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خ���ب���ر
روحانی در جلسه مدیران وزارت بهداشت و
متخصصانکرونا:

برای مبارزه با ویروس کرونا با تمام
توان در کنار مردم خواهیم بود
رئیس جمهور گفت :در
ه��ر کاری اگ��ر مردم با
ما همراه نباش��ند موفق
نمی ش��ویم .مردم باید
بدانند اگ��ر جریمه می
گذاریم ب��رای کمک به
آنها است نه اینکه برای
پول مردم کیسه دوخته
باشیم.
حجت االس�لام حسن
روحانی رییس جمهور عصر روز دوش��نبه در جلسه مدیران
وزارت بهداش��ت و متخصصان کرونا ،اظهار داشت :همه باید
باور کنیم شرایط س��ال  ۹۹و احتماالً سال  ۱۴۰۰با شرایط
سال های پیش متفاوت اس��ت .ما باید بنا را بر این بگذاریم
که بد بینانه تا دو س��ال دیگر با این بیماری درگیر هستیم و
اگر بخواهیم با س��بک قبل در مجلس شادمانی عزیزانمان را
دعوت کنیم شدنی نیس��ت و باید قبول کنیم شرایط عوض

شده است.
وی عنوان کرد :اگر مناس��ک دینی و مذهبی داریم به سبک
و س��یاق گذش��ته نمیتوانیم دور هم جمع شویم؛ شرایط با
گذش��ته متفاوت اس��ت .خدمات باید تا جایی که میشود به
مردم الکترونیکی ارائه شود .پس شرایط ما متفاوت و مختلف
اس��ت .رییس جمهور بیان کرد :آنچه برای ما مهم است این
اس��ت که مردم را قان��ع کنیم .مردم باید ب��ه بزرگان بخش
پزش��کی اعتماد کنند .وقتی رهبر معظ��م انقالب میگویند
من خود را ملزم به رعایت دستورالعملهای ستاد ملی کرونا
میدان��م درس بزرگی بود .دین و علم ،تمس��ک و مناس��ک
دینی و بهداشتی کنار هم قرار گرفت.
وی اف��زود :اگر مراجع بزرگ ما کم��ک نمیکردند و رهبری
کمک نمیکرد خیلی مشکل پیدا میکردیم .ما باید با ادبیات
واح��د با مردم صحبت کنی��م .لحنها را به هم نزدیک کنیم
و ضمن هش��دار به مردم و بیان حقایق ترس و واهمه ایجاد
نکنیم .یک خبر خوش بدهیم و یک خبر ناخوش .بیان خطر
باید به موقع و با زبانهای مختلف و ادبیات واحد باشد.
روحانی خاطرنش��ان کرد :در هر کاری اگر مردم با ما همراه
نباش��ند موفق نمیش��ویم .مردم باید بدانند اگر جریمه می
گذاریم برای کمک به آنها اس��ت نه اینک��ه برای پول مردم
کیسه دوخته باشیم.
رییس جمهور با بیان اینکه خود بیمارس��تان میتواند عامل
گرفتاری بیمار باش��د ،گفت :حتی االمکان باید پرهیز کنیم
که به این مکان وارد شویم .باید زنجیره را متوقف کنیم .اگر

خ���ب���ر

وزیر دفاع ایران با تاکید بر اینکه لغو تحریمهای
تس��لیحاتی کش��ور فرصتی برای ص��ادر کردن
س�لاحهای تولیدی به کشورهای جهان است به
تل آویو نس��بت به تهدید ک��ردن امنیت منطقه
خلیج فارس هش��دار داد« .امی��ر حاتمی» وزیر
دفاع جمهوری اس�لامی ایران در گفتگو با شبکه
الجزی��ره ب��ه بررس��ی آخرین تح��والت منطقه
پرداخ��ت .وی در خصوص پای��ان یافتن تحریم
تس��لیحاتی کش��ورمان گفت :پای��ان یافتن این
تحریمه��ا فرصتی به وجود آورده ت��ا ما بتوانیم
سالحهای مورد نیاز خود را وارد کرده و سالحهای
تولیدی خود را به دیگر کشورها صادر کنیم .وی
در خصوص توافقات نظامی با دیگر کشورها بیان
کرد :ما برای مرحله بعد از پایان این تحریمهای
تس��لیحاتی توافق��ات نظامی با روس��یه و چین
داریم .ما توافقات مهمی با روسیه با هدف توسعه
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بهاروند:

ایران درباره سانحه هواپیمای اوکراینی
چیزی برای پنهان کردن ندارد
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت :ایران در خصوص
سانحه هواپیمای اوکراینی چیزی برای پنهان کردن ندارد و آماده است
تا صادقانه مردم و هیات اوکراینی را از جرئیات حادثه مطلع سازد .دور
دوم مذاکرات مربوط به س��انحه هواپیم��ای اوکراینی میان جمهوری
اس�لامی ای��ران و اوکراین به میزبانی تهران و به ریاس��ت «محس��ن
بهارون��د» معاون حقوق��ی و بینالمللی وزارت ام��ور خارجه با هیات
اوکراینی به ریاس��ت «یوگنی ینین» معاون وزیر امور خارجه اوکراین
در تهران برگزار شد .رئیس هیئت ایرانی در این دیدار ،با ابراز تاسف و
همدردی با خانوادههای جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی گفت:
هواپیم��ای اوکراینی در اثر خطای انس��انی مورد اصابت قرار گرفت و
جمهوری اس�لامی ایران تالش خواهد کرد تا ط��رف اوکراینی نیز از
این موضوع اطمینان یابد .ووی مصمم بودن جمهوری اس�لامی ایران
برای رسیدگی کیفری و مجازات خاطیان ،برقراری عدالت و پرداخت
غرامت به بازماندگان را مورد تاکید قرار داد .معاون وزیر امور خارجه
و رئیس هیئت اوکراینی نیز ضمن تش��کر از استقبال گرم جمهوری
اسالمی ایران علیرغم شیوع ویروس کرونا و مثبت ارزیابی کردن دور
اول مذاکرات در کییف ،از همکاری و تالش جمهوری اسالمی ایران
جه��ت اجرای عدالت قدردانی کرد .در ابتدای این نشس��ت دو طرف
به احترام جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی ،مذاکرات خود را با
یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه آغاز کردند.
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واکنش مستقیم به هر
تهدیدی از سوی تل آویو در
خلیج فارس

مطمئن شدیم شخصی مبتال است ،باید بالفاصله افرادی که
با او در تماس مستقیم هستند جمع و احضار کنیم .تستها
به صورت دستی انجام میشود ،پس الزمه اش این است که
تست را گس��ترش دهیم و الزمه آن این است که کیتها را
افزایش دهیم.
وی ادام��ه داد :در حال حاضر فرد باید مورد به مورد تس��ت
کن��د .امکانات��ی که م��ا نیاز داری��م برای اینکه در تس��ت و
آزمایشگاه موفق باشیم این است که تستها را تکمیل کنیم
و کیتهایی که نیاز است خریداری کنیم .ما هیچ محدودیتی
برای وزارت بهداش��ت نداریم .اگر گفت بیست میلیون ،سی
میلیون و چهل میلیون کیت الزم داریم خریداری میکنیم.
مش��کالت ارزی ما اینگونه نیست که اگر برای کاری ضرورت
بود انجام ندهیم.
روحانی تصریح کرد :درست است در شرایط سخت اقتصادی
هس��تیم اما برای مبارزه با این ویروس با تمام توان در کنار
مردم خواهیم بود .ممکن است کیتها تغییر کند.
وی اضافه کرد :ما برای کس��ی که باید در قرنطینه باشد اگر
مراع��ات نکن��د جریمه در نظر گرفتیم و ه��ر بار تخلف کند
 ۲۰۰هزار تومان جریمه می شود .اگر این مقررات روی کاغذ
بماند نتیجه نم��ی دهد .برای اینکه بیماران به بیمارس��تان
نروند ،درمان ها س��رپایی باش��د و مبتالیان شناسایی شوند
باید تش��خیص ما باال برود و از آن طرف مرگ و میر کم می
شود و فاصله دو خط مرگ و میر و بیماری بیشتر می شود.
روحانی تاکید کرد :ما گفتیم  ۱۵هزار دس��تگاه تی س��ی آر
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وزیر دفاع ایران در گفتگو با الجزیره
هشدار داد

سیس��تمهای ویژه در زمینه س�لاحهای هوایی
داری��م .امیر حاتمی در ادامه افزود :ما به ش��دت
تاکید داریم که یک مس��ابقه تس��لیحاتی به راه
نیافتد چرا که در این صورت منطقه به یک بشکه
باروت تبدیل میش��ود .ما آماده ایم تا معاهدات
نظامی و امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس
در راس��تای تقویت ثبات در منطقه امضا کنیم.
وزیر دفاع ایران تاکید کرد :ما هشدارهای رسمی
مش��خصی به آذربایجان و ارمنستان در خصوص
امنیت مناطق مرزی کشورمان دادیم.
وی همچنی��ن بیان کرد :م��ا از ترکیه به عنوان
یک کش��ور منطقهای مهم و دوست انتظار داریم
که به حل بح��ران قره باغ به صورت دیپلماتیک
کم��ک کند .امیر حاتمی در خصوص روند عادی
س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی گفت :عادی
س��ازی رواب��ط میان ام��ارات و بحری��ن با رژیم
صهیونیس��تی تهدید مس��تقیمی علی��ه امنیت
منطقه خلیج فارس به ش��مار م��یرود .هر گونه
تهدید اس��رائیلی که از منطقه خلیج فارس برآید
با واکنش مش��خص و مس��تقیم رو به رو خواهد
ش��د .وی در خصوص مذاکره با آمریکا بیان کرد:
م��ا در خصوص سیس��تمهای موش��کی خود با
آمریکا مذاکره نمیکنیم و هیچ کسی حق ندارد
این را از ما بخواهد.

افرایش پیدا کند و متعهد میشویم هر مقدار مخارجش هست
تأمین کنیم .برای اینکه سریعتر به تشخیص برسیم و فرد را
ایزوله کنیم و نیاز به بیمارستان را کم و از مرگ و میر فاصله
بگیریم .م��واردی را که الزم و ضروری اع�لام میکنیم باید
دنبال کنیم .روحانی ادامه داد :از نیروی انتظامی و مأمورین
بازرس��ی در بخشهای مختلف و خود وزارت بهداش��ت باید
پای کار بیاییم و مردم باید احس��اس کنند مصوبات قطعی و
ضروری است و باید اجرا کنند .اگر کاری میکنیم در جامعه
که منجر به ابتالی بیشتر میشود به مردم توضیح دهیم چه
تجمعاتی و چه شیوه زندگی باعث آن شد.
وی تصریح کرد :ما باید از تجربه کش��ورها به خوبی استفاده
کنیم .خواهش من این است که بخش تحقیقات ما از تجربه
همه کشورها استفاده کنند که چرا آنها توانستند به موفقیت
دست یابند .برای اینکه تجهیزات بیمارستانیمان اضافه شود
در این جلس��ه مطرح شد و می توانیم حدود  ۱۱هزار تخت
آم��اده کنیم .برای تأمی��ن تختها و تجهیزات و اس��تخدام
نیروی انسانی باید اموری را انجام دهیم .باید بتوانیم معوقات
را پرداخت کنیم و انجام میدهیم.
رئیس جمهور گفت :ستادهای استانی همه پر تالش هستند
اما س��تاد تهران بار بیش��تری بر دوش دارد و شامل هفت یا
هشت استان میشود .همه ستادهای استانی اختیاراتی دارند
اگر مس��ئله جدیدی مورد نظرشان است به وزارتخانه منتقل
کنند .اعالم قبل از بررسی مشکل را حل نمیکند بلکه مردم
را سردرگم میکند.مهر
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عبدا ...عب��دا ...رئیس ش��ورای عال��ی مصالح ملی
افغانس��تان برای دیداری رسمی وارد تهران شد و با
مقامات ارشد ایرانی دیدار نمود .این سفر را میتوان
دارای ابعاد مهمی در حوزههای مختلف دانست که
س��ندی بر تاکید دو کشور بر توس��عه همه جانبه
روابط اس��ت .هر چند ،مباحث��ی مانند وجود جمع
کثیری از اتباع افغانستان در ایران ،مسئله حق آب
ای��ران از رود هیرمند ،مبارزه با مواد مخدری که از
افغانس��تان وارد ایران میش��ود و  ...در جمع موارد
همیشگی در مناسبات دو کشور است اما در مقطع
کنونی این روابط از چند منظر قابل توجه مینماید.
نخس��ت آنکه ایران و افغانس��تان هر دو از قربانیان
تحریمهای آمریکا هستند .هر چند آمریکا در ظاهر
ایران را تحریم کرده اس��ت اما در اصل بخش��ی از
این تحریم ش��امل کشورهای مراوده کننده با ایران
به ویژه کش��ورهایی که آمریکا به دنبال س��لطه بر
آنهاست ،میشود .یکی از ابزارهای آمریکا برای ادامه
اشغال کشورهایی مانند عراق و افغانستان ،سیاست
تحریم و سلطه بر اقتصاد آنهاست که بخشی از آن
در قال��ب جلوگی��ری از مراودات آنه��ا با جمهوری
اسالمی ایران اس��ت .براین اساس از ابعاد روابط دو
کش��ور را در حوزه اقتصادی و شکستن تحریمهای
آمریکا میتوان دانست.
دوم آنکه افغانستان طی ماههای اخیر برای رسیدن
به صلح و آش��تی ملی پایدار فعال ش��ده که محور
آن را نیز مذاکره دولت مرکزی با طالبان تش��کیل
میدهد .مذاکراتی که عبدا ...عبدا ...ریاس��ت آن را
برعهده دارد و با تصویب آزادی زندانیان طالبان در
نشست لویی جرگه گامی مهم در این عرصه برداشت.
نکته مهم در این روند نقش منفی آمریکاست که با
مذاکرات میان آمریکا و طالبان عمال روندی موازی
و البته بحران س��از را رقم زده است چنانکه تشدید
بحرانهای امنیتی در افغانستان ناکامی این طرح را
آشکار میس��ازد .دلسردی افغانستان از سیاستهای
آمریکا موجب ش��ده ت��ا کابل به دنب��ال مولفهای
جایگزی��ن به جای آمریکا باش��د که س��فر دورهای
عبدا ...عبد ا ...به پاکستان ،هند و ایران خود گامی در
این چارچوب است .با توجه به عملکردهای صادقانه
جمهوری اس�لامی و اعتماد جریانهای افغانستان
ب��ه ایران ،همگرایی و تقوی��ت همکاریها میان دو
کش��ور در جهت تحقق صلح افغانستان امری مهم
اس��ت که برگرفته از نقش ایران در امنیت و ثبات
منطقه است .سوم آنکه افغانستان در حالی پس از
 19سال حضور نیروهای آمریکایی و ناتو همچنان
با بحرانهای امنیتی مواجه اس��ت که عدم صداقت
غرب در مبارزه با ترویسم و عدم تحقق وعده تسلیح
ارتش افغانستان توسط آمریکا به این بحرانها دامن
زده است .جمهوری اسالمی ایران همواره بر حمایت
از همس��ایگان در تامین امنیت تاکی��د کرده و در
این راه ش��هدای بس��یاری نیز داده است .در مقطع
کنونی در کنار تش��کیل واحدهای مش��ترک میان
دو کش��ور علیه تروریس��م ،ایران میتواند به عنوان
تامین کننده نیازهای تس��لیحاتی ارتش افغانستان
اقدام نماید 27 .مهرماه پایان تحریمهای تسلیحاتی
ایران و تهران دیگر حق خرید و فروش تس��لیحات
را دارد .ب��ا توجه به خودکفایی صنایع دفاعی ایران
و نیز نیاز افغانستان به س�لاح ،بخشی از روابط دو
کشور میتواند در قالب مراودات نظامی و تسلیحاتی
تدوین گردد به ویژه اینکه غرب  19س��ال است که
از تحقق تعهدات خود برای تسلیح ارتش افغانستان
خودداری کرده اند .افغانس��تان اکن��ون میتواند از
ظرفیته��ای ایران برای تقوی��ت توان نظامی خود
به��ره گیرد ک��ه در کنار تامین امنیت این کش��ور
میتواند مولفهای برای اخراج اشغالگران باشد.
براین اساس سفر عبدا ...عبدا ...را میتوان مولفهای
مهم در تحقق اتحاد و همگرایی همسایگان دانست
ک��ه اکنون با پای��ان تحریمهای تس��لیحاتی ایران
میتواند بعد جدید تامین نیازهای تسلیحاتی ارتش
افغانستان را به همراه داشته باشد.

نامزد نزدیک به اوو مورالس
رئیسجمهور بولیوی شد
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