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روحانی در ستاد ملی کرونا خبر داد :

اجرای محدودیتهای کلی از «اول آذر» در سراسر کشور
عزیزی :بلوفهای رژیم
صهیونیستی را جدی نگیرید

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ادعای
جنگ رژیم صهیونیستی با ایران را بلوف خواند و گفت :رژیم صهیونیستی ذلیلتر و
عاجزتر از این است که بخواهد حرف جنگ با ایران را به میان آورد چه برسد به آنکه
بخواهد به آن عمل کند ،پس نباید این موضوعات را جدی گرفت.
ابراهیم عزیزی در واکنش به اظهارات اخیر یکی از مقامات رژیم صهیونیستی
درباره احتمال حمله به ایران اظهار کرد :در وهله اول الزم به یادآوری است که
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران توسط مقامات عالی رتبه نظام تعیین میشود
و در یک قوه و یا وزارت خارجه خالصه نمیشود .سیاست خارجی ما از اصول ثابت و
بدون تغییر برگرفته و برپایه ایستادگی بر روی ارزشهای اسالمی نفی نظام سلطه و
مقابله با کانونهای ثروت و زورگویی استوار است .پس با آمدن و رفتن روسای جمهور
آمریکا هیچ تغییری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران رخ نخواهد داد.
وی ادامه داد :با توجه به وجود چنین اصول ثابتی ،رژیم صهیونیستی تصور
نکند که با تغییر دولت حاکمه آمریکا دیدگاه ایران اسالمی نسبت به این رژیم عوض
میشود .رژیم صهیونیستی رژیمی زورگو و کودک کش است که بر هیچ اخالقی
پایبند نیست و مشروعیت ندارد .رژیم جعلی صهیونیستی سرزمینهای فلسطین
را اشغال کرده و این موضوعی است که ما همواره به آن اعتقاد داریم .پس الزم به
یادآوری است که این ارزشها اصول و آموزههای دینی ما و همچنین دیدگاه ما به
ظلم وارد شده نسبت به مردم فلسطین و جریان آزادیبخش غیرقابل تغییر است
و نباید تصور شود که با روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا تغییر میکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :اینکه یکی از وزرای رژیم صهیونیستی ادعای احتمال حمله به ایران
را مطرح کرده ،بلوفی بیش نیست .اگر آنها عرضه داشتند میتوانستند در جنگهای
 ۲۲روزه و  ۶روزه پیروز شده و مقابل حزباهلل لبنان و مقاومت اسالمی بایستند ،آنقدر
رژیم صهیونیستی ذلیل و عاجز است که نمیتواند حرف جنگ بزند چه برسد به آنکه
به آن عمل کند پس هیچ وجه بلوف های اسرائیل را جدی نگیرید.
عزیزی توضیح داد :رژیم صهیونیستی موضوعاتی را در سطح بینالملل دنبال
میکند با این تصور که میتواند سیاستهایش را در نظام اسالمی پیاده کند حال
اینکه این سیاستها غیرقابل تغییر است و رفتن و ماندن رییس جمهور آمریکا خللی
در آن وارد نمیکند.
وی در پایان و در جمع بندی اظهار کرد :رژیم صهیونیستی کوچکتر و ضعیفتر
از آن است که علیه جمهوری اسالمی ایران حرفی از جنگ و رفتارهای قلدرمآبانه
بزند ،پس نباید آنها را جدی گرفت.

در آینده ایران توافق و
مذاکره با آمریکا وجود ندارد

یک عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مورد آینده رابطه ایران
وآمریکا گفت :عروسک گردان در آمریکا یک طیف به نام صهیونیسم است و عروسکها
یک روز بوش پدر و پسر و روز دیگر ترامپ یا بایدن هستند .هیچ میزی برای مذاکره وجود
نخواهد داشت و آینده جمهوری اسالمی ایران توافق را پیگیری نخواهد کرد .جعفر راستی
در مورد تاثیر تغییر دولت آمریکا بر ایران گفت :امام خمینی (ره) فرمودند» رابطه ایران و آمریکا
رابطه گرگ و میش است» نباید فکر کنیم که با آمدن جو بایدن ،خوی استکباری آمریکا کم
شده و رابطهاش با ما خوب میشود .این تصور ،ساده لوحانه است .عروسک گردان در آمریکا یک
طیف است و آن صهیونیسم است .نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی با بیان این
که «صهیونیسم به همه شئون آمریکا مسلط است» گفت :عروسکها یک روز بوش پدر و پسر
و روز دیگر ترامپ یا بایدن است تنها راه برخورد با آمریکا تکیه بر توان داخلی است .هر کجا که
بر مردم و توان داخلی خود تکیه کردیم ،آمریکا نتوانست غلطی بکند.

رتبه برتر روابط عمومی های
کشور به گروه مالی گردشگری
و فوالد بناب رسید

لوح و نشان ویژه « روابط عمومی برتر» به مدیر روابط
عمومی گروه مالی گردشگری و نشان «مدیر ارشد ارتباط
گستر»و تندیس «روابط عمومی برتر» به مجتمع فوالد
صنعت بناب اعطاء شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،در
شانزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی ایران؛ با
موضوع بررسی تأثیر کرونا ویروس بر ساختار و عملکرد
رسانهای روابط عمومی؛ به انتخاب هیئتداوران ،لوح و
نشان این سمپوزیوم برای امیر نیک رویان» مدیر روابط
عمومی گروه مالی گردشگری» و بابک علیزادشهیر مدیر
عامل فوالد بناب بهعنوان «مدیر ارشد ارتباط گستر» و تندیس هفدهمین جشنواره روابط
عمومی ایران در بخش های «روابط عمومی الکترونیک و فرهنگی وانتشارات « به نوراله
خیری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این مجتمع اهداء شد.
شانزدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی و هفدهمین جشنواره
برترینهای روابط عمومی ایران که با حضور دکتر سیما سادات الری ،سخنگو و معاون
فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دکتر سلیمانی امیری
رئیسکل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و جمعی از مدیران برگزیده جشنواره
روابط عمومی برگزار شد در این سمپوزیوم از مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری
 ،مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب و مدیر روابط عمومی این مجتمع برای روابط
عمومی برتر تجلیل به عمل آمد .مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب در سالجاری با
ارتباط گذاری مناسب و با مراجعات حضوری به سازمان ها ،نهادها و در ارتباط با پرسنل،
ذینفعان و در رابطه با مسئولیت های اجتماعی بصورت فعال عمل نموده و روابط عمومی
این مجتمع به عنوان یک روابط عمومی متخصص و از بابت فعالیت ها و عملکرد یکسال
گذشته و همچنین طراحی کمپین «هم نفس مردم» به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز
بیماران کرونایی بیمارستان را شروع نموده و با حمایت مدیرعامل مجتمع بصورت مداوم به
انجام رسانده است .در افتتاحیه این دوره از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ،پیام خانم
دکتر سوتالنا استاوریوا رئیس انجمن بینالمللی روابط عمومی خطاب به شرکتکنندگان
و برگزیدگان این سمپوزیوم بهصورت مجازی پخش شد.
گفتنی است ،در بخش علمی این سمپوزیوم پروفسور بانو ب ِیبارز هوکس استاد
دانشگاه استانبول ترکیه ،فیلیپ بو ِرمانس ،عضو هیئتمدیره ایپرا ،مدرس و متخصص
ارتباطات بحران از کشور بلژیک و مدیر روابط عمومی  IBMو دکتر ماکسیم ب ِحار سخنران
حرفهای از کشور بلغارستان سخنرانی کردند .این سمپوزیوم که بهعنوان مهمترین رویداد
در عرصه روابط عمومیهای کشور محسوب میشود ،بهصورت ساالنه و با هدف ارتقاء
دانش دست اندرکاران روابط عمومی ،معرفی الگوهای موفق ،شناسایی استعدادها ،ایجاد
رقابت سالم ،تشویق و ترغیب به امر فعالیت علمی-تخصصی در روابط عمومی و نیز کمک
به ارتقاء کیفی فعالیتهای روابط عمومی در کشور برگزار میگردد.
شایان ذکر است که مجتمع فوالد صنعت بناب به عنوان یکی از شرکت های تابعه
گروه مالی گردشگری در سالجاری توانسته با ثبت رکورد های پی در پی تولید ،به معنای
واقعی شعار جهش تولید را تحقق بخشیده و به واسطه تولید محصول کیفی حضور
فعالتری را در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

رئیس جمهور از اجرایی شدن محدودیتهای کلی از اول آذر در سراسر
کشور خبر داد و گفت :اساس این طرح تا پایان کرونا ادامه دارد و مقررات با
توجه به شرایط هر شهر اعالم میشود.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور صبح دیروز (شنبه) در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا در
دنیا ،اظهار داشت :بسیاری از دولتها ناچار شدند محدودیتها را از نو افزایش
دهند به همین دلیل ما هم در هفتههای اخیر یک بار در  ۴۳شهرستان و بار
دیگر در  ۴۶شهرستان یعنی حدود  ۹۰شهرستان ،محدودیتهای زیادی ایجاد
کردیم و از هفته پیش در مراکز استانها هم مجدد محدودیت دیگری ایجاد
کردیم که هدف از همه این محدودیتها این است که مردم ما کام ً
ال لمس کنند
شرایط ،یک شرایط فوق العاده است و از شرایط عادی عبور کردهایم .همه باید
کمک و یاری کنند تا بتوانیم از این مسأله با کمترین ضرر عبور کنیم.

روحانی عنوان کرد :آنچه برای ما مهم است در محله اول آموزش
است .ما باید سواد سالمت مردم را افزایش دهیم .مردم باید به خوبی بدانند
عالئم این بیماری چه هست .هنوز هم در جامعه ما افرادی هستند که
میگویند هیچ عالمتی ندارند .میگویی هیچ عالمتی ندارید؟ میگویند چرا
کمی درد عضالنی دارم .باز هم میپرسی میگوید چند روزی است حس
بویایی و چشاییام کار نمیکند .معلوم است به اندازه کافی آموزش به مردم
داده نشده است و مردم فکر میکنند باید تب شدید داشته باشند یا دائم
سرفه کنند تا احساس کنند این بیماری سراغشان آمده است .بنابراین در
برخی از عالئم و شرایط آموزش کم داده شده است و ما باید سطح آموزش
را باال ببریم و ارتقا دهیم.
وی افزود :مردم باید به ستاد ملی کرونا و قرارگاه اعتماد صد در صد
داشته باشند .هرچه این اعتماد کم شود به ضرر کشور است .البته کاری به

حرف اینهایی که گاهی با داخل و ضد ایرانیها در خارج ،مصاحبه و انتقادهای
نپخته ای را مطرح میکنند ،ندارم اما هر چیزی که اعتماد مردم به ستاد ملی
کرونا ،قرارگاه مرکزی ستاد و وزارت بهداشت و درمان را کاهش دهد ،به ضرر
ما است .به محض کاهش اعتماد ،دقت مردم برای اجرای مصوبات کم میشود.
این اصل داستان است که باید مورد توجه قرار گیرد که پروتکلها به خوبی
اجرایی و عملیاتی شود.
رئیسجمهور بیان کرد :دولت و آنهایی که به دولت یاری میرسانند
مانند نیروهای مسلح ،نهادهای عمومی غیر دولتی ،باید به الزامات پروتکلهای
بهداشتی توجه کنند .وقتی پروتکلی اعالم میشود الزاماتی دارد ،وقتی
میگوئیم ماسک بزنید الزاماتی وجود دارد یعنی باید ماسک فراوان در اختیار
مردم باشد با قیمت کم ،در غیر این صورت فایدهای ندارد.
ادامه در همین صفحه
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از ابتدای سال  ۹۹تا مهرماه محقق شد؛

تجارت  8/8میلیارد دالری ایران با اروپا
شورای نگهبان طرح کوپنی شدن کاالها را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای
پرداخت یارانه کاالهای اساسی در این شورا خبر داد؛ طرحی
که رسانه ها از آن به عنوان «طرح کوپنی شدن» در مجلس
یازدهم یاد می کنند.
«عباسعلی کدخدایی» روز شنبه اظهار داشت :در جلسه
عصر دیروز شنبه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت
یارانه کاالهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این
شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.
وی افزود :شورای نگهبان ایراد اصل  ۷۵قانون اساسی را
برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.
بر اساس این طرح دولت مکلف بود به منظور تامین
بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای
کم برخوردار ،در شش ماهه دوم سال  ۱۳۹۹و به صورت
ماهانه ،نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر
فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع
ردیف( )۳۱جدول تبصره  ۱۴قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل
کشور) ،ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست
خانوار اقدام نماید .همچنین در این طرح پیش بینی شده بود،

خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد
است ،از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند شوند.
بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی «طرحهای
قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص
لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش
هزینه های عمومی میانجامد ،در صورتی قابل طرح در مجلس
است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه
جدید نیز معلوم شده باشد » .طرح الزام دولت به پرداخت
یارانه برای تامین کاالی اساسی اواسط تیرماه امسال به صورت
دو فوریتی در کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی بررسی شد .هدف از این طرح ارائه کمک به
معیشت مردم در شرایط کنونی اعالم شده بود .کلیات این طرح
هشتم مهرماه با  ۲۱۳رای و جزئیات آن هفتم آبان ماه با ۲۱۵
رای موافق تصویب شد .براین اساس  ۶۰میلیون ایرانی مشمول
این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده میشود و هر ماه
کمکهای معیشتی را به حساب آنها واریز میکنند ،اما از میان
این  ۶۰میلیون نفر ۲۰ ،میلیون نفر سبد کاالی رایگان و برای
 ۴۰میلیون نفر با  ۵۰درصد تخفیف این سبد اختصاص مییابد.

تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کاالی اساسی
یکی از چالشهای اصلی این طرح بوده است .براساس ماده الف
این قانون ،دولت مکلف شده تا برای تامین بخشی از نیازهای
معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کمبرخوردار ،از
ابتدای  ۶ماه دوم سال  ۹۹به صورت ماهانه اعتباری را جهت
خرید کاال پرداخت کند.
نمایندگان در بند دو این ماده ،منابع الزم برای این طرح
را به میزان  ۳۰هزار میلیارد تومان مشخص کردند که از محل
فروش حق االمتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان
ناشی از آن ،تامین میشود .همچنین در صورت کافی نبودن
منابع فوق ،دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش
تنخواه گردان خزانه آن را جبران کند و سپس با منابع حاصل
از واگذاری سهام جایگزین کند .آنچه از منابع مشخص شده در
طرح فوق برمیآید ،فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی
تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است .کارشناسان،
تورم زا بودن ،پایین آمدن قدرت واقعی خرید مردم و ابهام در
چگونگی تامین منابع مالی طرح را از مهمترین ایرادات وارد بر
این طرح نمایندگان مجلس یازدهم عنوان کرده اند.

اجرای محدودیتهای کلی از «اول آذر» در سراسر کشور

ادامه از همین صفحه
البته االن برای ماسک مشکل نیست،
مشکل حل شده است .لوازم بهداشتی باید
در اختیار مردم باشد و هست و مشکلی
وجود ندارد .دولت الکترونیک باید لحظه
به لحظه توسعه پیدا کند .مثل اینکه دکتر
نمکی تاکید میکند که دیگر روز برای ما
مهم نیست و ساعت برای ما مهم است ،در
دولت الکترونیک هم همین است .روحانی
خاطرنشان کرد :ما هر چیزی که میتوانیم
باید در فضای دیجیتال و فضای مجازی
ببریم که مردم نیازمند تردد و مراجعه به
ادارات نباشند .در هر چیزی که جز لوازم این
کار است باید کنار هم باشیم .نیروهای مسلح
با تجهیزات ،امکانات و بیمارستانهایشان
میتوانند خستگی ایجاد شده برای نیروهای
ما و کادر درمان را کاهش دهند .همچنین
بیمارستانها و تاسیساتی که برای نیروهای
مسلح نیست اما برای دولت است و به وزارت
بهداشت مربوط نیست همه باید پای کار
بیایند و این کار را انجام دهند .وی تصریح
کرد :مسأله دیگر ضمانت اجرا است .ما اگر
مصوباتی را بگذرانیم و ابالغ کنیم و این
مصوبات اجرا نشود ،عدهای و اقلیتی که
انجام نمیدهند باید با آنها برخورد شود.
اگر برخورد نشود کل کار لنگ میشود و ما
به هدف نمی رسیم .خواهش من این است
به ضمانت اجرا توجه کنیم البته بیشترین
مسئولیت آن با قرارگاه است که ان شاءاهلل
دنبال میکند .مسأله دیگر که مسأله اساسی
ماست اینکه اساس داستان این است
تجمع و تردد به حداقل ممکن برسد .اگر
این دو مراعات شود بسیاری از مسائل ما
حل میشود .رئیسجمهور اضافه کرد :در
بسیاری از شهرها پس از تجمع غیرضروری
و غیرقانونی مشکالتی پیدا کردیم .حاال یک
تیم فوتبالی برنده شده است ،باید شب دو
ساعت در خیابان خوشحالی کنیم؟ در این
داستان هر حادثهای که رخ میدهد بعد از دو

هفته ،مراجعه به بیمارستان زیاد شد و بعد از
سه هفته و چهار هفته مراجعه به آرامستان
شدت گرفت .روحانی اظهار کرد :وقتی در
یک شهری مثل مشهد بدون مجوز ،اجتماعی
با رنگ و بوی مذهبی ایجاد میشود معلوم
است مشهد و استان رضوی در سه چهار روز
هفته گذشته از تهران هم وضع بدتری در
آمار خواهد داشت .وقتی اجتماع بی دلیل
درست میشود و اقداماتی در جاهای مذهبی
و دینی انجام میشود دنباله اش این است
که دچار مشکل میشویم .خواهش من این
است که کاهش اصل تجمع و اصل تردد غیر
ضرور که باید کنار گذاشته شود ،مورد توجه
قرار گیرد .رئیسجمهور با تاکید براینکه
مسأله بیماریابی بسیار اهمیت دارد ،گفت:
در جامعه ما آنهایی که به این ویروس مبتال
میشوند حدود  ۸۰درصد عالمت مشخصی
ندارند ،یا اص ً
ال عالئم ندارند یا عالمتشان
بسیار کم است .آنهایی که عالمت آشکار
دارند  ۲۰درصد جمعیت است .این بدتر
است و چون عالمت ندارند فکر میکنند
سالم هستند و در اجتماع حضور مییابند
و دیگران را مبتال میکنند .راه این است
که تست تشخیصی را باید مرتب باال ببریم.
وزارت بهداشت خودش را برای این کار آماده
کرده و دولت هم کام ً
ال آماده است که در
این مسأله یاری برساند .روحانی ادامه داد:
ان شاءاهلل شرکتهای دانش بنیان هم در
این زمینه تالش خواهند کرد که کیتهای
تشخیصی که میتواند سریع ما را به جواب
برساند را بتوانیم در اختیار عزیزان قرار دهیم.
در زمینه جداسازی فرد مبتال از جامعه
باید تالش شود .برای جداسازی یا قرنطینه
یا ایزوله کردن فرد باید در جایی قرنطینه
شود و اگر این کار را نکرد برخورد شود .پس
ردیابی بیماران که وزارت ارتباطات باید در
این زمینه کمک کند ،برای ما بسیار مهم
است .وی خاطرنشان کرد :وقتی همه این
مسائل را انجام دادیم و همچنان مشکل

صفحه 2

داریم ناچار به محدودیتهای شدید هستیم
و راهی برای ما باقی نمیماند .اگر همان
راههای قبلی اجرا شود نیاز به این همه
محدودیت نیست .االن در شرایطی هستیم
که متأسفانه ناچاریم محدودیتها را بیشتر
کنیم .امروز تصمیمات کلی گرفتیم که در
ظرف این هفته جزئیاتش نهایی میشود.
رئیسجمهور ادامه داد :از شنبه هفته
آینده یعنی اول آذر این طرح اجرایی و
عملیاتی میشود که مربوط به یک استان
نیست و برای سراسر کشور است .هفتگی
اعالم میشود ،با توجه به شرایط شهرهای
مختلف کشور و بنابر ویژگیهایش مقرراتی
اجرا خواهد شد .کلیات این مقررات در این
جلسه بحث و تصویب شد .روحانی با بیان
اینکه این طرح طرحی است که اساسش تا
پایان کرونا ادامه دارد ،گفت :هم امسال و هم
سال آینده این طرح بزرگ را تا پایان کرونا
ادامه میدهیم .ان شاءاهلل بهداشت و درمان و
قرارگاه بیشترین مسئولیت را برای اجرای آن
بر عهده دارند .مردم عزیز باید اوالً باور کنند
این بیماری و ویروس حاال حاالها مهمان
ناخوانده جامعه ماست .ما باید با این ویروس
زندگی کنیم .این ویروس تا پایان امسال علی
القاعده هست و تا سال آینده ماههایی ممکن
است باشد چون هنوز نه به درمان قطعی
رسیدیم و نه به واکسن قطعی .وی افزود:
البته راجع به هر دو حرف زده میشود اما
داروی قطعی برای این بیماری نیست .پس
تا هر زمانی این واکسن به اندازه کافی در
اختیار مردم قرار گیرد و هنوز هم معلوم
نیست اگر واکسنی آمد اثر آن چه مدت
است ،ما راهی جز مراقبت از خود و از اقوام و
خانواده خود و دوستان نزدیک خود نداریم.
باید با این مراقبت پیش برویم و اگر مراقبت
کنیم و همه دستور العمل ها را اجرا کنیم اوالً
ابتالء کم میشود ،با همه تمهیدات تشخیص
زودتر و درمان سریعتر انجام میشود و در
نهایت هدف این است که فوتیها و مرگ

و میر کاهش پیدا کند که ان شاءاهلل این
راه را ادامه میدهیم .رئیس جمهور عنوان
کرد :در طرحی که امروز کلیات آن تصویب
شد و این هفته نهایی و از شنبه اجرایی و
عملیاتی میشود ،درست است ظاهرش به
سبک تعطیالت برخی از مشاغل ،تعطیالت
بخشهای فرهنگی و آموزشی و یا در
مواردی جریمه ظهور و بروز دارد اما واقعیت
این است که میخواهیم به مردم هشدار
بدهیم و مردم با همه این تعطیالت احساس
کنند این مسأله مهم است و ما در شرایط
ویژه هستیم .روحانی ادامه داد :این ویروس
ویروس اسفند و فروردین نیست .این ویروس
آن نیست ،جهش یافته است .این ویروس
سرعت انتقال و اذیت و آزار بیشتری دارد.
دنیا هم همین را میگوید و متخصصین ما
در بهداشت و درمان هم همین را میگویند
که سرعت انتقال نسبت به فروردین و اسفند
ماه  ۹برابر شده است .بنابراین شرایط متفاوت
است و ما باید بیشتر مراعات کنیم .رئیس
جمهور خاطرنشان کرد :مخصوصاً آنهایی
که راننده خودرویی در حمل و نقل عمومی
هستند خیلی مهم است که سالم باشند .اگر
راننده ای در تاکسی آلوده باشد خیلی مهم
است .ان شاءاهلل تست سریع که بیاید برای
اینهایی که مردم بیشتر با آنها در رفت و آمد
هستند برنامه ریزی شود .خود بیمارستانها،
مطبها و فروشگاهها که مردم در آنجا تردد
بیشتر دارند باید بیشتر مورد مراعات قرار گیرد.
روحانی در پایان تصریح کرد :امروز چارچوب
یک طرح مهمی را به تصویب رساندیم که
ان شاءاهلل سخنگوی ستاد ملی برای مردم
توضیح میدهد .در زمینه بیمه و مالیات هم
تصمیماتی گرفته شده که برای مردم توضیح
داده میشود .امیدواریم با کمک و یاری هم و
مراعات پروتکلهای بهداشتی مثل دور اول که
سرافراز بیرون آمدیم و عبور کردیم ان شاءاهلل
این دور هم که دور سختتری است با کمک
هم سرافراز عبور خواهیم کرد.

صفحه 7

خبر
امیر حاتمی در دیدار وزیر دفاع عراق:

ایران آماده تامین نیازهای
دفاعی عراق است

وزیر دفاع گفت :ایران این آمادگی را دارد تا
برای تقویت قدرت دفاعی عراق ،نیازمندیهای
نیروهای مسلح عراق را تامین و برآورده کند.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در دیدار با جمعه عناد سعدون
وزیر دفاع جمهوری عراق با گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای محور مقاومت بویژه شهیدان
سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی وشهید
ابومهدی المهندس اظهار داشت :این دو
فرمانده حق بزرگی بر گردن ملتهای ایران
و عراق و منطقه و بشریت دارند و رزمندگان
محور مقاومت و ملتهای ایران و عراق از خون
قهرمانان خود نخواهند گذشت.
امیر حاتمی با بیان اینکه امروز عراق از
امینت بهتری نسبت به گذشته برخوردار است
گفت :از روند سیاسی و ثبات و امنیت عراق و
تمامیت ارضی کشور برادر همسیه مان کماکان
حمایت و پشتیبانی میکنیم.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی گفت :در
استقرار امنیت در منطقه همکاریهای خوبی
بین دو کشور ایران و عراق در جریان مبارزه
با تروریسم برقرار بوده است و آن را الگوی
مناسبی ارزیابی می کینیم و توسعه و آبادانی
عراق را الزمه استقرار ثبات و امنیت در آن
کشور میدانیم و برای مشارکت در بازسازی و
توسعه عراق آماده ایم.
امیر حاتمی گفت :اراده سیاسی رهبران
دو کشور ایران و عراق در باالترین سطح برای
تعمیق روابط گسترده وجود دارد.
وزیر دفاع تصریح کرد :نا امنی و بی ثباتی
در منطقه محدود به سالها و دهههای اخیر
نبوده؛ بلکه این شرایط متاسفانه در سدههای
گذشته کمابیش بوده و همه ی آنها ناشی از
دخالت بیگانگان و قدرتهای استعمارگر و
مستکبر بوده و امروز منطقه ،شرایط بسیار
حساس و دشواری را سپری میکند.
امیر حاتمی گفت :چنانچه مقاومت ملت،
نیروهای مسلح و دولت عراق و سوریه در مقابل
متجاوزین و تروریستهای جنایتکار نبود چه
بسا منطقه وضعیت نا معلوم و خطرناکی داشت.
وی گفت :رفتارهای قدرتهای بزرگ و
در راس آنها شیطان بزرگ آمریکا نشان داد
طرحهای طوالنی مدتی را برای نا امن سازی
منطقه طراحی کرده اند.
امیر حاتمی تصریح کرد :معتقدیم که
کشورهای منطقه باید خود ،امنیت منطقه را
تامین و مدیریت کنند و تا زمانی که نیروهای
فرامنطقهای حضور و دخالت داشته باشند
دستیابی به ثبات و صلح امکان پذیر نخواهد
بود.
وزیر دفاع خاطرنشان ساخت :در این بین
روندی که اخیرا ً شدت بیشتری به خود گرفته
روابط پنهانی برخی دولتها با رژیم صهیونیستی
است آشکار شده است و آن را خیانت به تمام
ملتهای مسلمان میدانیم.

