
درهای حرم ائمه و معصومین بسیار زشتتر
از تعطیلــی چنــد روز این اماکــن مقدس
اســت .این افراد با این اقدامات دین شیعه را
روبنایی و خرافی به جهان نشان میدهند.این
نماینده مــردم تبریز در مجلس تصریح کرد:
معلوم نیســت این اقدامات از کدام چشــمه
آب میخــورد .باید دید کــه این افراد با نگاه
روبنایی دست به چنین کاری زدهاند یا اینکه
از جایی ماموریت داشتهاند.علیرضا سلیمی،
نماینده مجلس شــورای اسالمی نیز در این
باره گفت:این اقدامات را گروههای خودسر که
انسان را یاد خوارج میاندازند ،انجام میدهند
که به هیچ وجه زیبنده نیست .اماکن متبرکه
ما بسیار مقدس هستند ،مگر میشود با مطرح
کردن حفظ قداست یک مکان مقدس ،هتک
حرمت این مکان را انجام داد.او خاطرنشــان
کرد :این افــراد اقدام غیرقابل دفاعی را انجام
دادند ،امیدوارم کســانی که از این اتفاقات
پشــتیبانی میکنند از نظر فکــری به خود
بیایند ،چراکه این تندرویها قابل دفاع نیست،
نه مرجعیت شــیعه و نه روحانیت برجسته
شیعه هیچکدام چنین مســائلی را هیچ گاه
به هــر کیفیت تاییــد نکــرده و نمیکنند.
ســلیمی درباره ضربات و لطماتی که چنین
رفتارهایی میتواند به اســام وارد کند ،بیان
کرد :این رفتارها مورد سوءاستفاده دشمنان
ما که شــیعه را بــر نمیتابند و با منطقش

آشــنایی ندارند ،قرار میگیرد .ما نباید کاری
کنیم افرادی که با تشیع و اصل اسالم مخالف
هستند ،از این گونه امور سوءاستفاده کنند.
مرتضی چیتســازیان وکیل دادگستری و
استاد فقه نیز در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
این اتفاق ،گفت :این مساله هم از لحاظ فقهی
و هم از لحاظ حقوقی ناشایست است.
او اضافه کرده اســت :از لحاظ فقهی وقتی
کــه ولی فقیه این امور را محول به کمیتهای
کرده که بر این امور نظارت دارد و در شورایی
چنین تصمیمی را گرفتند ،نوعی مخالفت با
ولی فقیه اســت و از لحاظ حقوقی هم اقدام
این افراد خالف مقررات اســت.او یادآورشد:
چه کسی گفته حتما فرد باید جلوی ضریح
بــرود و آن را لمس کند .زیــارت از راه دور
هم هســت و شخص در هر جایی میتواند با
امام و امامزاده و اولیــااهلل ارتباط برقرار کند.
محســن رهامی ،استاد حقوق دانشگاه تهران
نیز با اشــاره بــه این که زیــارت اهل بیت،
مستحب اســت گفت :این عده قیاس کردند
که رضاخان نتوانســت این اماکن مقدس را
تعطیل کند ولی جمهوری اسالمی میخواهد
این کار را انجام دهد ،این قیاس باطل است،
زیرا رضاخان مخالــف نمادهای مذهبی بود،
اما جمهوری اســامی برای حفظ جان مردم
به صورت موقت ایــن اماکن را تعطیل کرده
است؛ چرا که تجمعات موجب گسترش شیوع
بیماری میشــود .او همچنین اشــاره کرده
است :عدهای دنبال سوءاستفاده از احساسات
مذهبی مردم هستند .در سراسر دنیا مراکزی
که موجب تجمع مردم میشود تعطیل شد.
حتی پاپ هم به تنهایی دعا خواند ،اما عدهای
میخواهند اماکن مذهبی را در مقابل علم قرار
دهند که این اساسا غلط است.
رهامی همچنین خاطرنشــان کــرد :این
اقدامات نه تنها موجب ترویج مذهب نمیشود
بلکه موجب بدبینی مردم دنیا به نماد مذهب
میشــود .عالوه بر این که شکستن در حرم
حضرت معصومه(س) هتــک حرمت به این
مکان مقدس است هیچ کدام از مراجع تقلید
این اقــدام را تایید نمیکننــد این حرکات
مشکوک است و موجب بدبینی مردم دنیا به
مردم کشورمان و مذهب میشود.

حجتاالسالم محسن غرویان در واکنش به اتفاقات قم در گفتوگو با «همدلی»:

مردم میگویند ما خجالت میکشیم که در قم زندگی میکنیم
همدلی| تعطیلی موقــت حرم حضرت معصومه(س) و
حرم امام رضا(ع) با اعتراضهایی همراه بود که نهایتا
به هتک حرمت این دو حرم مقدس تبدیل شــد .در
قم معترضان درب حرم را شکســتند و در مشهد نیز
معترضان با حمله به گیتهای ورودی خواستار ورود به
حرم بودند که با مداخله نیروی انتظامی تالش آنها به
نتیجه نرسید.
این اقدام افراطیها واکنشهای بسیار زیادی را در کشور
و در میان مســئوالن و افکار عمومی به دنبال داشت.
در ارتباط با این موضوع با حجتاالســام والمسلمین
محســن غرویان ،عضو هیات علمی جامعه المصطفی
العالمیه ،گفتوگو کردهایم که در ادامه میآید.
واکنش حوزه در باره این اتفاق چه بود و آیا حوزه از
این جریانها حمایت میکند؟
این کارها اصال مورد تایید ما نیست .حمله به حرم ،توهین به
حرم ،در شکســتن و این حرکتها مشکوک است .به نظر من
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات باید ردیابی و بررسی کند که
منشأ این حرکتها از کجاست .اینها از کجا خط میگیرند .به
نظر ما در بین دین و علم هیچ تضادی وجود ندارد .این مسائلی
که در مبارزه با کرونا از سوی متخصصان سالمت و مسئوالن
بهداشت کشور بیان میشود ،همانطور که مقام معظم رهبری
فرمودند باید اجرا بشــود .در حوزه هم هیچ استاد با سواد و با
دانش روزی مخالف این نیست.مقام معظم رهبری هم دستور
دادنــد که ما نباید تخطی کنیم که از آنچه وزارت بهداشــت
توصیه و مصوب میکند .این هم یک راه عقالیی است که در
همه جای دنیا به آن عمل میشود که باید به هر نحوی جلوی
انتقال این ویروس گرفته شود .در جایی مانند نماز جماعات،

حرمها ،مراکز اجتماعی و جاهای شلوغ که تجمع میکنند که
اگر یک نفر عطســه کند این ویروس به همه منتقل میشود.
بنابراین ،این یک امر بدیهی و روشــن است که باید جلوی آن
گرفته شود و دین هم توصیه میکند که این مسائل بهداشتی
رعایت شــود و در این هیچ شک و شــبههای نیست .در این
میان حرمها برای آرامش روح انسان هستند که اگر جسم در
خطر باشد حرمها باید به صورت موقت بسته شوند تا اجتماعی
صورت نگیرد .ارتباط قلبی با حرمها هم میتواند برقرار شــود
بدون اینکه نیاز به حضور فیزیکی باشد .یعنی ارتباط با حرم به
عنوان نیایشگاه و مکان عبادت درست مانند ارتباط با خداست.
خدا همه جا هست ،حرمها هم میتوانند هر جایی باشند که
انسان بتواند ارتباط روحی با بزرگان با حضرت معصومه(س) ،با

امام رضا(ع) و با امام حسین(ع) و ائمه بگیرد.
مدیریت حوزه در برابر ایــن حرکتها چه موضعی
گرفته است؟
مدیریت مرکز حوزه آیتاهلل اعرافی هم اطالعیه و بیانیه دادند
و این حرکت را محکوم کردند .مراجع محکوم کردند .مدرسین
محکوم کردند .االن خیلــی از مردم میگویند که ما خجالت
میکشــیم که در قم زندگی میکنیم .چون اســم قم در این
مسئله کرونا بد دررفته است .این حرکتها هم چهره مردم قم
را در بیــن ملت ما و در بین جهانیان بدتر میکند .به هر حال
ما این حرکتها را محکوم میکنیم و باید مسئوالن ذیربط در
نهادهای مربوطه ببینند که اینها روی چه برنامهای اســت که
این خط را به آنها میدهد .مردم بدانند که حوزه علمیه ،مراجع
و مدرسین مبرا از این حرکتها هستند و برائت خودشان را از
حرکتهای توهینآمیز به ساحت مقدس ائمه و حرمها اعالم
میکنند.
این تندرویها چه تاثیری روی مناسک و مکانهای
مقدس به عنوان پایگاههای مذهبی و دینی دارد؟
این حرکتها در وهله اول از نهاد دین و مذهب تقدسزدایی
میکند و اثرات منفی دارد .مردم حتی شهروندانی که خیلی
معتقد نیستند با احترام خاصی به این مکانها نگاه میکنند
و برخورد خوبی دارند ،اما این رفتار ممکن اســت در نگاه آنها
اثرات نامناسبی بگذارد .ما نباید کارهای ضدعقالنیت را به نام
دین نسبت بدهیم .برای مثال برویم در حرم ضریح ببوسیم و
بگوییم که کرونا را میخوریم و اثری روی ما ندارد .این حرفها
هیچ جایگاهی نزد علمای دین و فقها ندارد .این موارد را یک
اقلیت بسیار محدودی انجام میدهند و نباید به همه مردم قم
نسبت داد.

روحانی :دولت در عید تعطیل نیست

رئیــس جمهوری گفــت :دولت با همــه توان و
امکانات در موضوع مقابله با کرونا وارد شده و برای
رســاندن تجهیزات و امکانات الزم بیمارستانها و
حفاظــت از جان کادر درمانی در مقابله با ویروس
کرونا همه تالش خود را انجام خواهد داد.
بــه گــزارش روز پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانی روز سه شــنبه در تماس تلفنی با رئیس
دانشــگاه علوم پزشــکی قم در جریــان آخرین
وضعیت شــیوع ویروس کرونــا و همچنین روند
درمان بیماران مبتال به کرونا در این اســتان قرار
گرفت.
رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از تالشهای
شبانهروزی پزشکان ،پرستاران و همه کادر درمانی
بیمارستانها برای درمان بیماران مبتال به کرونا و
همچنین اقدامات انجام شــده در طرح غربالگری
وزارت بهداشــت در اســتانهای مختلف کشــور
تاکید کرد :دولت و مــردم قدردان این زحمات و
تالشهای شما هستند و این فداکاریها در تاریخ
و ذهن مردم باقی خواهد ماند.
روحانی با بیان اینکه این روزهای ســخت دیر یا
زود به پایان خواهد رســید ،افــزود :مردم امروز
احساس میکنند که بیمارســتانها و پزشکان و
پرســتاران پناهی برای آنها هستند و این بسیار
ارزشمند است.
روحانی با اشاره به اینکه خوشبختانه کادر درمانی
باتجربه و متخصص ما در منطقه و ســطح جهان
از جایگاه خوبی برخوردار اســت ،خاطرنشان کرد:
دولــت با همه توان و امکانات در این موضوع وارد
شــده و برای رســاندن تجهیزات و امکانات الزم
بیمارســتانها و حفاظت از جان کادر درمانی در
مقابله با ویروس کرونا همــه تالش خود را انجام
خواهد داد.
رئیس جمهوری تصریح کــرد :به وزارت صنعت،
معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تامین نیازها
دســتور دادهام که هیچ محدودیتــی نباید وجود
داشــته باشد و پشتیبانیهای الزم از جمله تامین
ارز مورد نیاز برای واردات انجام گیرد.
روحانی افزود :بیتردید با سعی و تالش شبانهروزی
پزشــکان ،پرســتاران و کادر درمــان و یاری هم
و همــکاری مــردم و رعایت اصول بهداشــتی و
همچنین اجتناب از سفرهای غیرضرور و با ماندن
در خانه از این روزهای سخت عبور خواهیم کرد.
همچنیــن روحانــی در تماس تلفنــی با رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی اســتان گیالن ،گفت :هر
آنچه برای درمان بیماران و مقابله با شیوع ویروس
کرونا مورد نیاز باشد با تولید در داخل یا از طریق
واردات تامین خواهد شد.
روحانی در پاســخ به ابراز نگرانی رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی گیالن در خصوص احتمال افزایش
مبتالیان با انجام ســفرهای نــوروزی گفت :قطعا
همه باید در پویش «در خانه میمانیم» شــرکت
فعال داشته باشند و امیدوارم ملت فهیم و شریف
ما که همواره در کنار یکدیگر برای رفع مشکالت
تالش کردهاند ،این بار نیــز در این پویش بزرگ
برای تامین ســامت خود و سایر شــهروندان از
سفرهای نوروزی اجتناب کنند و صرفا اگر ناگزیر
به سفر یا جابهجایی بودند با حفظ اصول بهداشتی
نسبت به این کار اقدام کنند.
رئیس جمهور با بیــان توانمندی و تخصص کادر
درمانی ایــران در منطقه و جهــان ،اجرای طرح
غربالگری وزارت بهداشــت در استانهای مختلف
کشور را بسیار مهم خواند.روحانی در این مکالمه
تلفنی در خصوص تمهیدات دستگاههای بهداشتی
برای تامین سالمت و رفع مشکالت احتمالی کادر
ســامت در زندگی شــخصی خود در این استان
تاکید کرد و گفت :من دیروز هم اعالم کردم دولت
در تعطیالت عید تعطیل نیســت و همه مسئوالن
به خدمترسانی مشغول میباشند و از این فرصت
استفاده 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
مســووالن و بویژه مسووالن ســتاد ملی مدیریت
بیماری کرونا را مطلع کنید تا برای رفع این موانع
در اسرع وقت اقدام شود.

