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نمایندگان مجلس روز گذشــته 
گزارش کمیســیون بهداشت درباره 
عملکرد حسن روحانی، رئیس جمهور 
ســابق و رئیس سابق ســتاد مقابله با 
کرونا، را به قوه قضائیه فرستادند تا با او 
برخورد شود.۱۶۷ نماینده مجلس که 
به ارجاع این گزارش به قوه قضاییه رای 
دادند، مدیریت حسن روحانی در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا را صحیح ندانسته و 
طبق اظهارات نایب رئیس کمیسیون 
بهداشــت عموم مردم ایران از عملکرد 
ستاد کرونا و وزارتخانه ها و در راس آن 
شــخص رئیس جمهوری در کنترل و 
درمان بیماری کرونا رضایت نســبی 
نداشته و ضررهای جبران ناپذیر مادی 

و معنوی متحمل شده اند.
این گزارش اما پیــش از آنکه مورد 
استقبال بعنوان یک اقدام در راستای 
خواست مردم و رسیدگی به ضررهای 
جبــران ناپذیر مــادی و معنوی تلقی 
شود، شائبه سیاســی کاری و اقدامی 
جهت گیرانه علیه شــخص حســن 

روحانی و دولت قبل را نمایان ساخت.
نمایندگانــی کــه روز گذشــته 
از تصمیمات اشــتباه رئیس جمهور 
در پایان ســال ۱399 و عادی انگاری 
وضعیت بیماری در نوروز ۱400 سخن 

گفتند همان ها هستند که فروردین ماه 
۱400 علی رغم انتقــادات فراوان به 
ستاد ملی کرونا در بیانیه ای با 235 امضا 
از زحمات وزیر بهداشت و فرماندهان 
حوزه بهداشــت تقدیر و تشکر کردند.

این بیانیــه در اوج انتقادات به عملکرد 
شخص نمکی و ستاد ملی کرونا و افزایش 
چشم گیر فوتی های کرونا منتشر شد و 
انتقادات فراوانی را بدنبال داشت. در آن 
زمان انتظار افکار عمومی ورود مجلس و 
بازخواست از مسببان وضع موجود و نه 

صدور بیانیه تقدیر و تشکر بود.
گزارش روز گذشــته کمیسیون 
بهداشت مجلس با جهت گیری خاص 
صرفا بر پیک پنجم و ســفرهای عید 
نوروز تمرکز کرده اســت در حالیکه 
انتقادات اصلــی افــکار عمومی به 
تاخیــر در واردات واکســن و کندی 
واکسیناســیون بود. ایــن موضوع 
موجب تذکر نماینــده مهریز و بافق 
در جلســه علنی مجلس هم شــد. 
محمدرضا صباغیــان بافقی گفت: 
گزارش کمیســیون بهداشت بیشتر 
روی بحث سفر ها تمرکز کرده است. 
سفرها درست است ولی ما مراسم های 
مذهبی هم داشتیم که شیوه نامه های 
بهداشــتی در آن ها رعایت نمی شد. 
در مشهد و به خصوص در حرم مطهر 
امام رضا )ع( همین االن جای سوزن 

انداختن نیســت. چرا به این مسائل 
دقت نمی شــود؟ صباغیــان افزود: 
چرا کمیسیون بهداشــت همه این 
کوتاهی ها را بیان نکرده است. به گفته 
این نماینده گزارش کمیسیون یک 
جانبه بوده و همه مسائل را ندیده است.

بی توجهی به شکست تولید 
داخلی واکسن کرونا

از سوی دیگر یکی از انتقادات اصلی 
به عملکرد ســتاد ملی کرونا در دولت 
روحانی عدم واردات واکســن در زمان 
مناســب آن بود که تاخیــر در واردات 
واکســن به اعتقاد کادر درمان منجر 
به افزایــش فوتی ها و از دســت رفتن 
جان های بسیار شــد. واکسیناسیون 
به عنوان راهکاری جهانــی از ماه های 
ابتدایی شیوع این بیماری، در دستورکار 
کشــورهای مختلــف قــرار گرفت و 
چند کشور با ســاخت و دریافت مجوز 
اضطراری مصرف، واکسیناسیون مردم 
خود را شــروع کردند.ایران اما از ابتدا 
بدنبال تولید داخلی واکسن کرونا رفت 
و مهمترین بخشــی که برای ساخت 
واکسن اعالم آمادگی کرد، ستاد اجرایی 
فرمان امام به ریاست محمد مخبر بود. 
شاید پرداختن به این مساله موجب به 
میان آمدن چهره اصلی دولت رییسی و 
حتی وزیر بهداشت فعلی که از منتقدان 
واردات واکسن بوده و بر ساخت واکسن 

داخلی تاکید داشــته اند، می شد. پس 
مجلس در گزارش دیــروز ترجیح داد 
در این زمینه با سکوت از ماجرا بگذرد. 
اما طبق اعالم مخبر، معاون اول دولت 
رییسی قرار بود تا اخر تیر ۱2 میلیون، تا 
آخر مرداد 20 میلیون و تا آخر شهریور 
50 میلیون واکسن برکت تولید شود که 
این وعده محقق نشد.مسعود پزشکیان 
نماینده تبریز به درستی اعالم کرد که 
درمورد واکسن سیاســت واحدی در 
کشور وجود نداشت.کما اینکه با تغییر 
دولت و روی کار آمدن دولت رییسی به 

کلی سیاست تولید واکسن داخلی جای 
خود را به واردات واکسن داد.

از سوی دیگر منتقدان امروز مجلس 
برخی مخالفان واکســن کرونا بوده و از 
حامیان طب سنتی در برابر واکسیناسون 
سخن می گفتند.از جمله زهرا شیخی، 
زهرا شیخی، نماینده اصفهان در رشته 
توئیتی نوشته: آوریل 2020 رویدادی 
توســط مکرون، بیل گیتس و دبیرکل 
WHO )سازمان جهانی بهداشت( برای 
ایجاد شتاب در درمان کووید۱9 برگزار 
شــد. نتیجه این رویداد ایجاد سازوکار 
بین المللی واکسن به نام کواکس زیر نظر 
WHo و بنیاد بیل گیتس شد. او این نقل 
قول از بیل گیتس را آورده که با واکسن 
می خواهم تا ۱5 درصد جمعیت جهان 
را کاهش دهــم.در همین رابطه عباس 
عبــدی، روزنامه نگار اصــالح طلب در 
توییتی به ارسال گزارش عملکرد روحانی 
درباره کرونــا به قوه قضاییــه واکنش 
نشان داد و نوشــت: کار به کجا رسیده 
که حامیان طب سنتی برای کم کاری 
روحانی در مقابله با کرونا مدعی شده اند.
ادامه مشکالت و عملکردهای 
انتقادبرانگیزدردولت رییسی

در گزارش دیروز کمیسیون بهداشت 
مجلس علیه تصمیمات ستاد ملی کرونا و 
روحانی تاکید شده معضالتی مثل عدم 
کنترل و تنظیم مناســب بازار کاالهای 
معیشتی مثل مرغ و روغن که نتیجه آن 
تشکیل صف های طویل برای تامین این 
اقالم از سوی مردم است، سرعت شیوع 
بیماری را صدچنــدان می کندگرچه 
این انتقــادات در جای خود درســت و 
قابل تامل است؛ اما آنچه مشخص است 
ادامه همین وضعیت در دولت رییسی 
است که نشــان می دهد این مشکالت 
مربوط به دولت گذشته نبوده و ادامه دار 
است. همچنان منتقدان نسبت به عدم 
اعمال قرنطینه های ســخت گیرانه، باز 
بودن جاده ها، عدم فشــار برای اعمال 
واکسیناسیون اجباری و برگزاری برخی 
تجمعات و مراســم مذهبــی در دولت 
رئیسی انتقادات جدی دارند. به همین 
دلیل گــزارش مجلس بیــش از آنکه 
رسیدگی مستقل و بدون نگاه سیاسی 
به موضوعی مهم که مردم در دو ســال 

گذشــته درگیر آن بوده اند، باشد، رنگ 
و بوی سیاســی کاری و حمله به دولت 
قبل و شخص حســن روحانی را دارد. 
کما اینکه پیش از ایــن نیز نمایندگان 
مجلــس تالش هایی برای شــکایت از 
حســن روحانی و ثبت آن در دستگاه 
قضا داشــته اند. اما پیگیری سوابق این 
شکایت ها در دولت های گذشته نشان 
می دهد معموال رسیدگی نمی شوند و 
راه به جایی نمی برند و اساسا این سوال 
اصلی مقابل روی مجلسیان قرار می گیرد 
که آیا واقعا تنها حسن روحانی می تواند 
قابل شکایت و پیگیری در مساله کرونا 
باشد؟ مسعود پزشکیان نماینده تبریز اما 
در پاسخ به این پرسش انصاف نیوز که آیا 
با تشکیل پرونده یا کمیته  حقیقت یابی 
برای بررسی کوتاهی ها موافقید؟ گفته 
است: از چه کسی شکایت شود؟! از مِن 
وزیر بهداشــت؟ می گویم پول و اختیار 
ندادند، از نیروهای مسلح؟ از مجلس؟ قوه 
قضاییه ای که می خواهد رسیدگی کند 
هم همراهی نکرد، آن کسی که می خواهد 
قضاوت کند خودش هم متهم اســت. 
یعنی همه ی ما در این ماجرا مسئولیم؛ 
نمی شــود تنها یک جا را محکوم کرد. 
وزارت بهداشت و درمان زیر این مشکالت 
دارد له می شود، چهار نفر هم پیدا شده اند 
که هر روز فحش می دهند؛ خب چکار 
کند؟! این ماجرا را ستاد باید جواب دهد 
و ســتاد هم همه ی ما هستیم که جمع 
شــده ایم و برونداد ما متاسفانه همین 
بوده که مردم دارند جانشان را از دست 
می دهند و هزینه می دهیم. یک عده هم 
به اسم فرهنگ و دین کاری می کنند که 

این وضعیت اشاعه پیدا می کند.

مجلس گزارش عملکرد حسن روحانی در ستاد کرونا را به قوه قضائیه فرستاد؛

سیاسی کاری یا فرار رو به جلو؟

گزارش

آش انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم چنان 
شور شــده اســت که اصولگرایان و تشکل های 
سیاسی هم راستا با دولت هم به جرگه منتقدان 
پیوسته اند و مدام به ابراهیم رییسی و دولت و البته 
برخی رقبایش که اکنون پســت هایی هم چون 
شهرداری و ... را در دست دارند هشدار می دهند. 
سه روز قبل چند ساعت پس از آنکه الله افتخاری، 
نماینده مجلس گفت »روش رئیسی برای اداره 
کشور سیره ائمه معصومین )ع( است«، فرزندش 
به عنوان مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و 
بازنشستگی کارکنان فوالد انتخاب شد. اما این 
اولین انتصاب پرحاشیه در دولت سیزدهم نبوده 
و از زمان شروع  به  کار دولت جدید، انتصاب های 
فامیلی، گروهی و جناحــی بدون درنظرگرفتن 
تخصص و تجربــه الزم با چنان ســرعتی انجام 
می شود که برخی چهره های سیاسی که اکنون در 
مسند مسئولیت قرار گرفتند قبال از هر نوع فامیل 
بازی تبری جسته و قول شایسته ساالری داده اند.
درهمین راستا دیروز غالمرضا مصباحی مقدم از 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: 
به آقای رییســی توصیه می کنم از انتصاب های 

حاشیه دار در دولت پرهیز کنند.
غالمرضا مصباحی مقــدم از اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال 
که آیا با انتصاب نزدیکان مقامات سیاســی در 
پست های مختلف موافقید یا خیر؟ نقاط قوت و 
ضعف این انتصابات را چه می دانید؟ به خبرآنالین 
گفت: حقیقت این است که در انتصابات فامیلی به 
فرض اینکه رعایت شایسته ساالری صورت گیرد 
شبهه ناک است. شــبهه آن این است که همین 

شایسته ساالری و همین شایستگی ها را ممکن 
است فرد دیگری هم داشته باشد.

 مردم ذهنیت خوبی
 از فامیل بازی مقامات ندارند

او افزود: من معتقد هستم که مسئوالن باید در 
حوزه های مدیریتی خودشان از انتخاب افرادی 
که به آنها وابستگی دارند باید پرهیز کنند. از این 
جهت بسیار مناسب است که از انتصاب نزدیکان 
دوری و پرهیز شود تا این شبهه به وجود نیاید که 
فامیل بازی اســت چون باالخره مردم ذهنیت 
خوبی از این گونه اقدامات ندارند و جلب اعتماد 
عمومی و باال رفتن سرمایه اجتماعی اقتضا می 
کند که به شدت از این گونه انتصابات خودداری 
و پرهیز شود.این چهره سیاسی در پاسخ به این 
سوال که به نظر شما نگاه غالب جامعه به این گونه 
مسائل در بین مقامات سیاسی چیست؟ تصریح 
کرد: نظر بنده بازتاب نظر مردم در این باره است. 
افکار عمومی نمی پســندد که مسؤالن کشور 

بستگان خودشــان را به قدرت برسانند و به آنها 
پُســت دهند. در واقع مردم این گونه اقدامات و 

انتصابات را فامیل بازی می دانند. 
انتصاب های فامیلی یک رانت است

او در پاســخ به این ســوال که تا چه حد این 
گونه انتصاب هــای فامیلی رانت آور اســت؟ و 
چه زیان هایی بــرای کشــور دارد؟ تاکید کرد: 
انتصاب های فامیلی یک رانت است. یعنی کسی 
که فامیل و خویشاوند یک مسئول است، انتصابش 
در پُست هایی که به نحوی توسط او می تواند رقم 
بخورد یک رانت اســت در نتیجه باید از چنین 

رانت هایی خودداری شود. 
رییسی از انتصاب های حاشیه دار در دولت 

پرهیز کند!
مصباحی مقدم در پاســخ به این ســوال که 
توصیه شما به دولت آقای رئیسی در این خصوص 
چیست؟ آیا از خویشاوندان شخص شما هم در 
دولت جدید پُست گرفته اند؟ عنوان کرد: به آقای 

رییســی توصیه می کنم از چنین انتصاب های 
حاشــیه داری در دولت پرهیز کنند. نکته دیگر 
اینکه، هیچ یک از فامیل های بنده در این تغییر 
و تحوالت مسئولیتی پیدا نکرده اند و بنده برای 

هیچ یک از بستگانم واسطه نشدم. 
به جای رانت از نخبگان استفاده کنید

در همین حال شــیوا قاســمی پور نماینده 
مجلس هم دیروز در نطق پیش از دســتور خود 
گفت: در روزهای اخیر شــاهد انتصابات فامیلی 
برخی از مسئوالن ارشد دولت در مناصب دولتی و 
خصوصی هستیم. تا کی باید شاهد استفاده رانت 
در انتصابات باشــیم؟ امیدوارم مسؤولین تأکید 
مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت نخبگان 
در راستای توسعه کشور را سرلوحۀ انتخاب افراد 
برای تصدی پست های کلیدی قرار دهند و دست 

از انتصابات حزبی و فامیلی بردارند.
 نماینده مریوان و سروآباد در مجلس یازدهم 
تصریح کرد: همکاران مــن در حالی از افزایش 
سهم سرمایه انسانی استانشان در وزارتخانه های 
مختلف می گویند که من 40 سال پس از پیروزی 
انقالبی که منادی وحدت مسلمین جهان بوده 
از مطالبه استاندار بومی اهل سنت که همچون 
رؤیایی دســت نیافتنی از دولتی به دولت دیگر 

حمل می شود.
رابطه بر ضابطه اولویت پیداکرده است 

هم چنیــن یک فعال سیاســی اصالح طلب 
گفت که در این دوره و با وجود یکدستی قوا فامیل 
بازی در مناسبات بسیار پررنگ شده و امروز این 
جوک در جامعه رواج یافته است که یا باید فرزند 
و یا داماد سیاسیون باشید که پست مهم به شما 
داده شــود.به گزارش ایلنــا محمدعلی نمازی، 
درباره روند خویشاوند ساالری در میان جریان 
اصولگرایی بعد از یکدســت شــدن قوا، آن هم 
درحالی که این جریان خانواده هاشمی و روحانی 
و سایر مســئوالن را مورد شماتت قرار می دادند 

که چرا از اقوام خودشان در سمت های استفاده 
می کنند، گفت: مشاهده می کنیم امروز شعارها 
و وعده هایی که جناب آقای رئیسی در انتخابات 
دادنــد تحقق پیدا نکرده اســت و یــا معکوس 
آن گفته ها رخ داده ازجمله همین خویشــاوند 
ساالری ها که ریشــه  در عدم شایسته ساالری 
دارد.این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان 
کرد: در کشور هنگامی که شایسته ساالری نباشد 
افرادی روی کار می آیند که بتوانند رابطه بهتری 
باکسی که در رأس کار است، برقرار کنند. عضو 
حزب کارگزاران تأکید کرد: هنگامی که موضوع 
ضابطه مندی و شایسته ســاالری کنار می رود و 
رابطه جای آن ها را می گیرد، فامیل ها، شریک ها، 
هم جناحی ها و همبندی ها روی کار می آیند و 

دیگر شایسته ساالری رعایت نمی شود. 
وی ادامه داد: زمانی هستند افرادی که ممکن 
اســت یک مقداری رابطه در انتصابشان وجود 
داشته باشــد اما ادعایی ندارند ولی این جمعی 
که امروز در رأس قوه مجریه قرار گرفتند شــعار 
و ادعایشان این است که  ما می خواهیم از رابطه 
بازی جلوگیــری کنیم و از ارجحیــت رابطه بر 
ضابطه بپرهیزیــم و اتفاقاً مشــاهده می کنیم 
بالعکس عمل می کنند یعنی ضابطه تحت الشعاع 
رابطه قرارگرفته است و فامیل بازی بسیار پررنگ 
شده است برای همین اساس است که امروز در 
جامعه جوک شده که باید فرزند و داماد سیاسیون 
باشی که پست مهم داده شود.این فعال سیاسی 
اصالح طلب گفت: اقداماتی که این روزها مشاهده 
می کنیم خلف وعده اســت، چراکه نمی توانیم 
وعده ای به مردم بدهیم و برخالف آن عمل کنیم 
آقای رئیسی و وزرا و همکارانش دچار خلف وعده 
هستند و از شایسته ساالری فاصله گرفته اند و آن 
چیزی که مردم مشــاهده می کنند و درباره اش 
سخن می گویند این اســت که رابطه بر ضابطه 

اولویت پیداکرده است.

ادامه واکنش ها به دامادگرایی و خویشاوندگماری در دولت رئیسی

مصباحی مقدم: این انتصابات شبهه ناک است 
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گزارش روز گذشته 
کمیسیون بهداشت مجلس 
با جهت گیری خاص صرفا بر 
پیک پنجم و سفرهای عید 

نوروز تمرکز کرده است، 
در حالی که انتقادات اصلی 

افکار عمومی به تاخیر در 
واردات واکسن و کندی 

واکسیناسیون بود

نمایندگانی که روز گذشته 
از تصمیمات اشتباه 

رئیس جمهور در پایان 
سال 1399 و عادی انگاری 
وضعیت بیماری در نوروز 

1400 سخن گفتند همان ها 
هستند که فروردین ماه 

1400 به رغم انتقادات 
فراوان به ستاد ملی کرونا 

در بیانیه ای با 235 امضا 
از زحمات وزیر بهداشت و 

فرماندهان حوزه بهداشت 
تقدیر و تشکر کردند

اعظم  ویسمه

امیرعبداللهیان: 
به دقت رفتار بایدن را می سنجیم

وزیر امور خارجه کشورمان در رشته توئیتی نوشت: 
کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران را مطرح می کند و 
ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد، ولی هم زمان 
تحریم های جدید علیه افراد و شرکتهای ایرانی اعمال 
می کند. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان ادامه 
داده است: ما به دقت رفتار آقای بایدن را می سنجیم. 
هدف »مذاکره«، حــرف زدن محض نیســت بلکه 
توافق ملموس و احترام به منافع متقابل اســت. 4+۱ 
برای مذاکره مبتنی بــر رعایت منافع و حقوق متقابل 

آماده باشد.
    

میرتاج الدینی:
 توئیتر باید رفع فیلتر شود

نماینده تبریز با تاکید بــر این که مجلس به دنبال 
محدودسازی اینترنت یا پلتفرم های مختلف نیست، 
تاکید کرد: نظر من این است که توییتر باید رفع فیلتر 
شود، به گزارش دیدار نیوز وی پرسیده: چرا توییتر برای 
مسئولین آزاد باشد و برای مردم آزاد نباشد؟ من معتقدم 
وقتی که مســئولین در توییتر حضور دارند، چرا باید 
برای مردم ممنوع باشد؟ اگر خالف است برای همه باید 
باشد و مسئولین هم استفاده نکنند، اما حاال که استفاده 

می کنند باید برای مردم هم آزاد شود.
    

آیت اهلل نوری همدانی:
 با بسته شدن فضای مجازی مخالفم

یک مرجع تقلید گفت امروز با بسته شدن فضای 
مجــازی مخالف هســتم، اما باید نســبت به کنترل 
ناهنجاری های آن حســاس بود. متاسفانه دشمنان، 
جوانان و خانواده ها را مورد هدف قرار داده که در مقابل 
این نقشه دشمن باید اقدامات مناسبی انجام گیرد.به 
گزارش ایلنا،  آیت اهلل نوری همدانی در دیدار با آقا تهرانی 
رئیس و برخی اعضای کمیسون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی،  افزود: اینکه ما قانونی را تصویب و ابالغ کنیم، اما 
نظارت بر اجرا نداشته باشیم مؤثر نیست، بلکه باید با 

نظارت دقیق، در اجرای آن نیز سهیم باشیم. 
    

حزب ندای ایرانیان:
 از دولت رئیسی انتظار اقدامات 

اجرایی مؤثر نداریم
حزب ندای ایرانیان تاکید کرد ما با درک مســائل 
و مشکالت اقتصادی امروز ایران و تنگناهای فراوانی 
که دولت به دلیل تحریم های ناجوانمردانه با آن مواجه 
است، معتقدیم نمی توان از دولت انتظار داشت در ۱00 
روز اول اقدامات اجرایی مؤثری برای بهبود وضعیت 
معیشــتی جامعه انجام دهد.به گزارش فارس حزب 
ندای ایرانیان در آستانه صدروزه شدن آغاز به کار دولت 
سیزدهم در بیانیه ای با تاکید بر این که دولت برنامه 
عملیاتی خود را هنوز اعالم نکرده و نگرانی کارشناسان 
را در پی داشته نوشته: به عنوان منتقد دلسوز دولت، 
معتقدیم کــه دولتمردان باید هرچه ســریع تر این 
اقدام مهم را انجام دهند تا ضمن بهره مندی از نظرات 
کارشناسان مختلف کشور، پیام امیدبخش مؤثری به 
جامعه ارائه کنند و بخش بزرگی از ابهامات و نگرانی 
موجود نســبت به آینده وضعیت اقتصادی کشور را 

مرتفع کنند.
    

بازداشت معاون سابق وزارت صمت 
معاون سابق وزیر صمت و شــبکه دالالن مرتبط 
با وی که نقش زیادی در التهابــات بازار روغن و کمبود 
این کاالی اساسی در سال 99 داشتند، توسط سازمان 
اطالعات سپاه بازداشت شــدند. به گزارش خبرانالین 
این مســئول وقت دولتی، متهم اســت که با دریافت 
رشــوه، ارز 4200 تومانی مربوط به واردات روغن را به 
شرکتی خصوصی تخصیص داده، که نه تنها از این ارز 
برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر 
راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش 
رسانده است. پرونده این متهمین که به اتهام اخالل در 
نظام اقتصادی کشور بازداشت شــدند و اقدامات سوء 
مختلفی از قبیل ارتشاء، حیف ومیل بیت المال، خیانت 
در امانت، قاچاق و... انجام داده اند، جهت رسیدگی در 

اختیار قوه قضاییه قرارگرفته است.
    

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:
 ۱۳ آبان در هیچ شهری

 راهپیمایی نداریم 
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: 
مراســم بزرگداشــت ۱3 آبان،  با رعایت توصیه های 
بهداشــتی در بیش از ۸00 شهر ســاعت ۱0 صبح روز 
پنجشنبه برگزار می شود. در هیچ شهری راهپیمایی 
نداریم و این مراسم فقط به شــکل اجتماع با شکوه در 
محل های غیرمسقف که عمدتا در میادین و خیابان های 
شهرها خواهد بود، برگزار می شــود.به گزارش ایسنا، 
مجتبی اشجری افزود: ایجاد ایستگاه سیار واکسیناسیون 
کرونا در محل اجتماع مراسم هم در تهران و هم در مراکز 
استان ها در نظر گرفته شده اســت و در مراسم تهران 

حسین سالمی فرمانده کل سپاه سخنرانی می کند.

روی موج کوتاه


