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رئیس جمهور اعالم کرد: محدودیت های جدید در ۲۵ 
استان و ۴۶ شهرستان اعمال می شود.

به گزارش ایســنا، حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانی در جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
ما در بحث کرونا مسائل مفصلی را در جلسه امروز بررسی 
کردیم، اظهار کــرد: ما برای اینکه بتوانیــم در برابر این 
ویــروس موفق شــویم باید به وظایف خــود عمل کنیم. 
بهداشت و درمان و دولت و مردم هرکدام وظایف خود را 
دارند که باید انجام دهند. از تامین وســایل و خرید آن تا 

سایر اقدامات و نیز وظایف کادر پزشکی کشور.
وی افــزود: اگر مــردم در این زمینه بــا تمام توان به 
صحنــه نیایند و وظایف خــود را انجام ندهند قطعاً ما در 

برابر این ویروس موفق نمی شویم.
روحانی تاکیــد کرد: برای بهداشــت و درمان و اداره 
کشور و تامین منابع مالی باید اقدامات الزم را انجام دهیم 
و یکی از مواردی که جــزو نواقص کار ما بود این بود که 
در اینجا مصوباتی تصویب می شد اما در بخش اجرا مورد 
عمل قرار نمی گرفت که به همین دلیل با دستور رهبری 
قرارگاهی برای اجرای این مصوبات و برخورد با متخلفان 

شکل گرفت.
رئیس جمهــور ادامــه داد: گروه های آســیب پذیر و 
سالمندان و کســانی که بیماری زمینه ای دارند را هم در 

جلسه امروز مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم کشورهایی 
که نســبت به این دســته از افراد کار نظــارت و مراقبت 
خوبــی را انجام دادند، فوتی های خود را کنترل کردند. ما 
هم در زمینه این دســته از افراد و مراقبت از آنان کارنامه 

خوبی داشته ایم.

روحانــی تصریح کرد: بنابراین اعمال حاکمیت باید در 
کنار انضباط اجتماعی و مردمی مورد توجه قرار گیرد. در 
واقــع نمی توان فقط به انضبــاط اجتماعی تکیه کرد. اگر 
قرار است کسی مراسم عقد و عروسی بگیرد به او پروتکل 

ارائه دهیم تا بداند چگونه عمل کند.

رئیس جمهور افزود: در جلســات گذشــته هم تاکید 
کردیم که کســی که قرنطینه می شود، محله هم باید به 
او کمــک کند و نیازمندی هــای وی را تامین کند. فرض 
کنیــد یک پیرمرد و پیــرزن را قرنطینه کنیم، محله باید 
نیازهای آنــان را تامین کند و در اینجا بســیج می تواند 

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

را در نظر بگیریم.
رئیس جمهور اعــالم کــرد: محدودیت های جدیدی 
برای ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان اعمال می شود که از روز 
چهارشنبه تا جمعه بعد )۱۰ روز ( این محدودیت ها برای 

مراکز استان اعمال می شود.
وی اظهار کرد: آن ۴۳ شهرستان قبلی هم که برایشان 
محدودیت در نظــر گرفته بودیم را مجددا تمدید کردیم. 
برای این ۲۵ مرکز اســتان هم همانطور که گفتیم از روز 

چهارشنبه کار محدودسازی را آغاز می کنیم.
روحانــی یادآور شــد: فعالیت های ردیــف ۳ و ۴ که 
بیشــتر جنبه آموزشــی دارنــد و با تجمع افــراد همراه 
می شــوند نیز در این ۱۰ روز تعطیل می شــود که همه 
 این موارد و ســایر مصوبات را ســخنگوی ستاد به اطالع

 خواهد رساند.

در25مرکزاستانو89شهرستاناجرامیشود

محدودیت های سخت کرونایی

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
پیــش بینی کرد که بــا توافق صورت گرفتــه بین بانک 
مرکــزی و وزارت  صنعت برای متعادل ســازی واردات و 
صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت 

شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
توافق صورت گرفته بین بانــک مرکزی و وزارت  صنعت 
بــرای متعادل ســازی واردات و صــادرات گفت: پیش از 
این در نشســت وزرای اقتصادی، روسای کمیسیون های 

اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که 
صادرات و واردات متعادل ســازی شود که در حال حاضر 

این مصوبه در حال اجراست.
وی افــزود: وزارت صنعــت هم اعالم کرده هر کســی 
می خواهد صادرات داشــته باشــد می تواند ارز را به وارد 
کننده بدهد یا خودش کاالیی به کشــور وارد کند. پیش 
از این بانک مرکزی در این زمینه مشــکالتی داشت و این 
کار را قبول نمی کرد اما حاال براساس توافق صورت گرفته 
این کار انجام می شود. همچنین کسی که در خارج، منابع 

ارزی دارد می توانــد واردات کاال بدون ثبت ســفارش و 
دریافت ارز انجام دهد.

نماینــده مردم کرمان در مجلس یادآور شــد: این کار 
افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت های ناشی از 
تصمیمات بانک مرکزی هم حذف می شــود. پیش بینی ما 
این اســت که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ 
ارز مربــوط به تأمین منابع کاالهای وارداتی ایجاد  شــود 
که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز می شــود. تراز 
تجاری ما در ۶ ماهه اول ســال منفی بود و پیش بینی ما 

این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز 
تجاری برگردد و مثبت شود.

پورابراهیمــی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویت بندی 
کاالهــای وارداتــی با نظــر وزارت صنعــت خواهد بود، 
خاطرنشــان کــرد: قاعدتــاً اولویــت اول، مــواد اولیــه 
واحدهــای تولیدی، قطعــات و تجهیــزات بخش تولید 
و مجموعــه تجهیزات ســرمایه گذاری بــرای طرح های 
 جدید اســت و حتماً کاالهای غیــر ضرور در اولویت ثبت 

سفارش نیستند.

ازسویرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسصورتگرفت
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رئیس مرکــز مطالعات و تحقیقات راهبردی 
ارتش گفت: ملت شــریف ایران مطمئن باشند 
فرزندان و سربازشان در ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از قابلیت 
و توانمندی بســیار باالیی برخوردار هســتند و 
همه نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران اعم از هوایی، زمینی و دریایی به دســت 

دانشمندان و متخصصان ایرانی تولید می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر سرتیپ 
احمدرضا پوردســتان رئیــس مرکز مطالعات و 

تحقیقــات راهبردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران افزود: با توانمندی های بســیار خوبی که 
داریم تهدیدهای دشــمن را رصــد می کنیم و 
متناســب با تهدیدات، قابلیت دفــاع الزم را در 
خودمان ایجادکرده ایم. وی گفت: نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران از توانمندی و قابلیت 
دفاعــی و تهاجمی خوبی برخوردار هســتند و 
چنانچه دشمنی بخواهد خیال خام خود را عملی 
کند با پاســخ کوبنده و پشیمان کننده ما رو به 
رو خواهد شد. رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات 

راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
به وظیفه همگان در مقابل تهدیدها و تحریم های 
دشمن و مشــکالت اقتصادی و معیشتی مردم 
افزود: اولین وظیفه ما این است که گوش به فرمان 
مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا باشیم 
و بر همه نیروهای مســلح، دولت، مجلس و قوه 
قضائیه و همه آحاد ملت فرض است که تدابیر و 
رهنمودهای معظم له را چراغ راه خود قرار دهند 
 چرا که راه ســعادت و نجات ما پیروی از تدابیر 

ایشان است.

یک کارشناس مســایل بین الملل گفت: با 
وجود اثرگذاری نظرسنجی ها در روند انتخابات 
در آمریکا اما آنچه در نتیجه انتخابات تاثیرگذار 

و تعیین کننده است آراء الکترال است.
صباح زنگنه در گفت وگو با ایســنا با اشاره 
به سبقت جو بایدن نســبت به دونالد ترامپ 
در نظرســنجی ها اظهار کرد: نظرسنجی ها در 
آمریکا قابل اتکا نیســت و در این انتخابات نیز 
ممکن اســت نتایج قابل قبولی نداشته باشد. 
بر اســاس تجربه می دانیم که آراء الکترال در 
انتخابات و نتیجــه آن در آمریکا مهم و موثر 
است در عین حال که آراء الکترال هم قواعدی 
دارد. یکــی از این قواعد توجــه نمایندگان و 
ســناتورها به موازنه اقتصادی و سیاســی در 
عملکرد کاندیداهاست. اگر این نشانه در رفتار 

و برنامه آنها دیده شــود که قــادر به برقراری 
موازنــه در این دو بخش مهم نیســتند حتما 
در آرا تاثیرگذار اســت. نمی توان در یک دوره 
کامال بخش های سیاسی و نظامی و بنگاه ها و 
کاراتل هــای این حوزه مورد توجه قرار گیرد و 

بخش های اقتصادی رها شود و بالعکس.
وی ادامه داد: به نظر در دوره قبل که آقای 
ترامپ در جایگاه ریاســت جمهــوری آمریکا 
بود بخش هــای اقتصادی و بانکــداری و نیز 
بخش عمومی جامعه به لحاظ بیکاری و بیمه 
اجتماعی مشکالت زیادی را متحمل شده اند 
که حتما این موارد مورد توجه است. برداشت 

من این است که کارتل های اقتصادی در تعیین 
رئیس جمهور بعدی نقش ایفا خواهند کرد چرا 
که در دوره ترامپ تا جایی که امکان داشــت 
فضــای کار و فعالیت بــه کارتل های نظامی و 

تسلیحاتی داده شد.
زنگنه درباره تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر 
انتخابات آمریکا اظهــار کرد: قطعا کرونا تاثیر 
بزرگی بر رونــد انتخابات و نتیجه آن دارد  به 
همین دلیل اســت که ترامپ نمایش ابتالیش 
به کرونا را بازی کرد تا به این شــکل بخواهد 
به مردم بگوید اگر مبتال شــدید سریع خوب 
می شــوید اما شاهد بودیم که در سطح جامعه 

و افکار عمومی چندان این مســاله اثر نکرد و 
مردم آن را به عنوان نمایش تلقی کردند. کرونا 
ضربه شدیدی به اقتصاد و اعتبار و نقش آمریکا 
در جهــان وارد کرده اســت و ناکارآمدی کل 
سیستم این کشور را نشان داد. ناکارآمدی در 
کنترل بیماری یکی از عوامل منفی در کارنامه 

ترامپ خواهد بود.
این کارشناس مسایل بین الملل با بیان این 
که روند همراهی مردم آمریکا با ترامپ در دور 
بعدی را چندان روشن نمی بینم گفت: ترامپ 
تا حدود زیادی نتوانست از حامیانش در حوزه 
اقتصادی و نفتی در دور اول انتخابات حمایت 

کند و این می تواند در کاهش آراء او تاثیرگذار 
باشد.

زنگنــه درباره شــانس بایدن نیــز اظهار 
کــرد: جو بایدن را هم با توجه به شــعارهایی 
که می دهد یــک رئیس جمهور مقتدر با توان 
جســمی و فکری مناسب نمی بینم مگر اینکه 
از معاونش و نیروهای ســتادی در اختیارش 

بخواهد به شکل تاثیرگذار استفاده کند.
وی در رابطــه با تاثیــر روی کار آمدن جو 
بایدن بر مســایل ایران گفت: شــاید با آمدن 
بایــدن چنــد ماهی فرصت و فضــای تنفس 
بــرای ایران ایجاد شــود امــا در کل هر چند 
که وعده داده اســت به برجام بر می گردد اما 
 به نظر مشــکالت زیــادی را در آینده ایجاد 

خواهد کرد.

امیر سرلشکر موسوی در سی و چهارمین 
کنفرانــس بین المللــی وحدت اســالمی در 
»وبینار مبانــی و چالش های دینی و معنوی 
در مواجهــه با بالیــا و مصائب« گفت: جهان 
اسالم در جغرافیای وســیعی گسترش یافته 
است و از کرانه های اقیانوس اطلس تا جنوب 
غربی آسیا و از شمال شرقی آسیای مرکزی تا 

جنوب شرق قاره کهن ادامه می یابد.
بــه گزارش روابــط عمومی ارتــش، امیر 
سرلشکر ســیدعبدالرحیم موســوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اســالمی ایــران افزود: 
ظرفیت های عظیم معنوی، مادی و انسانی که 
در ۵۷ کشور اسالمی قرار گرفته از جنبه های 
فرهنگی و تاریخــی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک، 
سیاسی، اقتصادی و دفاعی موقعیت ممتازی 

را نصیب مسلمانان کرده است.
سرلشــکر موســوی گفــت: باتوجــه به 
و  اســتکباری  قدرت هــای  راهبردهــای 
سیاســت های نادرســت برخی از کشورهای 
اســالمی امروز جهان اســالم با بحران های 
جدی مواجه شــده است؛ فلســطین، یمن، 
لبنان، ســوریه، عراق، افغانســتان و مناطق 
کشــمیر و قفقاز با ناآرامی و خشنوت دست 

و پنجه نرم می کنند.
فرمانده کل ارتش ادامــه داد: قدرت های 
شــیطانی بخشی از ســرزمین اســالم را با 
ایادی صهیونیست خود اشغال نموده است و 
فجیع ترین جنایات را علیه این سرزمین های 

اسالم انجام می دهند.
وی تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران 
که کانون الهام بخش و محور مقاومت در برابر 
دشمن است با فشــارهای سیاسی، تهدیدات 
نظامــی، تحریم هــای ظالمانــه اقتصــادی 
مــورد هجوم همه جانبه دشــمن قرار گرفته 
اســت و گوشــه ای دیگر از پهنه اسالم را به 
دلیل همجواری با دشــمن صهیونیســتی با 
دخالت های سیاســی و امنیتی دچار ناآرامی 

و آشوب نموده اند.
امیر سرلشــکر موسوی گفت: بخش اعظم 
عوامل شــکل گیــری این بحران ها ناشــی 
از نقــش آفرینی قدرت های خارجی اســت 
که اساســا گسترش انوار روشــنگر اسالم را 
برنمی تابد متاسفانه بعضی از عوامل نیز ناشی 
از سیاســت ها و رفتارهای واگرایانه در داخل 
جهان اســالم اســت که به دور از عقالنیت و 

مبانی دینی است.
وی اذعان داشــت: یکی از مهمترین علل 
وجود بحران های فعلی در دنیای اسالم فقدان 
همگرایی انســجام و ضعف حرکت به سمت 
تقریب مذاهب اسالمی و عدم توجه به کافی 
به وحدت و همبستگی مسلمانان است از این 
رو وحدت و همگرایی در جهان اســالم امروز 

بیش از هرزمان دیگری ضروری است.
فرمانــده کل ارتش گفــت: همچنان که 
رهبر عظیم الشــان انقالب اسالمی فرمودند، 
مسئله وحدت امروز در راس مسائل اسالمی 

است، بازخوانی آموزه های اسالمی و تعهد به 
مسئولیت پذیری علما و دانشمندان به منظور 
حل و فصل بحران ها و تقویت حرکت به سوی 
همگرایی اسالمی اولین ضرورت جهان اسالم 
در مقطع کنونی اســت و در این راستا تمرکز 
بر مشترکات اســالمی گام اول برای عبور از 

بحران های جهان امروز است.
وی گفت: تحــوالت گوناگون در ســطح 
نظام بین الملــل و گوناگونی محیط تعامالت 
فراملــی و فــرا ســرزمینی و همچنین تنوع 
و نو پدیدگــی در تهدیدات امــروزی اتخاذ 
راهبردهای ترکیبی فراگیر و هماهنگ مبتنی 
بر تعالیم دینی و اشتراکات فرهنگی را در بین 

کشورهای اسالمی الزامی نموده است.
سرلشــکر موســوی اظهار کــرد: انقالب 
اسالمی از بدو پیروزی نقش بسیار مهمی در 
ایجاد همگرایی اسالمی و انسجام کشورهای 
اسالمی در برابر قدرت های استکباری فراهم 
نمود و بســتری مناســب برای شکل گیری 
تمدن نوین و بزرگ اسالمی پدید آورده است 
دردهه هــای اخیر جمهوری اســالمی ایران 
در تقریب مذاهب و تقویت وحدت اســالمی 
پیشرو و پیشگام بوده است و دارای تجربیات 

ارزنده و گسترده ای در این عرصه است.
وی افــزود: امروز نیز جمهوری اســالمی 
ایران با رویکردی متعهدانه و مسئولیت پذیر 
در خصــوص تحــوالت جهان اســالم تالش 
می کند ضمن تقریب مذاهب و تقویت جهان 
اســالمی در عرصه های مختلف نقش سازنده 

ایفا نماید.
فرمانده کل ارتش گفت: در کنار مســائل 
بین المللی غریب به یکســال است که جهان 
درگیــر بحرانی جدیــد ناشــی از فراگیری 
ویروس کرونا شــده اســت؛ ویــروس کرونا 
تهدیــدات فراوانی برای همه جوامع به وجود 
آورده اســت و دامن اغلب کشورهای اسالمی 
را نیز گرفته اســت شیوع این ویروس از یک 
منطقه کوچک نشان داد امروز مسائل بومی و 
منطقه ای به راحتی ابعاد جهانی پیدا می کند، 
از ایــن رو راه حل بحران کرونا هم مســتلزم 
همکاری جهانی اســت، امــروز بحران کرونا 
ضعف اندیشــه های لیبرالی را عیان ســاخته 

است؛ و ادعای لیبرال دموکراسی غرب مبتنی 
بــر تامین نیازهای بشــر را بــا چالش جدی 
مواجه ســاخته است و جهانیان را به پیجویی 
الگوی جدید از نظام های سیاســی تشویق و 

ترغیب نموده است.
وی افــزود: فراگیری ایــن ویروس آزمون 
مهمی را برای اندیشــه لیبرال دموکراســی 
در کشــورهای اروپایی رغــم زد و رفتارهای 
اومانیســتی و مــادی دولت هــای اروپایــی 
و آمریــکا در بــی اعتنایــی به هــم نوعان 
وکشورهای دیگر نشان داد نظام های سیاسی 
لیبرال دموکــرات در حل بحران های امروزی 
ضعف های اساسی دارد و به دور از ارزش های 
انسانی که قرن ها ادعای آن را داشته اند عمل 
میکنند بدون تردید اســالم قابلیت های ذاتی 
بسیار گسترده ای در برقراری و تقویت روابط 
و تعامالت اجتماعی دارد و میتواند یک الگوی 
عملی کارآمد اثر بخــش در مدیریت بحران 

کرونا در جهان ارائه نماید.
سرلشکر موسوی گفت: در حال حاضر که 
شاهد اســتیصال جهانی در مقابل این بحران 
هستیم دستورات اسالم درباره بهداشت فردی 
و اجتماعی، تعاون و همکاری، و نوع دوســتی 
میتوانــد مردم جهان را از خطرات گســترده 
دور نگــه دارد و از بروز یک فاجعه انســانی 

جلوگیری نماید.
فرمانده کل ارتش تأکید کرد: در شــرایط 
فعلی جهان اســالم عالوه بر مشــکالتی که 
درنتیجه دشــمنی که با جهان غرب داشــته 
اســت با ابعاد اقتصادی، بهداشــتی و امنیتی 

بحران کرونا نیز مواجه شده است.
وی گفت: بحران کرونا از یکسو با مشکالت 
عدیــده اقتصادی امنیتی و روانی اســت و از 
سوی دیگر البته فرصتی برای نمایش ظرفیت 
عظیم اسالم برای مدیریت بحران های انسانی 
و حل مشــکالت جوامع مسلمان فراهم آورده 

است.
امیر سرلشکر موســوی ادمه داد: براساس 
تعالیم نورانی اسالم عزیز اگر فریاد مسلمانی 
کــه به کمک نیاز دارد برخواســت همه باید 
دســت به دســت هم دهند و بــرای کمک 
بشــتابند بر این اساس بســیج ظرفیت های 

کشــورهای اســالمی برای کمک به براداران 
مســلمان خود در ســایر کشــورها اقدامی 

ضروری و مهم است.
فرمانده کل ارتش گفت: در نتیجه شــیوع 
این بیماری آســیب ها و صدمــات اقتصادی 
زیادی به برخی از مردم مسلمان در بسیاری 
از کشورها وارد شده است کشورهای اسالمی 
می توانند با فعلیت بخشی ظرفیت های عظیم 
نهفته در جوامع خود گام مهمی در مقابله با 

بحران برداند.
وی افزود: باتوجه به راهبرد اسالم هراسی 
که در دهه های گذشــته از ســوی دشمنان 
برای ضربه زدن به اســالم و مسلمانان دنبال 
شــده امروز با شیوع ویروس کرونا دشمن در 
ســایه افراط گونه رســانه ای و شیطانی خود 
تالش می کند اسالم را ناکار آمد و مسلمانان 
را ناتــوان در مدیریت بحران نشــان دهند از 
این رو شــرایط فعلی جدیــت و اهتمام همه 
کشورهای اســالمی را می طلبد تا با تالش و 
تمرکز بر وحدت و همبستگی و جدی اسالم 

در برابر دشمنان دفاع کنند.
امیر سرلشکر موسوی در پایان راهبردهایی 

به شرح زیر ارائه کرد:
۱- تبیین و تشــریح آموزه های دین مبین 
اسالم توسط علما و اندیشمندان جهان اسالم 
در قالب همکاری های مشــترک در خصوص 
اهمیت و قداست کمک به هم نوعان و درمان 

بیماران
۲- تبادل دانش و تجربیات موجود درباره 
مهار و مدیریت بحران کرونا بین کشــورهای 
اســالمی از طریق ایجاد بانک اطالعاتی ویژه 

مشترک
اسالمی  بین المللی  تشــکیل صندوق   -۳
بــرای کمک دولت های اســالمی برای مردم 

مسلمان در کشورهای نیازمند
۴- تاســیس نهاد بین المللی اسالمی برای 
جمــع آوری و توزیع کمک هــای مردمی در 

کشورهای اسالمی
۵- گسترش همکاری های فنی و تخصصی 
نهادهــای امدادی و هالل احمر کشــورهای 
اســالمی در قالب سازمان همکاری اسالمی و 

یا یک نهاد جدید کارآمد.

امیرسرتیپپوردستانعنوانکرد

تولیدتمامنیازهاینیروهایمسلحبهدستمتخصصانایرانی

ناکارآمدیدرکنترلکروناازعواملمنفیکارنامهترامپاست

فرماندهکلارتش:

بخشاعظمعواملشکلگیریبحرانهاناشیازنقشآفرینیقدرتهایخارجیاست

تکذیبیکیادداشتمنتسببهرهبرانقالب
عضو دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای گفت: انتشــار 
یادداشت رهبر معظم انقالب اسالمی بر یکی از کتب مرتبط با طب اسالمی و ایرانی 

در شبکه های اجتماعی، جعلی و فاقد اعتبار است.
به گزارش ایســنا، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای گفت: با توجه به انتشــار خبری با موضوع یادداشــت رهبر معظم 
انقالب اسالمی بر یکی از کتب مرتبط با طب اسالمی و ایرانی در شبکه های اجتماعی، 

به اطالع می رساند متن و دستخط منتشر شده، جعلی و فاقد اعتبار است.
وی افزود: یکی از مأموریت های این دفتر صیانت از آثار و اندیشه های رهبر معّظم 
انقالب است، لذا انتظار می رود رسانه ها در انتساب مطالب به رهبر معظم انقالب دقت 

نظر کافی داشته باشند.

ایرانبرایارسالکمکهایامدادیودرمانی
بهمناطقزلزلهزدهترکیهآمادهاست

رئیس جمهــور ضمن ابراز همدردی با دولت و ملــت ترکیه به دلیل جان باختن 
و مصدوم شــدن شــماری از مردم این کشــور در زلزله دلخراش در اســتان ازمیر، 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای ارسال هر نوع کمک های امدادی و درمانی و 

یاری رسانی به مردم مناطق زلزله زده ترکیه اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، در پیام حسن روحانی به رئیس جمهور ترکیه آمده است: جناب 
آقای رجب طیب اردوغان. رئیس جمهور محترم ترکیه وقوع زلزله دلخراش در استان 
ازمیر و جان باختن و مصدوم شدن عده ای از مردم عزیز آن دیار، موجب تأثر عمیق 

گردید.
اینجانب با ابراز همدردی، به نمایندگی از ســوی دولت و ملت جمهوری اسالمی 
این ضایعه را به جناب عالی و مردم دوست و برادر ترکیه تسلیت می گویم و از درگاه 
خداونــد متعال برای خانواده های داغدیده بردباری و برای مصدومان، شــفای عاجل 

مسألت دارم.
دولت جمهوری اســالمی ایران، آمادگی خود را برای ارســال هر نوع کمک های 
امدادی و درمانی و یاری رسانی به مردم مناطق زلزله زده اعالم می دارد و امیدوار است 

هر چه سریع تر شاهد بازگشت شرایط امن در مناطق آسیب  دیده باشد.

حسابهایکاربریمنتسببهرئیسقوهقضائیه
درتوییترجعلیاست

مرکز رســانه قوه قضائیه اعالم کرد که حساب های کاربری منتسب به رئیس قوه 
قضائیه در توییتر جعلی هســتند و محتوای منتشر شده در آن نیز جعلی محسوب 

می شوند.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد:اخیرا یک حساب کاربری جعلی با اعالم انتساب 
به رئیس قوه قضائیه، محتواهایی در توییتر منتشــر کرده است. این حساب کاربری 
و محتوای منتشــر شده جعلی هستند و انتســاب هرگونه حساب کاربری به رئیس 

دستگاه قضا در شبکه اجتماعی توییتر تکذیب می شود.

همهنوعصیدترالبهمدتدوسالممنوعمیشود
ســخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزیر جهاد همه نوع صید ترال در 

همه انواع و اقسام ارتفاع دریایی و همه انواع آبزیان را ممنوع کردند.
معین الدین ســعیدی در گفت وگو با ایســنا  با اشاره به ممنوعیت صید ترال که 
قرار اســت از اول آذرماه اجرایی شود، گفت: در ابتدای کار روایت سازمان شیالت با 
روایت نماینده قوه مقننه درباره این ممنوعیت متفاوت بود اما وزارت جهاد کشاورزی 
اخیرا به جلســه سران قوا پیشنهادی مبنی بر فراساحلی شدن شناورهای صید ترال 

ارائه کرده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تأکید کرد: به امید خدا قرائت 
ما از صید ترال اجرایی خواهد شد. قرائت ما تعطیلی دو ساله صید ترال در طرح آیش 
و پایش اســت. روایت سازمان شیالت صرفا ممنوع شدن صید فانوس ماهی بوده اما 

اخیرا مقرر شد که همه انواع صید ترال به مدت دو سال ممنوع شود.
نماینده مردم چابهار در پایان گفت: شــناورهای صید ترال که در سواحل مکران 
فعالیت می کردند، فانوس ماهی صید نمی کردند بلکه ماهی مرکب و یال اسبی صید 
می کردند. وزیر جهاد کشــاورزی همه انواع صید ترال در همه انواع و اقســام ارتفاع 
دریایی و  همه انواع آبزیان را ممنوع کردند. ان شاءاهلل تا دو سال دیگر صیادی ترال 

هیچ فعالیتی در خلیج فارس و دریای عمان نخواهد داشت.
ســمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیســت چندی پیش در صفحه رسمی 
توییترش نوشــت: »پــس از پیگیری های بی وقفه ی فراکســیون محیط زیســت و 
حمایت هــای بی دریغ رئیس محترم مجلس، به لطــف خداوند متعال  صید ترال که 
ضررهای شــدیدی به محیط زیســت دریا و اقتصاد بومیان زده بود، از اول آذرماه به 
مدت ۲ ســال ممنوع  شــد. عرض خدا قوت جانانه به همه ی همکاران متخصصم در 

این امر.«   

محسنهاشمیازماجرایمکفارلینمیگوید
در سالروز افشای سفر مک فارلین به تهران، همایشی با موضوع آزادی گروگانهای 
آمریکایی در قبال فروش سالح به ایران از سوی انجمن اندیشه و قلم برگزار می شود.

به گزارش ایســنا، در این همایش محسن هاشــمی رفســنجانی، رئیس شورای 
شــهر تهران و نویســنده کتاب ماجرای مک فارلین، حســین عالیی، از فرماندهان 
ارشــد دفاع مقدس، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و 
جعفر شیرعلی نیا از پژوهشگران حوزه تاریخ انقالب به سخنرانی و گفت وگو خواهند 

پرداخت.
این برنامه روز یکشنبه ۱۱ آبان در سالن همایشهای مرکز اسناد و کتابخانه ملی 

واقع در بزرگراه حقانی برگزار می شود.
حضور خبرنگاران و عالقمندان، با رعایت پروتکل های بهداشــتی در این همایش 

آزاد است.
همچنین این مراســم به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن اندیشه و قلم 

پخش می شود.

خواهشمیکنیممردمدرشرایطغیرضرورسفرنکنند
نماینده مردم رودبار در مجلس شــورای اسالمی از مردم خواست برای پیشگیری 

از شیوع بیشتر کرونا در شرایط غیرضرور سفر نکنند.
مهرداد گودرزوند چگینی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: شرایط فعلی شیوع 
ویروس کرونا نشان می دهد که مردم باید بیشتر رعایت کنند و اگر نخواهند مشکل 
حل نخواهد شــد. این یک مشــکل جدی برای کشور است و اگر مردم همت و اراده 

داشته باشند با کار فرهنگی توسط مردم حل خواهد شد.
وی ادامه داد: انتظار از دولت این اســت که محدودیت ها را اســتان به اســتان 
پیش بینــی کند این کار به توقف شــیوع بیماری کمک زیــادی می کند. اگر روند 
گســترش این بیماری را مالحظه کنید وقتی محدودیت بیشتر بود بیماری در حال 

کنترل بود اما وقتی رها شد بیماری هم بیشتر گسترش پیدا کرد.
گودرزونــد ادامه داد: الزم اســت حداقل برای یک دوره زمانــی محدود کنترل 
بیشتری صورت گیرد این کار بسیار کمک خواهد کرد همچنان که چین هم توانست 

با اعمال محدودیت ها بیماری را تا حد زیادی کنترل کند.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: با توجه به این که کادر درمان به شــدت خسته شــده و مبتالیان کرونا هم در 
سراسر کشور پخش هستند خواهش و تمنای ما از مردم این است که بیشتر رعایت 
کنند و در شرایط غیرضرور مسافرت نکنند تا کشور از این وضعیت رهایی پیدا کند.

بافریادزدنزخمهایمردمدرتریبونها
مشکلیحلنمیشود

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که دیگر وقت شعار 
دادن گذشــته است و مردم انتظار تعامل و همفکری بین قوای سه  گانه برای یافتن 

راهکارهایی عملیاتی به منظور حل مشکالت دارند.
اصغر ســلیمی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت تدبیر مسئوالنه و حرکت 
همدالنه برای حل مشــکالت کشــور بیان کرد: امروز انتظاری که از مجلس شورای 
اسالمی می رود این است که به دنبال راهکارهای عملیاتی برای حل مشکالت مردم 
باشد. تقریبا همه مردم مسائل و مشکالت کشور را می دانند و مسئوالن نیز مشکالت 

را درک می کنند و لذا زمان شعار دادن گذشته است.
وی ادامه داد: دولت ماه های پایانی خود را طی می کند به جای شعار دادن و هجوم 
به دولتمردان باید در ماه های پایانی دولت کمک کنیم تا برنامه ریزی دقیقی برای حل 

مشکالت صورت گیرد.
سلیمی در ادامه اظهار کرد: این که در تریبون ها مشکالت را مطرح کنیم و عده ای 
از مســئوالن را محکوم کنیم دردی از مردم دوا نمی کند. مردم به دنبال تصمیماتی 
هســتند که تاثیرات آن را به طور ملموس در زندگی خود احســاس کنند. به جای 
فریاد زدن مشــکالت و زخم های جامعه باید باید در این چند ماه باقی مانده از عمر 
دولت با تعامل با ســایر بخش ها و برنامه ریزی و تشکیل کارگروه های فعال به دنبال 
یافتن راه حل هایی برای ســاماندهی بازار مســکن، خودرو و بهبود وضعیت معیشت 
مردم باشــیم. نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با حرف 
زدن تنها فرصت ها را از دســت می دهیم. همه می دانند که کشور تحت شدیدترین 
تحریم ها بوده و کرونا نیز وضعیت را بدتر کرده است. تنها راه حل برای حل مشکالت 

همفکری و تعامل است.

اخبار کوتاه


