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همزمان با آغاز دهه فجر و در آســتانه چهل ویکمین ســالروز 
پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح امروز در مرقد مطهر امام عظیم الشأِن ملت ایران حضور یافتند 

و با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند. 
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با حضور 
بر مزار شهیدان عالی مقام آیت اهلل بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای 
حادثه هفتم تیر، علــّو درجات آنان را از خداوند متعال مســئلت 

کردند.
رهبر انقالب اسالمی سپس در گلزار شهیدان حضور یافتند و با 
درود و سالم به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا و مدافعان عزت و اقتدار 
ایران اسالمی، برای استمرار حرکت پر افتخار ملت ایران دعا کردند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از راه اندازی خط تماس 
ویژه برای پاسخگویی به سواالت مردم درباره ویروس کرونا خبر داد.
سعید نمکی عصر دیروز در حســاب توییتر خود نوشت: بخش 
مشاوره بیماری های واگیر سامانه تلفنی ۱۹۰ برای پاسخگویی به 

سواالت مردم در خصوص ویروس کرونا راه اندازی شد.
وی ادامه داد: هموطنان عزیز و همچنین همکاران نظام سالمت 
می توانند از این طریق ســواالت خود را به صورت شــبانه روزی با 

کارشناسان مربوط در میان بگذارند.

به گزارش ایرنا، شــماره تلفن ۱۹۰ ســامانه ۲۴ ساعته وزارت 
بهداشت که از خطوط تلفن ثابت و همراه قابل شماره گیری است.

ویروس کرونا اواخر دسامبر گذشته )آذر / دی( میالدی در بازار 
غذاهای دریایی شهر ووهان واقع در استان هوبی چین که به طور 
غیرقانونی حیوانات وحشــی می فروشــند، آغاز شد. این ویروس 
اکنون عالوه بر ۳۰ اســتان و منطقه در چین به ۱۲ کشور دیگر از 
جمله آمریکا، استرالیا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، کانادا و فرانسه هم 

سرایت کرده است.
بر اساس آخرین آمار تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار نفر در چین به 
این ویروس مبتال شده اند و بیش از ۲۱۳ نفر بر اثر این بیماری جان 

خود را از دست داده اند.
در پی اعالم وضعیت اضطرار ویروس کرونا از ســوی ســازمان 
جهانی بهداشــت، وزیر بهداشــت طی نامه به اسحاق جهانگیری 
معاون رئیس جمهوری از دولت خواســت که همه پروازهای رفت 
و برگشــت به چین تا اطالع ثانوی لغو شود و در جلسه روز گذشته 
)جمعه( اعضای دولت که با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، راه و  شهرسازی، گردشــگری و صنایع دستی، کشور و 
سخنگوی دولت برگزار شد، مصوب شــد که تا اطالع ثانوی همه 

پروازهای ورودی و خروجی به چین لغو شود.

رئیــس جمهور با گرامیداشــت ســالروز ورود حضــرت امام 
خمینی)ره( به کشورمان، ۱۲ بهمن ســال ۱۳۵۷ را روزی بسیار 
مهم در تاریخ جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت: بی تردید راه و 
مسیر حضرت امام خمینی)ره( را با هدایت های مقام معظم رهبری 
ادامه خواهیم داد تا به آنچه مطلوب نهضت و انقالب اســالمی بود، 

دست یابیم. 
به گزارش ایسنا، حســن روحانی دیروز در جلسه شورای عالی 
فضای مجازی، با اشــاره به اینکه مردم ایــران در ۲ مقطع منتظر 
بازگشت و دیدار امام و رهبر عزیزشــان بودند، اظهارداشت: یکی 
از این ایام در ســال ۱۳۴۲ بــود که امام)ره( را دســتگیر کردند و 
ایشــان مدتی را در حصر و زندان ســپری کردند و مــردم در این 
روزها در سراســر کشــور منتظر بازگشــت حضرت امــام)ره( 
بودند تا مجــدداً از هدایت هایشــان بهره مند شــوند و در نهایت 
در ۱۶ فروردیــن ۱۳۴۲  ایــن موضوع محقق شــد و امــام به قم 
 بازگشتند و  مردم به همین مناســبت مراسم  زیادی در شهرهای 

مختلف برگزار کردند.
رئیس جمهور گفت: پس از ســخنرانی امام راحل در ۱۳ آبان 
۱۳۴۳ مجدداً ایشــان را به تهران منتقل کرده و به ترکیه بردند و 
به مدت یکسال در شهرهای ازمیر و بورسا گذراندند و در نهایت به 
عراق تبعید شدند. طی این ســال ها نیز مردم منتظر بازگشت امام 
خمینی)ره( بودند تا اینکه در مهرماه ۱۳۵۷ اجازه ندادند امام)ره( 
در عراق بمانند تا اینکه ابتدائاً به قصــد کویت و نهایتاً عازم پاریس 

شدند.
روحانــی در ادامه با بیــان اینکه  امــام راحل پــس از ۴۷ روز 
از پیروزی انقالب اســالمی، مــردم را پای صنــدوق آراء دعوت 
کردند ، گفت: مردم به دعــوت امام ، در فروردین ســال ۵۸ پای 
صنــدوق رأی آمده و بــه جمهــوری اســالمی رأی آری دادند، 
 لــذا روز ۱۲ فروردیــن به عنــوان روز جمهوری اســالمی ایران 

تعیین گردید.
رئیس جمهور گفت: با اینکه نظام مورد نظر مردم ایران جمهوری 
اســالمی بود، اما امام)ره( به این اتفاق نظر عمومی اکتفا نکرده و 
تأکید کردند که عنوان و ســاختار سیاسی کشــور به همه پرسی 

گذاشته شود.
روحانی گفت: ۱۲ بهمن روز ورود امام راحل به کشورمان بود و 
۱۲ فروردین با رأی مردم به عنوان روز تثبیت ماهیت نظام تعیین 
شد و ۱۲ آذر همان سال نیز قانون اساسی تثبیت شده و روز قانون 
اساسی محسوب می شــود. بنابراین این ۳ ایام توانست به عنوان 

الگویی از نظام سیاسی را برای همه ملت های منطقه و جهان عرضه 
کند.

رئیس جمهور گفت: به روح همه کســانی که در راه آرمان های 
امام راحل جان خود را فدا کرده و به شــهادت رســیدند و در همه 
مراحل مختلف تا به امروز به پیروی از راه ،منطق و آرمان های امام 
ایستادگی، شهامت و شــهادت را برگزیدند که آخرین آنها سردار 
ســلیمانی بود، درود می فرستیم. سردار ســلیمانی راه پر افتخار 
شهادت را برگزید و توانســت تحول بزرگی را در داخل و در سطح 

منطقه و جهان بوجود آورد.
در ادامه جلسه شورای عالی فضای مجازی،  بخش اهداف شبکه 
ملی اطالعات تا سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید. بر این اساس پوشش 
صد در صد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت 
متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن 

باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه می باشد.
در این جلســه همچنین مقرر شــد حداقل ۳ قطب مرکز داده 
در سه استان کشور ایجاد شــود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور 

داشته باشیم.
همچنین در این جلسه قرار شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ 
مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید 
گوشی های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی های کشور 
افزایش یابد و همچنین ساالنه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در 

زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد سهم 
اقتصاد دیجیتال و خرده فروشــی الکترونیکــی  حدود ۱۰ درصد 
اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال 

۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.
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همزمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمی صورت گرفت

حضور رهبر انقالب در مرقد امام خمینی)ره( وگلزار شهدا 

نمکی: 

خط تماس ویژه مشاوره اضطراری کرونا راه اندازی شد

رئیس جمهور در جلسه شورای فضای مجازی:

با تاکید امام )ره( ساختار سیاسی کشور   به  همه پرسی گذاشته شد

 وقتی اصولگرایان لیست می بندند و 
دست اصالح طلبان خالی است؛

اندر خم کوچه 
»صالحیت«

سياست 2

کمتر از سه هفته تا انتخابات مجلس شــورای اسالمی زمان باقی 
است. دوم اسفند این انتخابات برگزار می شود و با توجه به این نزدیکی 
کم کم باید بازار تبلیغات کاندیداها داغ شود، اما آنچه داغتر است تداوم 
»جنگ صالحیت ها«ست و به نظر نمی رسد تنور گرمی برای تبلیغات 
انتخاباتی روشن شود؛ چراکه اساسا اغلب کاندیداها از یک جناح و یک 
گرایش سیاسی هستند و رقیبی از جناح مقابل در برابر خود ندارند که 

بخواهند با آن رقابت کنند. 
روز جمعه اصولگرایان تحت عنوان شورای ائتالف، لیست ۹۰ نفره ای 
را که حاصل رأی گیری از اعضای مجمع عمومی هفت هزار نفره شورای 
ائتالف نیروهای انقالب در تهران است، معرفی کرد. قرار است در نهایت 

لیست ۳۰ نفره تهران از میان این ۹۰ نفر مشخص شود. 
محمدباقر قالیباف در صدر این لیســت اســت؛ چهره ای که بعد از 
تایید صالحیت و حاال هم قرار گرفتن نامش در صدر لیســت ۹۰ نفره 
اصولگرایان، باعث شده خیلی ها تخلفات شهرداری در دوره مدیریت 

او بر شهرداری تهران را یادآوری کنند.  
سیدمحمد حسینی، سیدمصطفی آقامیرســلیم، الیاس نادران، 
عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی، ســید شمس الدین حسینی، 
محمدحسن قدیری ابیانه، مسعود زریبافان، بیژن نوباوه وطن، محسن 
پیرهادی، وحید یامین پور، سیدنظام الدین موسوی، زهره الهیان، الهه 
راستگو، الله افتخاری، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، الهام امین زاده نیز از 

دیگر چهره های آشنا در این لیست ۹۰ نفره است. 
حتی محمدصادق کوشــکی، همان که همین چنــد روز پیش با 

اظهاراتش در یک برنامه شبکه افق درباره...

دیروز منتشر شد؛

NPT  متن کامل طرح نمایندگان مجلس برای خروج ایران از
سياست 2

چرتکه 3

دولت در تکاپوی تأدیه بدهی 30 هزارمیلیارد تومانی ایران خودرو و سایپاست 

 تزریق 7200میلیارد تومانی 
منابع مالی به صنعت ضایعه ساز 


