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روی موج کوتاه

رئیس جمهــور اعــام کــرد: 
محدودیت هــای جدیدی بــرای ۲۵ 
استان و ۴۶ شهرستان اعمال می شود 
که از روز چهارشنبه تا جمعه بعد )۱۰ روز 
( این محدودیت ها برای مراکز اســتان 

اعمال می شود.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
آن ۴۳ شهرستان قبلی هم که برایشان 
محدودیت در نظر گرفته بودیم را مجددا 
تمدید کردیم. برای این ۲۵ مرکز استان 
هم همانطور که گفتیم از روز چهارشنبه 

کار محدودسازی را آغاز می کنیم.
وی ادامه داد: فعالیت های ردیف ۳ 
و ۴ که بیشتر جنبه آموزشی دارند و با 
تجمع افراد همراه می شوند نیز در این ۱۰ 
روز تعطیل می شود که همه این موارد و 
سایر مصوبات را سخنگوی ستاد به اطاع 

خواهد رساند. رئیس جمهوری با بیان 
اینکه ما در بحث کرونا مسائل مفصلی 
را در جلسه امروز بررسی کردیم، اظهار 
کرد: ما برای اینکه بتوانیم در برابر این 
ویروس موفق شــویم باید به وظایف 
خود عمل کنیم. بهداشت و درمان و 
دولت و مردم هر کــدام وظایف خود 
را دارند که باید انجام دهند. از تامین 
وســایل و خرید آن تا سایر اقدامات و 

نیز وظایف کادر پزشکی کشور.
وی افزود: اگر مردم در این زمینه 
با تمام توان به صحنه نیایند و وظایف 
خود را انجام ندهنــد قطعاً ما در برابر 

این ویروس موفق نمی شویم.
 برای قرنطینه شاغالن باید 

بیمه در نظر گرفته شود
روحانی تاکید کرد: برای بهداشت 
و درمان و اداره کشــور و تامین منابع 

مالی باید اقدامات الزم را انجام دهیم 
و یکی از مواردی که جزو نواقص کار 
ما بود این بود کــه در اینجا مصوباتی 
تصویب می شد اما در بخش اجرا مورد 
عمل قرار نمی گرفت کــه به همین 
دلیل با دســتور رهبــری قرارگاهی 
برای اجرای این مصوبات و برخورد با 

متخلفان شکل گرفت.
رئیس جمهور ادامه داد: گروه های 
آســیب پذیر و ســالمندان و کسانی 
که بیماری زمینــه ای دارند را هم در 
جلسه امروز مورد بررسی قرار دادیم 
و دیدیم کشورهایی که نسبت به این 
دســته از افراد کار نظارت و مراقبت 
خوبی را انجام دادند، فوتی های خود 
را کنترل کردند. ما هم در زمینه این 
 دسته از افراد و مراقبت از آنان کارنامه 

خوبی داشته ایم.

روحانــی تصریح کــرد: بنابراین 
اعمال حاکمیت باید در کنار انضباط 
اجتماعی و مردمی مــورد توجه قرار 
گیــرد. در واقــع نمی تــوان فقط به 
انضبــاط اجتماعی تکیه کــرد. اگر 
قرار اســت کســی مراســم عقد و 
عروســی بگیرد به او پروتــکل ارائه 

 دهیم تا بدانــد چگونه عمــل کند.
رییس جمهــور افزود: در جلســات 
گذشــته هم تاکید کردیم که کسی 
که قرنطینه می شــود، محله هم باید 
به او کمک کند و نیازمندی های وی 
را تامین کند. فرض کنید یک پیرمرد 
و پیرزن را قرنطینه کنیم، محله باید 
نیازهای آنان را تامین کند و در اینجا 

بسیج می تواند وارد عمل شود.
 روحانی ادامه داد: همچنین برای 
کسانی که شاغل هستند و به مدت ۱۵ 
روز قرنطینه می شوند نیز باید حمایت 

بیمه را در نظر بگیریم.
دستورات مهم وزیر کشور برای 

شناسایی و ردیابی مبتالیان
در همین راستا وزیر کشور گفت: 
اجرای طرح غربالگری و تشــخیص 
به صورت وسیع باید در اولویت باشد 
و تمامی دستگاه ها باید کمک وزارت 
بهداشت باشــند و دادستان هم باید 

ضمانت اجرایی آن را بدهند.
عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز در 
نخستین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مقابله به کرونا اظهار کرد: بحث 
نحوه اجرای مصوبات است، ما هم باید 
منطقــه ای و هم محلــه ای مصوبات 
را اجرا کنیم. اســتانداران و رؤسای 
دانشگاه های علوم پزشکی می توانند 
در هر استان و شهرستان کمک کنند.

وی افزود: در محــات از نیروی 
انتظامی استفاده کردیم و موفق بوده 
اســت و باید از هال احمر هم کمک 

بگیریم.
رحمانی فضلی گفت: چندین بار 
تاکید شــد که وزارت صمت متولی 
قضیه کمبود ماسک است و برخاف 
اعام مسئوالن هنوز در برخی مناطق 
دسترسی به ماسک سخت است و باید 
وزارت صمت و بهداشت به این موضوع 

ورود کند. وزیر کشور ادامه داد: ظرف 
یک هفته گزارش تمام اقدامات باید به 
این قرارگاه ارسال شود تا نقاط ضعف 

را بدانیم.
دامنه غربالگری وسیع می شود

وی گفت: اجرای طرح غربالگری 
و تشــخیص به صورت وسیع باید در 
اولویت باشــد و تمامی دســتگاه ها 
باید کمک وزارت بهداشــت باشند و 
دادستان هم باید ضمانت اجرایی آن 

را بدهند.
رحمانــی فضلی بیان کــرد: باید 
بتوانیم هرکسی که به بیماری کرونا 
مبتا می شود را ردیابی کنیم و افراد 
مرتبط با او را شناسایی کنیم و از لحاظ 

بیماری تحت نظر قرار دهیم.
وزیــر کشــور ادامــه داد: دامنه 
غربالگری وسیع می شود و از اینکه آمار 
ابتاء زیاد می شود نباید نگران باشیم 
چون وقتی زود بتوانیــم مبتایان را 
شناسایی کنیم آمار فوتی ما کاهش 

پیدا می کند.
وی گفت: خواهش می کنم تمام 
کمیته ها با جدیــت و قاطعیت تمام 
مصوبــات را پیــش ببرند تــا تعداد 
بســتری ها و مبتایــان کاهش پیدا 

کند.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد:

اعمال محدودیت های جدید در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان

گفت وگو

یک نماینده سابق مجلس شورای اسامی 
گفت: متاســفانه صحبت هــای اخیر آقای 
قالیباف پیام وحدت و انســجام را به جامعه 
منتقل نکرد و به نظر می رسد آقای قالیباف 
بیشــتر دغدغه اش این بود کــه تندروها را 
مخاطب قرار دهد و می خواهد حمایت آنها 
را همچنان داشته باشند و در حال دلجویی 

از تندروها بود.
جال میرزایی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
اینکه مقام معظــم رهبری تاکیــد کردند 
مخالفان دولت فــرق بین نقــد و هتاکی را 
بدانند؛ اما رئیس مجلس در سخنانی گفت که 
نمایندگان انتقاداشان را نسبت به دولت در 

سینه نگه می دارند، عنوان کرد: آقای قالیباف 
چه در جریان رقابت های انتخاباتی و چه بعد 
از شــروع به کار پارلمان جدیــد، روی چند 
نقطه تاکید دارد و معتقــدم گمان می کند 

گفتمانش را باید بر اساس این ها بنا بگذارد.
این فعال سیاســی یادآور شــد: قالیباف 
در گذشته گفتمانش بر اســاس ۹۶ درصد 
در مقابــل ۴ درصد  بود، امــا در حال حاضر 
و در دوره جدید گویا تاکیــدش روی القای 
ناکارآمدی دولت اســت و قصد دارد این  را 
در جامعه جا بیانــدازد که او با کمک مجلس 
جدید می خواهد در این مدت باقی مانده از 
دولت مسائل را سر و سامان بدهد و مشکات 

کشور را حل کند.
وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس بارها 
این مطلب را )ناکارآمدی دولت( را بیان کرده 
است، او در سفر به استان ها و بازدید میدانی 
که اسمش را نظارت میدانی گذاشته است به 
دفعات عنوان کرده کــه می خواهد تکانی به 

مشکات بدهد و آنها را حل کند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسامی 
با اشــاره به این که رئیس مجلــس در کنار 
توهین نمایندگان به دولت خودش هم این 
موضعگیری را در مقابل دولت داشته است، 
بیان کرد: قالیبــاف از روزی که کارش را در 
مجلس آغــاز کرده از هر فرصتــی برای این 

که نشــان دهد گفته هایش درســت است 
)ناکارآمدی دولت(  اســتفاده کــرده، او در 
نطق های پیش از دستور عمدتاً بر این مسئله 
تاکید داشته است حتی در سفر به استان ها 
نیز این مسائل را گفته حال یا با اشاره و یا به 

صورت صریح راجع به این موضوعات حرف 
زده و این گفتمان را ترویج کرده است.

وی ادامه داد: این رفتارهای غیرمستقیم 
اقتدار دولت را زیر ســوال می بــرد و با روان 

جامعه بازی می کند.

میرزایی :

قالیباف به دنبال دلجویی و جلب حمایت تندروهاست
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بذرپاش خبر داد؛
بررسی پرونده »نحوه تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی« در دیوان محاسبات

مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاســبات کل 
کشور از بررسی تخلفات و نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به کاالهای اساسی در دیوان محاسبات خبر 
داد و گفت: نتیجه بررسی ها و تحقیقات در این مورد 
تا یک ماه آینده آماده خواهد شد. وی افزود: بخش 
اعظم این ارز به واردات کاالهای اساسی اختصاص 
داده شــده و کمبود این کاالها ماننــد نهاده های 
دامی در بازار نشــان می دهد که نظارت و پیگیری 
درستی انجام نشده تا ارزها به محل واقعی خودشان 

تخصیص داده شوند.
    

صداوسیما: 
سرکرده االحوازیه در ترکیه دستگیر 

و به تهران منتقل شد
کانال خبری صداوسیما در تلگرام، از دستگیری 
ســرکرده االحوازیه خبر داد. این کانال با انتشــار 
تصویری از وی نوشت: »این تصویر حبیب کعبی 
معروف به حبیب اسیود از عناصر سرکرده گروهک 
تروریستی حرکت االنفصال )جدایی طلبان اهواز( 
اســت که در ترکیه بازداشــت و به تهران منتقل 
شــده اســت. گروهک  جدایی طلب و تروریستی 
االحوازی در دو دهه اخیر جنایات متعددی از جمله 
آشوب های ابتدای دهه ۸۰ و حمله تروریستی به 
رژه نیروهای مســلح در ۳۱ شهریور ماه سال ۹۷ را 
در کارنامه ســیاه خود دارد و دست های عناصر آن 
به خون دهها شهروند بیگناه اهوازی آغشته است.«

    
خطیب زاده:

آماده هر گونه کمک احتمالی به 
ترکیه هستیم

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران با 
اشاره به حادثه زلزله در ازمیر ترکیه در حساب توئیتری 
خود نوشــت: »پس از زلزله دلخراش در ترکیه، ما با 
دوستانمان در ترکیه در تماس نزدیک هستیم و آماده 
ارائه هر گونه کمک احتمالی هستیم. در روز جهانی 
شهرها، برای ازمیر آرزوی بهبودی کامل داریم و با همه 
ساکنان آن از صمیم قلب ابراز همدردی می کنیم.« 
زلزله ای به بزرگی ۶.۶ درجــه در امواج درونی زمین 
)ریشتر( روز گذشته )جمعه(  شهر ازمیر ترکیه را لرزاند 

که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. 
    

توضیحات عمران خان در مورد 
میانجی گری میان ایران و عربستان

به گزارش ایلنا به نقل از اشپیگل، عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان در مورد میانجی گری میان 
ایران و عربســتان گفت: از روزی کــه وارد قدرت 
شدم پیشنهاد و طرح میانجی گری در مورد یمن را 
دادم. ابتدا با ایران و بعد با محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان سعودی صحبت کردم. اما حقیقت این 
اســت که نمی توانیم کســی را مجبور به مذاکره 
صلح آمیز کنیم وقتی اشتیاق و تمایلی به آن وجود 
نــدارد. وی در مورد احتمال جنگ میــان ایران و 
عربستان اظهار کرد: جنگ فاجعه خواهد بود. برای 
تمام کشــورهای دنیا به ویژه کشورهای ضعیف 
نابودکننده و فاجعه آمیز است و قیمت نفت به طرز 

چشم گیری باال خواهد رفت.
    

از سوی علی رهبری مطرح شد؛
پیشنهاد بازگرداندن نشان های 

»شوالیه« به فرانسه
مهر نوشت: علی رهبری، مدیر هنری و رهبر اسبق 
ارکستر ســمفونیک تهران که طی سال های اخیر 
فعالیت های متعددی را در کشورهای مختلف اروپایی 
به عنوان مدیری هنری یا رهبر ارکستر انجام داده، 
ضمن انتقاد از حمایت اخیر امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور فرانسه از اقدامات ضد اسامی و توهین به 
ساحت گرامی حضرت محمد )ص( در نشریه شارلی 
ابدو، از هنرمندانی که نشان شــوالیه این کشور را 

دریافت کرده اند خواست تا این نشان را باز گردانند.
    

آمریکا به دنبال جنگ با کدام 
بخش حیاتی ایران است؟

ســردار غامرضا جالی، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در حاشیه نهمین رزمایش قطع برق 
و ارزیابی آماده به کاری مولدهای اضطراری، تصریح 
کرد: دشــمن در تقابل با ایران اسامی به دلیل توان 
باالی دفاعی و بازدارندگی و اراده قاطع که مشاهده 
کرد از حوزه نظامی مایوس شده که نقطه عطف این 
مسئله، انهدام پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا 
در خلیج فارس بود؛ از این رو بــه دنبال جنگ علیه 
زیرساخت های حیاتی کشور رفته اند. وی تاکید کرد: 
رزمایش های ســایبری در حوزه برق باید به صورت 
منظم برگزار شود تا ضمن بررسی آسیب پذیری ها 

میزان پایداری شبکه ارتقا یابد.

وزیر کشور: چندین بار 
تاکید شد که وزارت صمت 

متولی قضیه کمبود ماسک 
است و برخالف اعالم 

مسئوالن هنوز در برخی 
مناطق دسترسی به ماسک 

سخت است و باید وزارت 
صمت و بهداشت به این 

موضوع ورود کند

رئیس جمهوری: اجرای 
طرح غربالگری و تشخیص 

به صورت وسیع باید در 
اولویت باشد و تمامی 
دستگاه ها باید کمک 

وزارت بهداشت باشند و 
دادستان هم باید ضمانت 

اجرایی آن را بدهند

نماینــده ویــژه آمریکا در امــور ایران مدعی شــد 
کــه بــه خاطــر تحریم هــای آمریــکا بســیاری 
ز  رهــا در جهــان ا ز صاحبــان کســب و کا ا

 انجــام تبــادالت تجــاری و اقتصــادی بــا ایــران 
رویگردان هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری واشنگتن فری 
بیکن، الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در 
گفت وگو با این پایگاه خبری مدعی شد که تحریم های 
آمریکا بیشــتر پول ایران را در خارج بلوکه کرده و ایران 

توان استفاده از آن برای رسیدن به اهدافش را ندارد.
او در پاســخ به اختاف آمریکا با اتحادیه اروپا درباره 
تاثیر تحریم های آمریکا بر تبادالت اقتصادی و تجاری 
با ایران هم گفت: اظهارات دیپلمات ها و سیاستمداران 

از جمله وزرای امور خارجه مبنی بر اینکه این تحریم ها 
واقعا تاثیری ندارند، از آنها پیروی نخواهد شد یا کارآمد 
نخواهند بود، صحیح نیست. در واقع وزرای امور خارجه 
از تحریم ها پیروی نمی کنند، هدف تحریم ها بازدارنده 

مجامع تجاری و بانکی هستند.
نماینده آمریــکا در امور ایران ادامــه داد: تصمیم ها 
در دنیا توســط ۱۰ تا ۳۰ هزار نفر از صاحبان کســب و 
کارها، بانکداران و کارشناسان امور مالی گرفته می شود 
و آنها به روش تبادالت مالی پیشنهادی نگاه می کنند و 
وکایشان را فرا می خوانند که می گویند: »احمق نباش.« 

گاهی هم به تبادالت مالی نگاه می کنند و می گویند که 
مخارج حقوقی باالتر از سودمان خواهد شد. واضح است 
آنچه وزرای امور خارجه می گویند اهمیتی ندارد. آنچه 
 تاجران و افراد مشــغول به امور مالــی انجام می دهند،

 مهم است.
این ســخنان آبرامــز در حالی ایراد می شــود که او 
اخیــرا اذعان کــرده بود کــه کفگیر آمریــکا در بحث 
تحریم ایران به ته دیگ خورده و عما واشــنگتن دیگر 
 توان وضع تحریم های بیشــتر که تاثیر واقعی داشــته 

باشند را ندارد.

دســتیار رئیس جمهوری آذربایجان با 
تاکید بــر نقش محوری ایــران در منطقه، 
گفت که این کشور خواستار برقراری امنیت 
و ثبات در منطقه بوده و  به عنوان یک قدرت 
منطقه ای، حق مشارکت در روند برقراری 

 صلح و امنیــت در قفقاز جنوبــی را دارد.
به گزارش ایلنا، حکمت حاجی اف، دستیار 
رئیس جمهوری آذربایجان با تقدیر از نقش 
ایران برای حــل و فصل مناقشــه قره باغ، 
سفر اخیر »ســید عباس عراقچی« معاون 

سیاسی وزیر خارجه ایران به باکو را مفید و 
نتیجه بخش خواند. وی در مصاحبه با »ریا 
نووستی« با اشاره به ســفر عراقچی به باکو 
گفت که در جریان این سفر، مسائل مربوط 
به روابط دوجانبه و راه حل مناقشه قره باغ 

بررسی شــد. وی افزود که از حمایت ایران 
از تمامیــت ارضی جمهــوری آذربایجان، 

قدردانی می کنیم.
حاجی اف تصریح کرد: ممکن اســت در 
آینده ســازوکار و یا گروه تماس مشخص 

وجود داشته باشــد و ایران نیز می تواند در 
این روند ایفای نقش کند.

ادعای الیوت آبرامز درباره تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران

دستیار رئیس جمهوری آذربایجان:

ایران حق مشارکت در روند برقراری صلح و امنیت در قفقاز جنوبی را دارد 


