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۱۲۰۰ فقره آتش سوزی جنگلی و مرتعی در سه ماه

آتش به دامن 
ارسباران هم افتاد

شهرنوشت 6

در حالی دیروز فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری از وقوع ۱۲۰۰ فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور 
خبر داد که گزارش هایی در مورد چندین فقره آتش سوزی جدید در 
این مناطق در روزهای گذشته مخابره شده است. در تازه ترین مورد، 
محمدباقر هنربر، مدیــر کل مدیریت بحران اســتانداری آذربایجان  
شرقی با اشاره به آتش سوزی در ارســباران گفت: این آتش سوزی از 
شب ۱۷ تیر در ۴ نقطه از منطقه کالله شهرستان خداآفرین شروع شد 
و گرچه در ۳ نقطه مهار شده، اما مهار آن در یک نقطه کامال صخره ای و 

سخت عبور همچنان ادامه دارد.
او گفت: با توجه به سختی کار در این منطقه و کمبود نیرو برای مهار 
آتش سوزی، از دستگاه های شهرستان کلیبر درخواست اعزام نیروی 

اضافه شده است.
از ســوی دیگر مرتضی زمانپــور، مدیرکل دفتــر مدیریت بحران 
استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به وقوع دو مرحله آتش سوزی 
در جنگل های بلوط بلند این استان گفت: ۱۰۰ هکتار از این جنگل ها 

در روزهای دوشنبه و سه شنبه در آتش سوختند.
در مرحله نخســت این آتش سوزی در روز دوشــنبه ۶۰ هکتار و با 
شعله ور شدن آتش در روز سه شنبه ۴۰ هکتار دیگر از جنگل های بلوط 
بلند دچار آتش سوزی شدند. همچنین آتش جنگل های سروآباد هم 
در کردستان نیز گرچه مهار شد اما خســارت های زیادی را به فضای 
ســبز این منطقه وارد کرد. در همین باره مســلم مرادی، رییس اداره 
منابع طبیعی سروآباد گفت:ساعت ۲۱ شــامگاه سه شنبه  یک فقره 

آتش سوزی در اطراف جایگاه دفن زباله...

پاسخ موسوی به شایعات درباره قرارداد 25 ساله با چین:

نه جزیره می دهیم، نه نفت، نه اجازه حضور نظامی
سياست 2

رئیس جمهور  با اشــاره به تصمیم ســتاد کرونا برای محدودیت در 
افزایش اجاره مسکن، گفت: این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است 
و درمجموع تصمیمات مهمی درباره مسکن، بورس و ارز اتخاذ کرده ایم.

  به گزارش ایســنا، حســن روحانی در جلســه دیروز هیات دولت 
افــزود: تصمیمات دیگری هم گرفته شــده که بــه هماهنگی بانک  ها 
 و وزارت راه نیــاز دارد کــه در جلســات آینــده ایــن تصمیمــات را 

اعالم می کنیم.
رئیس جمهور یادآور شــد: اعتراف می کنم عقب ماندگی در مسکن 
داشته ایم و دلیل آن این بود که برخی طرح  های ما اجرایی نشد. گرفتار 
بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم؛ بنابراین دچار 
عقب ماندگی شدیم، اما ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به 
وزارت راه اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار می رسد تا 
زمین مورد نیاز را تهیه کنیم و وزارت راه بتواند شهرک  ها را طراحی کند. 
۳۰۰ هزار نفری  که پول در بانک گذاشته اند به عنوان مسکن یکم، تهیه 
مسکن آنها در اولویت باشد. مستأجران هم در اولویت هستند. ثبت نام 

و ... در سامانه وزارت راه انجام شده و اولویت دارها مشخص شده است.
االن شرایط تنش و بگومگو نیست

رئیس جمهور یادآور شد: خواست ملت این است که سه قوا دست به 
دست هم دهند و مشکالت حل و فصل شــود. االن با وجود دشمنی  ها و 

تحریم  ها شرایط تنش و بگو مگو نیست.
بورس باید با استحکام به راه خود ادامه دهد 

روحانی بیان کرد: بورس باید با استحکام به راه خود ادامه دهد. مردم 
به بورس و دولت اعتماد کرده اند و همه مسئول هستیم تا از اموال مردم 

حفاظت کنیم و باید عرضه اولیه را زیاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: سهام شناور عرضه می شود، شرکت  ها هم باید 
سهام خود را عرضه کنند. شاهد استحکام بورس خواهیم بود. سی درصد 
دیگر سهام عدالت هم برای عید غدیر آزاد می شود. سی درصد دیگر هم 

برای ۲۲ بهمن آزاد می شود.

  صادرکننده ای که ارز را بازنگرداند، خائن است
رئیس جمهور با بیان اینکه صادرکننده کاال و خدمات نباید فکر کند 
ارز مال اوست و هر زمان خواست ارز را بیاورد، گفت: هر کسی موظف است 
پس از سه ماه ارز را ارایه کند ولی اگر به تاخیر افتاد، بانک مرکزی ارز را با 
قیمت روز می خرد. برخی صادر کننده ها  ارز را نمی آورند تا ارز گران تر 

شود و گران تر بفروشند. 
ایــن کار خیانت به کشــور و اقتصاد اســت. اگر کســی خواســت 
به مردم فشــار بیــاورد برای مــا قابل تحمل نیســت. از روســای قوه 
مقننــه و قضاییــه تشــکر مــی کنــم کــه از برخــورد بــا کســی 
 کــه ارز را نیاورد حمایــت کرده انــد. نظر دولت و ســایر قــوا در این 

زمینه نظر واحد است.
روحانی با بیان اینکه وزارت خارجه ســمبل قدرت سیاسی ماست و 
شخص وزیر هم سمبل وزارت خارجه است، گفت: امام اهمیت خاصی 
برای احترام به وزیر خارجه قائل بود. رهبری هم همیشه از دولت و وزارت 
خارجه حمایت کردند. در این ۷ سال کارهای بسیار بزرگی انجام شده که 

دشمنان هم ناچار شدند عظمت آنها را بپذیرند.
وی افزود: کنار گذاشــته شــدن ۶ قطعنامه فصل ۷ شورای امنیت 
اقدام بی نظیری بود و یک پیروزی سیاسی دائمی در تاریخ ایران است. ۶ 

قطعنامه بدون اجرا شدن در یک روز لغو شد. 
دولت به دنبال تحقق وعده های خود به مردم است

روحانی با بیان اینکــه دولت به دنبــال تحقق وعده  هــای خود به 
مردم اســت گفت: مردم هر هفته شــاهد افتتاح  های جدید هســتند. 
 ۱۹ تیر هم تولید ســه و نیــم تن آهن اســفنجی و پــروژه بافت بلوچ 

افتتاح می شود.
روحانی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به این که موج اول کرونا 
با همکاری همه کنترل و در اردیبهشت آرامش برقرار شد اظهار کرد: از 
نیمه دوم خرداد با موج جدیدی از کرونا در استان  هایی مواجه هستیم که 
شامل موج اول نمی شدند که ان شــاءاهلل از آن عبور می کنیم. به تمامی 
اســتانهایی که شــرایط قرمز دارند اختیار داده ایم که محدودیت  های 
موقت اتخاذ کنند و هــر تصمیمی که بگیرند و در ســتاد مرکزی تایید 

شود اجرا شود.
مراسم عروسی و عزا تا اطالع  ثانوی تعطیل است

رئیس جمهور گفت: به وزارت بهداشــت اختیــار داده ایم که مراکز 
پرجمعیت کــه پروتکل  ها را رعایــت نمی کنند تعطیل کنند مراســم 
عروســی و عزا تا اطالع ثانوی تعطیل اســت. در اماکن شــلوغ هم باید 
ماسک زده شود و کســی که ماســک نزند نمی تواند خدمات دریافت 
کند. اســتفاده از ماسک در اماکن شــلوغ مثل ادارات، مترو و اتوبوس و 
 اجتماعات الزامی است. توقع ما این است که با همکاری هم بتوانیم وارد 

مرداد آرامتری بشویم.

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت:

تصمیمات مهمی درباره مسکن، بورس و ارز گرفته ایم

  وضعیت پایتخت در مواجهه با پیک دوم کرونا پیچیده است

هشداردرتهرانواحتمالبازگشتمحدودیتها
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