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جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صبح دیروز به ریاست رئیس جمهور 
برگزار شد. به گزارش ایلنا، حسن روحانی  در بخشی از صحبت های خود در 
این جلسه، ایجاد درک مشترک از یک خطر مشترک در جامعه را در روند 
مبارزه با کرونا بســیار مهم توصیف کرد و گفت: ضروری است مراقبت ها 
و نظارت ها در روند مقابله با کرونا، تشدید شود و چاره ای نداریم که برای 

متخلفان، جریمه تعیین کنیم.
رئیس جمهورگفت:  کادر درمان ما ۸ ماه است که درگیر کرونا و مشغول 
ازخودگذشتگی هستند و مردم باید با استفاده از ماسک از آنان تشکر کنند.
رئیس جمهور بیان کرد: همه می دانند این بیماری چقدر خطرناک است 
و چه کار سختی بر دوش کادر درمان قرار دارد. روحانی اظهار کرد: زمانی که 
شخصی به بیماری مبتال شده است، افرادی که با او تماس داشته اند نیز باید 
مراعات کنند و تست دهند و خود را قرنطینه کنند یعنی باید با شدت عمل 
نسبت به این مورد برخورد کنیم. وی افزود: در جلسه نسبت به تهران بزرگ 
که قرار بود اقداماتی انجام دهیم، تصمیماتی اتخاذ شد؛ آنچه که تصویب 
کردیم، این است که همه کادر اداری ما در کشور و کسانی که کسب و کار در 
اختیار دارند، باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و اگر در صورتی که 
مراعات نکنند، با شدت باید با آنها برخورد شود؛ ما تکلیف را مشخص کردیم 
اگر یک کارمند اداری مراعات نکرد از تذکر گرفته تا انفصال یک سال خدمت 
را پیش بینی کرده ایم و در اختیار دستگاه ها قرار دادیم. وی ادامه داد: دوم 
اصنافی که به مردم خدمت می دهند نیز باید دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایت کنند، در غیر این صورت تذکر و نهایتاً پلمپ برای آنها پیش بینی 
شده است. رئیس جمهوری با بیان اینکه قصد داریم در تهران این موارد را به 
صورت شدیدتر اعمال کنیم، گفت: نکته سومی که مورد نظر ماست و بر آن 
تأکید می کنیم،  خدمت دادن به کسی است که اصول بهداشتی را رعایت 
نمی کند؛ کسی که خدمت می خواهد باید اصول بهداشتی را مراعات کرده 
باشد و اگر مراعات نکرده باشــد و به او ارائه خدمت شد، ما صاحب مغازه و 
خدمت دهنده را مجازات می کنیم؛ بنابراین این موارد مصوبات جلســه 
امروز بود. وی با بیان اینکه بیش از ۷ ماه از بیماری کرونا می گذرد و همه مردم 
دنیا به این نتیجه واحد رسیدند که راه مقابله با این بیماری پیشگیری است، 
اظهار داشت: راه پیشگیری نیز توسط همه افراد جامعه باید اعمال شود، ما 

واکسنی برای پیشگیری نداریم و مردم خودشان باید خودشان را در برابر این 
بیماری محافظت کند چرا که دارو و درمان قطعی برای این بیماری نداریم. 
تا زمانی که زنجیره این بیماری وجود دارد مراعات پروتکل ها ادامه خواهد 
داشت. باید در جامعه درک مشترکی از یک خطر مشترک به وجود بیاید. 
پیشگیری از این بیماری دست خودمان است در همه نمودارهایی که در 
ستاد مقابله با کرونا ترسیم می شود هر جا مراقبت ها کاسته می شود ظرف 

دو هفته افزایش بیماری  را شاهد هستیم.
مخفی کردن بیماری تخلف است

وی تصریح کرد: فردی که برایش مشخص می شود که بیمار شده است 
در مرحله نخست نباید بیماری خود را مخفی کند؛ این بیماری که اپیدمیک 
است، هر کسی مخفی کرد دچار اشتباه شده و باید به خانواده محل کارش 
بگوید. از هفته آینده که کمیته اجتماعی، امنیتی و انتظامی بناست برای 
تخلفات مجازات وضع کند باید بنداد این باالترین تخلف اســت. گاهی 
ممکن است که فردی در خیابان ماســک نزده باشد و این تخلف باشد اما 
گاهی فردی می داند که مبتال شده و باید در قرنطینه قرار گیرد که در اداره 
یا محل خدمت و محل کار خودش قرار گرفت که نباید از آن گذشت و باید 
یک جریمه شدید شود. باید با فردی که مبتال شده است و باید برای حداقل 
۱۴ روز خود را قرنطینه کند اما اعالم نکرده به محل کارش هم رفته است 

برخورد شدیدتری شود و این بسیار مهم است.
کسی که ماسک نمی زند، باید جریمه شود

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به دومین تصمیم اتخاذ شده در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: مورد دیگری که در این 
جلسه بحث شد این بود قرار شد وزارت بهداشت و وزارت کشور با هم روی آن 
کار کنند، موضوع افرادی هستند که از خانه خارج می شوند و ماسک ندارند، 
حاال ممکن است که اداری نباشد یا صاحب کسب و کار هم نباشد و کاری در 
بیرون دارد که باید انجام شود. خب این افراد هم باید مراعات کنند و ماسک 

بزنند و اگر رعایت نکند باید جریمه شوند.
وی ادامه داد: البته باید بر این نکته تاکید شود که برخورد با خود فرد نباید 
صورت گیرد، بلکه باید مشخص شود فردی که رعایت نکرده چه کسی بوده 
و به او اخطار شود و اعالم شود سپس بعد از اعالم به او جریمه صورت گیرد. 

مبلغ جریمه را هم در جلسه بعد مشخص می کنیم.
وی با اشاره به این که نمی توان همه کشور را به صورت یکپارچه نگاه کرد 
و برای آن تصمیم گرفت، ابراز داشت: ما نمی توانیم کشور ایران را یکپارچه 
در این مسئله ببینیم، برخی استان ها هستند که یک پیک داشتند و بعد 
مراعات کردند و پیک دوم نداشــتند، برخی هم دو پیک داشتند و که در 
گروهی فاصله میان دو پیک کم و در گروهی زیاد بود. البته برخی استان  ها را 
هم داریم که تقریبا وارد پیک سوم شدند.   رئیس جمهور در ادامه گفت: پس ما 
می بینیم که شرایط متفاوت است و استان های ما همانند همدیگر نیست، به 

نظر من دلیل آن هم این است که برخی استان هایی که در عزاداری  ها خوب 
مراعات کردند، در سفرها مبدا و مقصد نهایی سفرها نبودند یا استان هایی 
که اجتماعات در هم تنیده مانند عزاداری یا عروسی های قبیله ای نداشتند، 
مردم پروتکل  ها را رعایت کردند و انضباط اجتماعی شان بیشتر بود با تالش و 
پیگیری کادر درمانی شرایط آن  ها بهتر است. وی ادامه داد: اگر ما می خواهیم 
از این بیماری و پیک آن فاصله بگیریم و در عین حال زیست اجتماعی را با 
اصول بهداشتی انجام دهیم. در این کار هیچکس و هیچ دستگاه و نهادی 
نمی تواند به تنهایــی کار کرند، بخش درمان، بخــش انتظامی، بخش 
اقتاصدی به ویژه اقتصاد دیجیتال و همه با هم باید دست به دست هم بدهیم 

تا در این کار به توفیق برسیم.
راهپیمایی اربعین نداریم، هیچ کس به سمت مرزها نرود

روحانی در پایان سخنان خود به اربعین اشاره کرد و بیان داشت: همانطور 
که قبال هم در این جلسه گفته شــد در اربعین هیچ حرکتی تحت عنوان 
راهپیمایی زائرین در عراق انجام نخواهد شد، البته یک تعدادی به سمت مرز 
رفتند و با استفاده از قاچاق بر  ها سعی کردند به آن سمت مرز بروند که برخی 
به آن سمت مرز رفتند و برخی در کوه  ها رها شدند و مشکالت و خطرات 

جانی برای آن  ها ایجاد شد.
وی افزود: این کار قانونی نیست و هیچکس به سمت مرز نرود، در مرز هم 
نیروهای نظامی و انتظامی ما به دقت با این مساله برخورد خواهند کرد، در 
درون ایران هم راهپیمایی نمادین نداریم، در سال های قبل چنین حرکتی 
داشتیم اما امسال نداریم و ان شاءاهلل عزاداری  ها با پروتکل های بهداشتی به 

خوبی انجام خواهد شد.
وضعیت اقتصاد ما بهتر از آلمان است

روحانی ادامه داد: صبح امروز گفته شد، وضعیت اقتصادی آلمان منفی 
۵.۲ است که اقتصادشان کوچک شده و رشد اقتصادی شان منفی است. 
آلمان یک کشور پیشرفته است که تحریم نیست. حتما اقتصاد ما وضعیت 
بهتری از این رقم داشته و رشد ما مثبت شده یا اگر منفی شد، وضعیت ما 

بهتر از وضعیت آلمان باشد.
وی تاکید کرد: در مدت شش ماه امسال، نسبت به سال های قبل اقدامات 
ما چند برابر شده است. مهم است در زمینه اقتصاد الکترونیک و اقتصاد 
دیجیتال قدم هایی برداشته شده است. در شرایط کنونی حضورها را باید 

کمتر کنیم که راهش اقتصاد الکترونیک و دیجیتالی است.
کانال های معاند هراس افکنی می کنند

رئیس قوه مجریه بیان کرد: امروز صدا و ســیما بایــد به مردم آگاهی 
دهد و در برابر کانال های معاند بایستند که هم میخواهند مردم را نگران و 
هراسناک کنند و هم می خواهند بی اعتماد کنند، ما باید در کشور همدلی و 
هماهنگی ایجاد کنیم، ما باید هم مردم را همدل کنیم و هم معیشت مردم 

را هموار کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ضمن 
اعالم غیــر قابل تحمل بــودن هرگونه 
تعرض از ســوی هر یــک از طرف های 
درگیر در منطقه به خاک کشــورمان، 
به همه طرف هــا در زمینه مراقبت الزم 

در این خصوص هشدار جدی می دهیم.
سعید خطیب زاده، در پاسخ به پرسش 
خبرنــگاران درخصــوص گزارش های 
برخی تعرضــات انجام شــده به خاک 
جمهوری اســالمی ایــران در جریان 
درگیری هــای اخیــر بیــن جمهوری 
آذربایجان و جمهوری ارمنستانف افزود: 
تحرکات در مناطق مرزی کشــورمان 
بطور جــدی و با حساســیت تمــام از 
سوی جمهوری اســالمی ایران در حال 
رصد بوده و در ایــن ارتباط ضمن اعالم 
غیرقابل تحمــل بــودن هرگونه تعرض 
از ســوی هر یک از طرف های درگیر در 
منطقه به خاک کشورمان، به همه طرفها 
در زمینه مراقبــت الزم در این خصوص 

هشدار جدی می دهیم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
ادامه بار دیگر بر لزوم احترام به تمامیت 
ارضی جمهــوری آذربایجــان، رعایت 
اصل عدم تعرض به غیر نظامیان، توقف 
درگیری ها و آغاز گفت وگوهای جدی و 
زمان دار تاکید کرد و آمادگی جمهوری 
اسالمی برای کمک به نیل به این اهداف 

را اعالم کرد.
اصابت بیش از ۲۰خمپاره به خاک 
ساحلی رود ارس و روستای اردبیل

به گــزارش خبرگزاری ها از شــروع 
منازعــات جمهــوری آذربایجــان و 
ارمنســتان، تاکنون بیش از ۲۰خمپاره 
به خاک ساحلی رود ارس و روستای قره 

قباق اصالندوز اصابت کرده است. 
اصابت خمپاره هــای طرفین جنگ 

به نوار مرزی کشــورمان موجب ایجاد 
رعب و وحشت در بین اهالی و ساکنین 
این مناطق مرزی شــده است که برخی 
از ســاکنین به دلیل وحشــت کودکان 
اصالنــدوز را به طرف پــارس آباد ترک 

می کنند.
 تهدید سد میل مغان با خمپاره های 

جنگ همسایه ها
سد میل مغان به عنوان سد دوستی 
ایران و آذربایجان اســت از نوع انحرافی 
نیمه متحرک با بدنه بتنی و خاکی است 
که بین دو شهر اصالندوز مغان و هورادیز 

واقع شده است.
در حال حاضر ســد مخزنــی ارس و 
سد انحرافی میل مغان بر رودخانه ارس 
در فاصله مشــترک ایــران و جمهوری 
آذربایجان وجود دارد کــه بهره برداری 
از آنها در ســال ۱۳۵۰ شروع شده است 
که آب این رودخانه به وسیله کانال های 
تعبیه شده در ســد میل مغان به مصرف 
آبیــاری اراضی کشــاورزی رســیده 
و ســبب رونق کشــاورزی و اقتصادی 
منطقه شده است. از شــروع منازعات، 
خمپاره های طرفیــن جنگ جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان به نزدیکی های 
این سد و کانال آبی آن برخورد می کند 
که اگر هشدارهای الزم از سوی دستگاه 
دیپلماسی کشــورمان به طرفین جنگ 
داده نشــود با بحران جدی تخریب سد 

مواجه خواهیم بود.

خبرخبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید کرد:

اعمال جریمه سنگین برای متخلفان کرونا
هشدار سخنگوی وزارت خارجه به طرف های درگیر در مناقشه قره باغ؛ 

 هرگونه تعرض به خاک ایران 
غیرقابل تحمل است

»ایجاد ناامنی برای مبارزه با بدحجابی«، 
واکنش های بسیاری درپی داشت

یک توصیه 
پرحاشیه!

سياست 2

توصیه همزمان امامان جمعه اصفهان و بجنورد به »ایجاد ناامنی در 
جامعه برای زنان بد حجاب« طی دو روز گذشته واکنش های گسترده ای 

در پی داشت و اعتراضات بسیاری را برانگیخت.
روز جمعه امام جمعه اصفهان که سابقه طوالنی در درخواست برای 
برخورد با »بدحجابی« دارد،  در دیدار جانشــین معاونت اطالعات و 
امنیت ستاد کل نیروهای مســلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان 
جدیت و قاطعیت در برابر قانون شــکنان را از الزامات حکومت کردن 
برشمرد و گفت: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند 

برخورد کرد و جلوی کسانی که ترسی از قانون شکنی ندارند را گرفت.
سید یوسف طباطبایی نژاد، به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی 
از افراد اشاره کرد و افزود: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد 
آنها هم کم اســت ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان ها و 

پارک ها هنجارشکنی کنند.
او همچنین خواستار تشکیل شــعبه های مخصوص رسیدگی به 
پرونده های ناهنجاری های اخالقی در دادگاه ها شد و گفت: نگاه قضات 

هم باید در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد.
همزمان امام جمعه بجنورد در خطبه های نماز جمعه با اشــاره به 
اینکه بدحجابی و بی حجابی همچون ویروسی در میان مردم است که 
باید با آن مقابله کرد، از نیروهای انتظامی خواســت هم امنیت سطح 
جامعه را استمرار بخشد و هم زندگی آشوبگرانی که نیت شوم در اذهان 

خود دارند را ناامن کند...

نفوذ کرونا در تار و پود  درهم تنیده اقتصاد و سیاست

تب ترامپ لرز بازارهای ایران را کاهش داد 
چرتکه 3

شهرنوشت 6

 خاک جنگل های هیرکانی در میدان ونک تهران به فروش می رسد

 صف طویل برای خرید 
خاک  کیلوییی 5 هزار تومان!


