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اخبار
تنها راه بازگشت آمریکا به توافق رفع
مؤثر تمام تحریمهاست

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :تنها
راه بازگشت آمریکا به توافق ،رفع مؤثر تمام
تحریمها است .به گزارش «عصر ایرانیان»،
سعید خطیبزاده در حساب کاربری خود در
توئیتر ،نوشت :تحریف رس��انهای نمیتواند
ای��ن واقعی��ت را تغییر دهد ک��ه بر خالف
آمریکا ،ای��ران همچنان ی��ک عضو برجام
است .تنها «راه بازگشت» آمریکا به توافق،
عبارتس��ت از :پایبن��دی کام��ل و رفع مؤثر
تمام تحریمهای اعم��ال ،بازاعمال یا تغییر
برچسب داده شده .تنها پس از آن ،ما تدابیر
جبرانی خود را متوقف میکنیم.
ذخایر اورانیوم  ۲۰درصد ایران به
 ۵۵کیلوگرم رسید

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی با بیان
اینکه ت��ا امروز  ۵۵کیلوگ��رم اورانیوم ۲۰
تولید
تولید شده اس��ت ،گف��ت :نرخ 
درصد 
رصد بسی��ار باالتر از قبل از
اورانی��وم  ۲۰د 
برجام اس��ت .به گزارش صداوسیما ،بهروز
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی
ب��ا اشاره ب��ه قانون اقدام راهب��ردی برای
رفع تحریمها و اجرای آن از  ۵اس��فند ماه
 ،۱۳۹۹گفت :بخش مهمی از این قانون در
خصوص غنی س��ازی  ۲۰درصد به میزان
س��االنه  ۱۲۰کیلو گرم ب��ود که بالفاصله
اقدامات الزم ص��ورت گرفت و روند غنی
س��ازی آغاز ش��د .وی ادام��ه داد :تا امروز
تولید شده
 ۵۵کیلوگرم اورانیوم  ۲۰درصد 
اس��ت و تقریب ًا ما نص��ف راه را رفتهایم و
رون��د ما میتوانیم زودت��ر از  ۸ماه

ب��ا این
مد نظر برس��یم .کمالوندی گفت:
به هدف 
تولید اورانیوم  ۲۰درصد ما االن بسیار
نرخ 
باالتر از قبل از برجام است و بر اساس آمار
رصد بیشت��ر از قبل از برجام
و ارق��ام  ۳۰د 
تولید  ۲۰درصد داریم.
ظرفیت 

بی��ر شورای نگهبان گفت :متاس��فانه کرونا به س��رعت در حال پیشروی
اس��ت و این بسیار نگرانکننده شده ول��ی امیدواریم که مسئوالن و مردم
ب��ا همکاری هم ،هر چه زودتر وضعیت را کنترل کنند .به گزارش «عصر
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی س��خنانی در نطق
ایرانیان» ،آیتاهلل 
ید
پیش از دس��تور جلسه امروز ،با تبریک ایام شعبانیه و حلول س��ال جد 
شمسی ،ضمن توصیه به مردم برای اس��تفاده بیشتر از روزهای باقیمانده
امید داریم
ارند و ما 
ماه شعبان ،گفت :جوانان مؤمن زیادی در کشور حضور د 
ک��ه به دعاهای خالصانه این جوانان و همت مضاعف مسئوالن ،مسائل و
مشکالت کشور هر چه زودتر حل شود .وی در بخش دیگری از س��خنان

خود با اشاره به وضعیت کرونا و ابتالی هزاران نفر از مردم به این بیماری

اد زیادی از شهرهای کشور به
منحوس ،تصریح کرد :متأس��فانه دوباره تعد 
شدهاند؛ کرونا به س��رعت در حال پیشروی است و این
شدت درگیر کرونا 
بسیار نگرانکننده ش��ده ،ولی امیدواریم که مسئوالن و مردم با همکاری
هم ،هر چه زودتر وضعیت را کنترل کنند .دبیر شورای نگهبان همچنین با
اش��اره به وضعیت اقتصادی کشور ،اظهار داشت :وضعیت اقتصادی کشور
بسیار نگرانکننده است و معلوم نیست که آیا مسئوالن از اصالح وضعیت
هستند یا اینکه اعتنایی ندارند؛ وضعیت برای اقشار

موجود اقتصادی ،ناتوان

رآمد جامعه ،بسیار سخت شده و نرخها هر روز باال میرود ،مسئوالن
کم د 

باید هر چه س��ریعتر به مشکالت مردم رس��یدگی کنند .آیتاهلل جنتی به

موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و گفت :امسال انتخابات
ریاس��ت جمهوری ،میان دورهای مجلس شورای اس�لامی ،میان دورهای
خبرگان رهبری و همچنین انتخابات شوراهای اس�لامی شهر و روستا را
در پی��ش داریم؛ امیدوارم که همه م��ردم با رعایت پروتکلهای بهداشتی
باشند چرا که
و تدابی��ری ک��ه اندیشیده شده ،مشارکت حداکث��ری داشته 
انتخابات س��رنوشت کشور را رقم میزند .وی ادامه داد :تمام امور اجرایی
توانمند به عنوان

و اداره کشور بر عهده رئیس جمهور اس��ت و اگر فردی
تواند مشکالت مردم را حل کند.
رئیس جمهور انتخاب شود ،حتم ًا می 

د و تأمین مسکن» در خانه ملت؛
تصویب طرح «جهش تولی 

مجلس غل و زنجیر دولت بر ساخت مسکن را باز کر د

گروه سیاس��ی :نمایندگان مجلس با تصویب نهایی طرح
تولید و تأمین مسک��ن ،بخشهای مختلف دولت
جهش 
ند مسیر ساختوس��ازها را هم��وار کرده و
را موظ��ف کرد 
شاهد باز شدن زنجیرهای قفل زده شده بر بخش
میتوان 
تولید و
خانهسازی بود .بخشهای باقی مانده طرح جهش 
تأمین مسکن در جلسه علنی روز چهارشنبه  18فروردین به
بود که بزودی
رسید و میتوان امیدوار 
تصویب نمایندگان 
تولید و س��اخت و س��از مسکن که
قفل زنجیر زده شده بر 
چند سالی است از سوی بخشهای مختلف دولت زده شده

توسط مجلس یازدهم باز شود .با اتمام بررسی این طرح در
صحن علنی مجلس ،مصوبات به شورای نگهبان ارس��ال
نهاد انقالبی بررس��ی این
باید در روزهای آینده این 
شده و 
طرح و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع را تشخیص
مفاد و رفع
مواد و 
ای��راد گرفتن به برخی 
داده و در ص��ورت 
تولید
آن ایرادات منتظر قانون شدن آن باشیم .طرح جهش 
و تأمی��ن مسکن  22ماده داشت و از روزهای پایانی س��ال
چند که
گذشته در دس��تور کار نمایندگان ق��رار داشت؛ هر 
مورد
ماههای متمادی در کمیسیونهای عمران و اقتصادی 
بررسی قرار گرفته و به صحن علنی ارجاع شده بود؛ ضمن
اینکه در ابتدای سال جاری هم در دستور کار نمایندگان قرار
داشت و نهایت ًا امروز بررسیهای این طرح پایان یافت.
** جمعیت؛ مؤلف ه مهم در طرحهای تولی د مسکن


محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اس�لامی گفت:
وجود
ایجاد س��کونت 
زمانی که در یک منطقه زمین برای 
ایجاد
باید آنجا مسکن بسازی��م و تراکم بیشتر 
ن��دارد ،چرا 
ک��رده و گرانتر بخری��م و ظرفیتهای مسکونی بیشتری
ایجاد شود ،در حالی که این مسئله با سیاستهای ساخت

و تأمی��ن مسکن مغایر اس��ت .وی با بی��ان اینکه یکی از
موضوع��ات جدی کشور آمایش و توزیع درس��ت جمعیت

مسجد و نمازخانه در پایانههای مسافربری و جایگاههای

عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت
مساجد و نمازخانهه��ای مذکور از طریق بخش غیردولتی

ارشاد اس�لامی مکلف
بهعمل آورند .ج -وزارت فرهنگ و 
کارکرد فرهنگی و هنری مساجد،

اس��ت ب ه منظور ارتقای
برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب
جوان��ان و نوجوانان به مساجد ،با رعایت موازین اس�لامی
مساجد شهری و روستاهای باالی

نماید تا کلیه
ترتیبی اتخاذ 
هزار نفر جمعیت از کانونهای فرهنگی و هنری بر اساس
بودجه سنواتی برخوردار گردند.
طرح جهش تولی د مس�کن منجر به کاه�ش اجارهبها

میشو د

در نقاط مناس��ب اس��ت ،گفت :اینکه ما جمعیت را به یک
نقطه خاص و پرتراکم هدایت کنیم ،مغایر با اهداف آمایش
خود
سرزمینی است .قالیباف پیش از این در صفحه شخصی 
تولید و تأمین مسکن نوشته بود:«گزارش
با اشاره به طرح 
مسئوالن دولتی مبنیبر افزایش  ۳۰درصدی عرضۀ خانه در
بازار اجاره فقط با تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی
رشد
تواند منجر به کنترل 
برای مبارزه با محتکران ،که می 
ارند و
هد که مشکالت راهکار د 
اجارهبها هم شود ،نشان مید 
اقتصاد رهاشدۀ ما با اتخاذ تصمیمات شجاعانه قابل مدیریت

است .این قانون در صورت اجرای دقیق ،محتکران را مجبور
کرد تا مردم
خواهد 
ب��ه عرضۀ صدها هزار خانۀ خالی دیگر 
خود حس کنند.
تأثیر سیاستهای ضدتبعیض را در زندگی 
البته ریلگذاری اصلی مجلس برای مسکن ،طرح جهش
تولید مسکن است که بهعنوان پیشران اقتصاد ،اشتغالزایی

خواهد داشت .در جریان بررسی و
قابلتوجهی را نیز بههمراه 

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره   2000090042000001

واحد عمران به شماره 13545مورخ 1399/11/21
استناد درخواست 
شهرداری کنگاور به 
ارد نسبت به واگ��ذاری انجام پروژه موزاییک فرش پیاده رو ازمیدان آیت اله
در نظ��ر د 
واحد پایه رشته ابنیه سال 1399به
عراقی تا میدان بسیج بر اس��اس فهرس��ت بهای 
واجد شرایط بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه عمومی در س��امانه
پیمانکار 
تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نماید:
اعتبار پروژه 7/305/508/374ريال از محل اعتبارات جاری سال 1400می باشد.
باشد که می بایست بصورت
ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 730,550,837ريال می 
ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی به حساب  0105740598000بانک ملی شعبه
شهید مطهری ارائه گردد.

کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه صرف��ا"از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی
شد
خواهد 

دولت(ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.irانجام
اسناد هویتی معتبر را به همراه آنالیز قیمت در
متقاضیان می بایست تمامی مدارک و 
ستاد بارگزاری نمایند.
سامانه 
اد ضمانتنامه شرکت در مناقصه
انعقاد قرارد 
خود داری برندگان اول ودوم از 
در صورت 
خواهد گردید.

آنان به ترتیب به نفع شهرداری کنگاور ضبط
گرید حداقل پنج رشته ابنیه از الزامات شرکت کنندگان می باشد.
دارابودن 
رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
شهرداری کنگاور در 
اسناد مناقصه  :ساعت  12:00تاریخ 1400/01/25
مهلت زمانی دریافت 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت  12:30تاریخ 1400/02/04
زمان بازگشائی پاکت ها:ساعت  14:30تاریخ 1400/02/04
واحد امور
توانند به شه��رداری کنگاور 
متقاضی��ان جهت دریافت اطالعات بیشتر می 
قراردادها مراجعه نموده یا با تلفن  08348223111داخلی  21تماس حاصل نمایند.
رامین صادقی -شهردار کنگاور

تولید و تأمین مسکن ،مصوبات خوبی
تصویب طرح جهش 
وجود داشت که به برخی از آنها نگاهی
از سوی نمایندگان 
میاندازیم.

تولی د مسکن پرسنل و بازنشستگان نیروهای مسلح با

همکاری وزارتخانههای راه و دفاع

وزارت راه و شهرس��ازی موظف اس��ت با همکاری وزارت
دف��اع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون
و پروژههای مسک��ن کارکنان و بازنشستگ��ان نیروهای
مسلح را فراهم نماید .نحوه اجرای این ماده به دستورالعملی
اس��ت که توس��ط وزارتخانههای راه و شهرسازی و دفاع و
پشتیبانی نیروه��ای مسلح تهیه و ابالغ میشود .نیروهای
خود و با
م��ازاد بر نیاز 
توانند از اراضی در اختیار 
مسل��ح می 
رعایت مقررات مربوط برای اجرای این ماده استفاده نمایند.
همچنین به منظور توس��عه فضاهای مذهبی و فرهنگی و
مسجد

بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه
ب��ه عنوان اصلیت��ری پایگاه عبادی ،تربیتی ،سیاس��ی و
اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود :وزارت راه
موظفند نسبت

و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه
مساجد در مناطق مختلف

به تعیین مقیاس یا نُرم س��رانه
اقدام نمایند .براساس ماده  95قانون برنامه ششم توسعه؛ ب ه
منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه
مسجد بهعنوان اصلیترین

از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه
پایگاه عبادی ،تربیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقدامات
بنیاد
زی��ر انجام میشود :ال��ف -وزارت راه و شهرس��ازی ،
موظفند در طراحی

مسکن انقالب اسالمی و شهرداریها
واجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی
وشهرکها وشهرهای جدیداالحداث ،اراضی مناس��ب برای
مساجد جهت استفاده امام

مساجد وخانه عالم در جوار

احداث
آمادهسازی
کنند و پس از 
مسجد پیشبینی 

جماعت همان
بدون دریافت هزین��ه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار
مساجد قرار دهند .مساجد ،مصلیها ،اماکن

متقاضیان احداث
صرف ًا مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساس��ی و
حوزهه��ای علمیه شامل مراکز آموزشی ،پژوهشی و اداری
از پرداخت هزینههای حق انشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب
و عوارض س��اخت و س��از فقط برای فضای اصلی معاف
میباشند .ب -مالکان مجتمعهای تجاری ،اداری و خدماتی
موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور

جدیداالحداث
اد واحدهای این
بند شامل تعد 
احداث نمایند .دستورالعمل این 
مجتمعها و مکان احداث در چهارچوب نقشههای مصوب
ب ه تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری میرسد .پ-
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها
موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب

مسجد یا نمازخانه در بوستانهای ملی و بوستانهای

برای
شهری اقدام کنند .ت -کلیه دس��تگاههای اجرائی ،مراکز
آموزش��ی ،بیمارس��تانها و مراکز درمان��ی ،مجموعههای
ورزشی ،مجتمعهای رفاهی ،تفریحی و مجتمعهای تجاری
موظفند نسب��ت به احداث یا

اع��م از دولت��ی یا غیردولتی،
مسجد

اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای
یا نمازخانه اقدام نمایند .ث -وزارتخانههای راه و شهرسازی
موظفند تمهیدات و اقدام��ات الزم را جهت احداث

و نفت

علی اکبر کریمی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
تولید و تأمین مسکن ،گفت:
اشاره به تصویب طرح جهش 
رونق و جهش مسکن در گرو تأمین زمین ،مصالح ساختمانی
موارد در طرح
و تسهیالت مالی و اخذ پروانه است که این 
تولید و تأمین مسکن در نظر گرفته شده است .وی با
جهش 
بیان اینکه رونق مسکن با توجه به ارتباط این بخش با 200
رشته صنعتی ،اهمیت بسیاری دارد ،افزود :با توجه به اینکه
تولید ساالنه
در طرح جهش و تأمین مسکن دولت ملزم به 
واحد مسکونی شده است ،امیدوارم زمینه و بستر
یک میلیون 
الزم برای شتاب و جهش در بخش مسکن فراهم شود .از
شاهد بروز
سال  97به واسطه تورم گسترده ،در بازار مسکن 
خرید مسکن
مشکالت بسیار برای مردم بودیم به طوری که 
به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است .عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس تصریح ک��رد :با اجرای این طرح،
یابد در نتیجه عالوه بر
عرضه مسک��ن به بازار افزایش می 
کاهش قیمت مسکن ،نرخ اجاره بها نیز کم میشود.
 دول�ت روحان�ی عامل  رش� د  700درص� دی در بخش

مسکن ش د

مجتبی یوسفی ،عضو کمیسیون عمران در مجلس در رابطه
تولید و تأمین مسکن در مجلس
با تصویب ط��رح جهش 
شورای اسالمی و تأثیر آن بر بازار ملک ،گفت :طرح جهش
تولید و تأمین مسکن به همت نمایندگان و تالش کمیسیون

مورد بررس��ی قرار گرفته و به تصویب
عمران در  22ماده 
تولید و تأمین مسکن دستگاهها مکلف
رسید .در طرح جهش 
اند و برای
خود را به دولت برگرد 
ند که زمینها بالاستفاده 
شد 
این موضوع نیز جرم انگاری شده به نحوی که اگر مدیری
خواهد شد .از این
نکند انفصال از خدمت 
از این قانون پیروی 
رو س��ه ماه برای ثبت امالک در سامانه در نظر گرفته شده
است .این نماینده مردم در مجلس شورای اسالم ،در رابطه
وتولید مسکن در بازار ملک،
با زمان اثر بخشی طرح جهش 
بلند مدت است،
خاطرنشان کرد :حوزه مسکن پروس��های 
همانطور اقای آخوندی وزیر سابق وزارت راه و شهرسازی در
شش سال مدیریت هیچ اعتقادی به ساخت مسکن نداشته
و این موضوع را به صراحت اعالم کرده اس��ت و امروز سر
رشد 700
س��فره آن نشستی��م ،وی با ناکارآمدی موج��ب 
رصد
شد به نح��وی که  200د 
درص��دی در بخش مسکن 
تولید که
آن مربوطه به سال گذشته است .در انتهای زنجیره 
بحث مالیات بر خانههای خالی در نظر گرفته شده که از تیر
خواهد گذاشت.
ماه اظهارنامهها پر شده و تاثیرش را 
مجلس احتکار مسکن را بیمعنا میکن د


محمدتق��ی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس
تولید و
شورای اسالمی در خصوص تصویب طرح جهش 
تأمین مسکن و مزایای اجرای آن توسط دولت ،گفت :طرح
تولید و تأمین مسکن طرح فاخری اس��ت و افرادی
جهش 
نیکزاد با چالشها
همانند آقای 

اند
کرده 
که این طرح را تهیه 
تاکید
و نقاط قوت بازار مسکن آشنا هستند .وی اسالمی با 
واحد مسکونی در طرح جهش
بر اینکه ساخت یک میلیون 
تولید و تأمین مسکن پیشبینی شده است ،عنوان کرد :در

همه جای دنیا مسکن از جمله مشاغل و اقداماتی است که
تولید مسکن رونق 500
نیازمند حمایت دولتی بوده و جهش 

ارد و موجب اشتغالزایی بسیار زیادی
شاخه شغل را به همراه د 
میشود.

دعی توافق ایران و
نیویورک تایمز م 
د
آمریکا برای بازگشت به برجام ش 

به دنبال نشست روز گذشته کمیسیون مشترک
برجام ،ی��ک روزنامه آمریکایی مدعی توافق
ایران و آمریکا بر سر نحوه چگونگی بازگشت
به برج��ام شد .ب��ه گزارش مه��ر ،نیویورک
خود مینویسد :در
تایمز در گ��زارش ادعایی 
گفتگوه��ای غیرمستقیم وی��ن ،واشنگتن و
تهران با تالش برای لغو تحریمهای آمریکا
علیه جمهوری اسالمی و کاهش سطح غنی
سازی اورانیوم از سوی ایران موافقت کردند.
به نوشته این روزنامه ،ایاالت متحده و ایران
ند که دو گروه
از طریق واس��طهها توافق کرد 
شود تا ه��ر دو کشور به توافق
ایجاد 
ک��اری 
هست��های  ۲۰۱۵بازگردن��د .بر اس��اس این
گزارش ،در جلس��ه روز گذشته در وین ،همه
ایجاد
ند که یک کارگروه 
طرفی��ن توافق کرد 
مورد چگونگی بازگرداندن ایاالت
کنند تا در 

متحده به توافق برج��ام تالش کند .این کار
با لغو تحریمهای اعم��ال شده علیه ایران از
ونالد ترامپ
سوی آمریکا که در نتیجه خروج د 
اند
شده 
از برجام علیه جمهوری اسالمی اعمال 
خواهد ب��ود .در همین رابطه کار گروه

همراه
شد که
خواهد 

دیگری نیز بر این امر متمرکز
خود در
چگونه میتوان ای��ران را به تعهدات 
برجام بازگرداند.
سران عرب از ناکامی ریاض در جنگ
د
 ۶ساله علیه یمن عبرت بگیرن 

کرد که سران
تاکید 
زیاد نخاله در س��خنانی 

رژیمهای عربی منطقه بایستی از ناکامیهای
س��عودی علیه یمن درس عب��رت گرفته و
خ��ود با رژی��م صهیونیستی

همکاریهای
و آمریک��ا را قط��ع کنند .به گ��زارش مهر،
جهاد اسالمی
«زیاد نخاله» دبیرکل جنبش 

فلسطین در گفتگو با شبکه المسیره بر نقش
کلیدی و تعیین کننده مقاومت ملت یمن در
عم��دهای از حمالت دشمن

شکست بخش
تاکید کرد .نخاله در ادامه با اشاره
س��عودی 
ب��ه اینکه ائت�لاف متجاوز س��عودی پس از
س��پری شدن  ۶سال از آغاز جنگ تحمیلی
علیه یمنیها کارش به جایی رسیده که برای
اجرای توافق آتش بس دس��ت و پا میزند،
روند ایستادگی و مقاومت
افزود :با افتخار به 
ملت یمن مینگری��م .این جنگ غیرقانونی
است و هیچ توجیهی ندارد.
وضعیت حقوق بشر
ده است
در انگلیس وخیم ش 

مدیر بخش انگلیس در سازمان عفو بینالملل
با اش��اره به گزارش س��االنه وضعیت حقوق
بشر در این کشور ،درخصوص شتاب گرفتن
وخام��ت آن اب��راز نگرانی کرد .ب��ه گزارش
فارس ،س��ازمان عفو بینالمل��ل در گزارشی
آورده اس��ت اوضاع حقوق بش��ر در انگلیس
«به س��رعت در حال حرکت به س��مت لبه
پرتگاه» اس��ت .به نوشته روزنامه «گاردین»،
خود نوشته
این س��ازمان در گزارش س��االنه 
است ،رفتار سیاس��تمداران انگلیسی در برپا
داشتن و حفظ قوانین حقوق بشری «موجب
نگرانی جدی» اس��ت .در این گزارش ،ضعف
مقامات انگلی��س در مقابله با ویروس کرونا،
حمله به حق اعتراضات مردمی (از طریق ارائه
الیحهای علیه برگ��زاری تجمعات) ،تبعیض
پلیس انگلیس علیه سیاهپوستان و شهروندان
دارای تابعیت آسیایی و تداوم فروش تسلیحات
شدهاند .انگلیس
به عربستان سعودی ،برجسته 
از نظر وضعیت شیوع ویروس کرونا ،یکی از
موجود در اروپا را دارد .تاکنون

بدترین شرایط
نزدیک به  75هزار نف��ر در این کشور در اثر
خود را از
ابتال ب��ه بیماری کووید ۱۹-ج��ان 
ادهاند .در این میان ،بیتوجهی دولت
دست د 
افراد
انگلیس به مراکز نگهداری سالمندان و 
ناتوان ،س��اکنین آنها را به یکی از قربانیان
عمده ویروس کرونا تبدیل کرده است.
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