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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی صبح روز شــنبه در دیــدار حضوری با 
رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، با 
انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی ها در برخورد با 
دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، گفتند: 
هتک حرمت حرام اســت و انتقاد با هتک حرمت 
تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان 

دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، رهبر انقالب اسالمی همچنین.
ضمن قدردانی از عملکرد ستاد ملی مقابله با کرونا، 
توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم های 
قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری 
همه دستگاه ها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت 

تأسف بار ویروس کرونا تأکید کردند.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان، هدف 
از تشکیل این جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل 
شد، وضعیت تأســف بار بیماری کرونا در کشور و 
لزوم تالش مضاعف و به کارگیری ابتکارات جدید 
برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و افزودند: 
البته اصل این موضوع و همچنین اوج پاییزی آن در 
همه دنیا فراگیر است و فقط مخصوص ایران نیست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به نحوه 
مدیریت مقابلــه با این ویروس در کشــورهای 
مختلف، خاطرنشــان کردند: در برخی کشورها 
همانند امریــکا بدترین مدیریت اعمال شــده 
اســت ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که 
با جان و ســالمت مردم و امنیــت و اقتصاد آنها 
در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم. 
ایشــان الزمه اِعمال مدیریت صحیح و مناسب 
را »اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع 
افکار عمومی« و »همکاری همه دســتگاه ها و 
همچنین همکاری مردم« دانســتند و افزودند: 
البته این همکاری فقط مختــص مقابله با کرونا 
نیست بلکه باید در همه مسائل بخصوص مسائل 
سیاسی وجود داشته باشد زیرا کشور که دارای 
ملتی قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، 
به طور طبیعی با مسائل مهمی در عرصه جهانی و 

داخلی مواجه است.

تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در 
کشور

رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و 
انسجام درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی ها در 
مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهور اشاره کردند 
و گفتند: اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم 
هســتند، اما این کار غلط بود و این موضوع را بطور 

صریح اعالم می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انتقاد را غیر از هتک 
حرمت دانستند و افزودند: هتک حرمت در میان 
مردم حرام اســت و نسبت به مســئوالن بیشتر، 

بخصوص در میان مسئوالن باالی کشور.
ایشان خاطرنشــان کردند: ممکن است انتقاد 
درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما 
انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است اینگونه 
رفتارها و هتک حرمت، روش امریکایی ها است که در 
مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا 
کرده اند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی 
آنها می گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.
انتقاد بیان می شود، اما هتک حرمت انجام 

نمی گیرد
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: روش ما 
اسالمی و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می شود، اما 

هتک حرمت انجام نمی گیرد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در جمع بندی 
این موضوع گفتند: باید حرمت رؤســای سه قوه و 
مسئوالن کشور که در عرصه خدمت رسانی به مردم 
هستند، حفظ شود. ایشــان بعد از بیان این نکته 
مهم، به بحث کرونا بازگشتند و با اشاره به جنبه های 
سالمت محور، امنیتی و اقتصادی تصمیم گیری ها 
درباره این بیماری، و احتمــال تعارض این جنبه 
ها با یکدیگر، تأکید کردنــد: از آنجا که جنبه های 
امنیتی و اقتصادی نیز نشأت گرفته از همین بیماری 
است، بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، 
سالمت مردم است. رهبر انقالب اسالمی با قدردانی 
از اقدامات ســتاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های 
وابسته به آن، عملکرد کادر درمان و سالمت را بسیار 
درخشان و جهاد فی سبیل اهلل خواندند و در ادامه 

توصیه های مهمی را بیان کردند. »لزوم راه اندازی 
فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا« 

اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
 محوریت وزارت بهداشت 

برای تعیین مصادیق محدودیت ها
توصیه بعدی ایشــان درباره »محوریت وزارت 

بهداشت برای تعیین مصادیق محدودیت ها« بود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: هنگامی که وزارت 
بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه 
دستگاهها باید بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر، 

آنها را رعایت و اجرا کنند.

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودند: کنترل 
دقیق مبادی ورودی کشور، محدودیت ترددهای 
غیرضرور بین شهری به همراه اقناع مردم و اِعمال 
سخت گیرانه ضوابط در ناوگان حمل و نقل شهری و 
محیطهای عمومی، از جمله مصادیق محدودیت ها 
است که مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای 

امنیت کشور و نیروی انتظامی است.
لزوم تصویب جرایم سختگیرانه برای 

متخلفان از ضوابط بهداشتی
»آموزش همگانــی درباره راه های شــیوع و 
شــیوه های پیشــگیری به صورت محله محور و 

با اســتفاده از ظرفیت مساجد و بســیج و البته با 
محوریت وزارت بهداشت و همکاری وزارت ارشاد و 
صداوسیما« و »لزوم تصویب جرائم سختگیرانه برای 
افرادی که مرتکب تخلفات بزرگ از ضوابط بهداشتی 
می شوند« توصیه های دیگر رهبر انقالب اسالمی به 

مسئوالن برای مقابله با کرونا بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخت تر 
شدن شرایط زندگی برخی افراد و مشاغل با اجرای 
جرائم سخت گیرانه، خاطرنشــان کردند: در این 
زمینه دولت باید بسته های حمایتی را در نظر بگیرد، 
ضمن آنکه خّیرین و مردم نیز باید وارد میدان شوند و 
به کمک این افراد بیایند چرا که این کار جزو بهترین 

کارها و برترین وسایل نزدیک شدن به خدا است.
ایشان همچنین با اشــاره به اهمیت مقابله با 
بیماری در روزهای اول آن، گفتند: بر اساس گفته 
متخصصان اگــر در یکــی دو روز اول، مبتالیان 
شناســایی و برای معالجه آنها اقدام شود، تلفات 

کاهش جدی خواهد یافت که این کار بسیار الزم 
است.

رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر »به حداقل 
رساندن مراجعات به دستگاههای اجرایی با افزایش 
خدمات الکترونیــک«، مســئوالن را به رعایت 
حداکثری ضوابط بهداشتی توصیه کردند و افزودند: 
متأسفانه گاهی برخی از مسئوالن در رعایت مواردی 
مثل ماسک زدن به شیوه صحیح یا رعایت فاصله، 
کوتاهی می کنند که این بی اعتنایی ها بر رعایتهای 

عمومی مردم هم اثر منفی می گذارد.
ایشان همچنین با تأکید بر لزوم استخدام نیروی 

انســانی مورد نیاز وزارت بهداشــت، از تحقیقات 
پژوهشگران برای دستیابی به دارو و واکسِن مقابله با 

کرونا صمیمانه و عمیقاً تقدیر کردند.
»شنیده شدن یک حرف واحد از جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا« توصیه بعدی و مؤکد حضرت 

آیت اهلل خامنه ای بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به حضور 
پر شــمار نیروهای داوطلب در ماههای اول شیوع 
بیماری و خدمــات مؤثر آنــان همانند کمک به 
پرســتاران، ضدعفونی کردن دستگاهها و معابر، 
راهنمایی خانواده ها و کمک به افراد سالمند، استمرار 
این فعالیت ها را مورد تأکید قرار دادند و از نیروهای 
داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و صالح خواستند 

بار دیگر وارد میدان شوند.
ضرورت بیمه بیکاری آسیب دیدگان از کرونا 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه برخی 
افراد بیکار شــده در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، 
گفتند: تأمین اجتماعی موظف است برای حل این 
مشــکل اقدام کند که البته در این قضیه نیز ورود 

خّیرین از برترین انفاق ها است.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان، اهمیت 
معجزه وار دعا، توسل و استغفار را برای دفع بال مورد 
تأکید قرار دادند و افزودند: همه آنچه گفته شد در 
حکم ابزار اســت و آنچه به این ابزارها، جان و روح 
می بخشد پروردگار متعال است که باید با دعا و تضرع، 
نظر لطف الهی را که همواره شامل حال ملت ایران 

بوده است، برای عبور از این گردنه نیز جلب کرد.
ایشان خاطرنشــان کردند: کارهای بزرگی در 
کشور در جریان است و به توفیق الهی هیچ حادثه ای 
نتوانسته جمهوری اسالمی را متوقف کند اما باید این 
موانع را که موجب ُکند شدن حرکت می شود، هر چه 

زودتر برطرف کرد.
برای مقابله با کرونا راهی جز رعایت ضوابط 

بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای 
روحانی رئیس جمهور با بیان گزارشی از فعالیت های 
مقابله با کرونا در هشت ماه گذشته، گفت: برای مقابله 
با این ویروس فعالً راهی جز رعایت ضوابط بهداشتی 

و پیشگیری وجود ندارد.
رئیس جمهور افــزود: همانند دوران جنگ که 
اجازه خرید تجهیزات جنگــی به ما نمی دادند، در 
ابتدای شیوع کرونا نیز تقریباً هیچ کس تجهیزات 
مورد نیاز مثل کیت تشــخیص، دستگاه تنفس، 

امکانات و تجهیزات آی سی یو و حتی ماسک را به 
ما نداد ولی با اتکاء به شرکت های دانش بنیان، این 
تجهیزات را به سرعت تولید کردیم و اکنون هیچ 

مشکلی نداریم.
رئیس جمهور ادامه داد: در ماجرای کرونا برای 
ما روشن شــد که تکیه بر توان و امکانات داخلی و 
نگاه نکردن به دست دیگران تا چه حد برای ما مهم 
اســت و ما فهمیدیم که در روزهای مبادا باید روی 
پای خودمان بایستیم چرا که دیگران ما را حتی در 
مسائل مربوط به حقوق بشــر، بهداشت و درمان و 
نجات جان انسان ها یاری نمی کنند، اگرچه شعارش 

را می دهند.
قدرت انتقال ویروس 9 برابر شده است

روحانی با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای 
فعلی با ویروس زمان اسفند ماه که کشور را درگیر 
کرد، افزود: هم وزارت بهداشــت و هم متخصصان 
می گویند ویروس ماه های اخیر ویروس جهش یافته 
اروپایی است که سرعت و قدرت انتقال آن، ۹ برابر 

شده است.
رئیس جمهــور با گالیــه از جــدی نگرفتن 
توصیه های قانونی از طــرف برخی از مردم، گفت: 
محدودیت های شدید در مناطق پر خطر، مراقبت 
های الزم برای جلوگیری از نقض قرنطینه مبتالیان 
و جریمه های قانونی برای متخلفان در نظر گرفته 

شده است.
روحانی گفت: بــرای کمک به تهیــه و توزیع 
مایحتاج افراد در قرنطینه به کمک مساجد و بسیج 
مردمی نیازمند هستیم. رئیس جمهور همچنین 
درخصوص تأمین مالی تحقیقات دارو و واکسن، 
کمک های دولت به خانواده های نیازمند در دوران 
کرونا و پرداخت بخش هایــی از کارانه کادر درمان 

گزارش داد.
در ادامه ســعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با تشکر از حمایت های بی بدیل و 
دلگرم کننده رهبر انقالب اسالمی و زحمات کلیه 
مسئوالن و جهاد کادر درمان برای مقابله با کرونا، 
گفت: نیمی از تخت های آی سی یو بیمارستان ها 
را به بیمــاران کرونایی اختصــاص دادیم اما هیچ 
بیمار غیر کرونایِی نیازمنِد تخت آی ســی یو را نیز 
معطل نگذاشتیم. وزیر بهداشــت افزود: در هیچ 
جای دنیا نمی توان بیماری همه گیر را با خواهش و 
توصیه کنترل کرد و باید با اِعمال ضوابط و تشدید 

محدودیت های قانونی، این بیماری را مهار کنیم.

دیدار

انتقاد صریح رهبری از برخوردهای اهانت آمیز با دولت و رئیس جمهور 

هتک حرمت حرام است

پیشتازی بایدن، سیاست فشار حداکثری ترامپ 
را تشدید کرد؛

یم تا  ولع تحر
ین نفس! آخر

سياست 2

او، یعنی دونالد ترامپ می خواهد حتی آخرین نفس هایی که در کاخ 
سفید می کشد را هم آغشته به تحریم کند؛ آن هم مشخصا تحریم ایران. 
او به تازگی تحریم گسترده ای را علیه 18 بانک ایرانی پیاده کرده؛ با این 
حال روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که دولت او قصد دارد قبل 
از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، تحریم هایی را علیه ایران وضع 
کند که رفع آنها حتی در صورت پیروزی جو بایدن، برای دولت بعدی 
دشوار باشد؛ این در حالی است که کمتر از 10 روز به انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا باقی مانده است. 
آنطور که وال استریت ژورنال نوشته، طبق نظرسنجی های ملی و 
در ایاالت کلیدی بایدن نسبت به ترامپ پیشتاز است و آرای بیشتری 
دارد؛ همین امر باعث شده مقامات دولت ترامپ هراس داشته باشند 
که در صورت پیروزی نامزد حزب دموکرات، سیاست فشار حداکثری 
بر ایران تغییر کند. در واقع دونالد ترامپ می خواهد فشاری که بر ایران 
وارد کرده به عنوان میراثی الیتغیر به دولت های بعدی نیز منتقل شود. 
در این خصوص اما به نظر می رســد هر میزان تحریم و فشاری که وارد 

می آورد برای او راضی کننده نیست. 
براســاس تحریم تازه ای که او بر 18 بانک ایرانی اعمال کرده، تمام 
موسســاتی که با بانک های ایرانی مراوده مالی داشته باشند را جریمه 
می کند و حتی به شــرکت های خارجی که با این بانک ها کار می کنند 
نیز 45 روز فرصت داده که یا تعامل خود را با این بانک ها متوقف کنند 
یا هدف »تحریم های طرف ثالث« قرار گیرند. بر اساس این تهدیدات، 

شرکت های مذکور دیگر نمی توانند...

طرح مجلس برای توزیع کاالهای اساسی از جیب سازمان تامین اجتماعی

انقالبیوناینبارسفرهکارگرانرانشانهگرفتهاند
دسترنج 4

چرتکه 3

بازار سرمایه کف مقاومتی را هم از دست داد

 پشت پرده عقب نشینی 
شاخص بورس چیست؟


