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سرمقاله

ظریف و نمکی مهمانان
هفته آینده مجلس
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی
گفت که وزرای خارجه و بهداشت میهمان
جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسالمی
هستند.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :مجلس شورای اسالمی هفته آینده در
روزهای یکشنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد
داشت که بر این اساس روز یکشنبه آقای ظریف
و روز چهارشنبه آقای نمکی در جلسه علنی
مجلس شورای اسالمی حضور مییابند.

خبر

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

آزمون اعتبار سازمان ملل
ادامه از صفحه یک
اعضای شورا به روشنی از ماهیت و میزان
عصبیت جاری در ارائه قطعنامه پیشنهادی
دولت ترامپ آگاهند .آنان نیک میدانند
که ترامپ با وضعی آشفته و ناکام در حفظ
محبوبیت داخلی از یکسو و ناکامی در همه
پروندههای گشوده شده در سیاستخارجی
ی
خود روبهرو است .ترامپ پیروزی در نابود 
برجام را یک امتیاز در رقابتهای انتخابی
نوامبر برشمرده و بر آن تأکید دارد .همراهی
اعضای شورای امنیت با قطعنامه پیشنهادی
واشنگتن ،امتیازی بزرگ به ترامپ است .این
در حالی است که سیاستهای دولت او در
سالهای اخیر ،جایگاه هژمونیک ایاالت متحده
را در جامعه جهانی تقلیل داده است .اما آنچه
در این میان از اهمیت باالتری برخوردار است،
اعتبار و مشروعیت سازمان ملل متحد و به
تبع آن شورای امنیت است که با آراء اعضای
خود در قبال اراده واشنگتن ،آزمون جدی و
تأثیرگذار در آینده جامعه جهانی را پیش رو
دارند.
ترامپ از روز نخست استقرار در کاخ سفید
درپی نابودی برجام بوده و هنوز برهمین سیاق
عمل میکند .تحقق این منظور ،بزرگترین
دستاورد سیاست خارجی او در کنار همه
ناکامیهایش در ونزوئال ،کره شمالی ،سوریه،
عراق ،چین و روسیه خواهد بود .کامیابی
ترامپ در نابودی برجام به معنای بیاعتباری
قطعنامههایی است که شورای امنیت سازمان
ملل از این پس تصویب خواهد خواهد کرد.
تهران عالوه بر اعالم استداللهای خود در
برابر آنچه به زعم او زیادهخواهیهای واشنگتن
است ،آخرین امیدهایش متوجه مقاومت
اعضای ثابت شورای امنیت در برابر سیاست
یکجانبهگرای آمریکاست .رئیسجمهوری
«حسن روحانی» میگوید :از چهار عضو دائم
شورای امنیت ،به ویژه از دو کشور دوست؛
روسیه و چین ،توقع داریم به خاطر منافعی
که در توافق هستهای مدنظر منطقه و جهان
بوده ،در برابر توطئه امریکا بایستند.
پیداست که اعضای غربی شورای امنیت
درپی راهحلی میانه برای برونرفت از وضع
حاضر هستند .آنان برخالف خواست واشنگتن
در اجرای سیستم «ماشه» که به معنای
بازگشت کلیه تحریمهای پیش از قطعنامه
 2231است و تحریم تسلیحاتی دائمی ایران
را میخواهد ،از ادامه تحریم تسلیحاتی با
سقف دو تا سه سال آینده حمایت کرده و
سیستم ماشه را به معنای نابودی برجام تلقی
میکنند .در نگاه تهران ،موضع روسیه و چین
کلیدی خواهد بود .درصورت همراهی این دو
با راهحل میانه اروپاییان ،تهران چه خواهد
کرد؟ آیا تهران میتواند همچنان برمدار عصبی
واشنگتن تا انتخابات نوامبر گام بردارد؟ زمان
برای ترامپ «تنگ» برالی تهران «سخت»
و برای جامعه جهانی و بهویژه نهاد سازمان
ملل متحد «طالیی» است .ترامپ در سهسال
گذشته هیچگاه چنین به جامعه بینالمللی
و خاصه قدرتهای اروپایی برای همراهی با
سیاستهایش محتاج نبوده است .آیا سازمان
خبر
ملل تسلیم واشنگتن خواهد شد؟

سیاستروز
روحانی در جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی اعالم کرد

روحالله زم در یک قدمی اعدام
غالمحسین اسماعیلی در بیست و هشتمین
نشست خبری با اشاره به گذشت  15ماه از
تحول در دوره قوه قضائیه و پس از شرح
برنامههای انجام شده در هفته قوه قضائیه،
اظهار کرد :برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی
و برگزاری دادگاه علنی آخرین حلقه از زنجیره
مبارزه با فساد است .ما از این مسیر عقبگرد
نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به
کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم
آمد اما اعالم میکنیم که مجازات مفسدان
اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی
زنجیره مبارزه با فساد وتحقق عدالت است و
هدف نظام تحقق عدالت و عاری شدن کشور از
هرگونه فساد است .ما برای از بین بردن فساد در
جامعه نیازمند اجتماع ملی هستیم .امیدواریم با
مشارکت همه بخشها این زنجیره تحقق یابد.
هم با مفسدین مبارزه میکنیم و هم به دنبال
این هستیم که مجازاتها قانونی باشد و به
دنبال استرداد اموال به غارت رفته مسلمین و
از جمله شبکه بانکی کشور هستیم .در خرداد
ماه  ۹۹تنها در یک پرونده اقتصادی درخصوص
مجموعه بدهیهای گروه فالحتیان به سیستم
بانکی  ۱۲هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی
های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد.
اسماعیلی تصریح کرد :هیچ واحد تولیدی نباید
تعطیل شود و این سیاست را اعالم کردیم و مورد
عنایت سیستم بانکی قرار گرفت و انشاءالله
شاهد زنجیره تولید در کشور خواهیم بود.
وی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونده کارگران آذرآب نیز گفت :ما چند
سیاست را در حوزه مسائل کارگری اعالم کردیم.
اوال ما اعتراض کارگران را به رسمیت میشناسیم
اما تاکید کردیم اعتراض باید در چارچوب و
ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه
نباشد .از سوی دیگر اعتقاد داریم باید مطالبات
جامعه کارگری برآورده شود اما در برخی حوزهها
شاهد رفتارهای قانونشکنانه بودیم و قوانین نظم
عمومی کشور به هم ریخت اما باز هم سیاست
ما ارفاقی است .هم در موضوع هپکو و هم در
پرونده آذرآب هم همین موضوع را شاهد بودیم.
اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده آذرآب یک
فضاسازی رسانهای صورت گرفت در حالی که
حکم بدوی بود و از سوی دیگر مجازاتها ابطال
شده بود اما کار رسانهای کردند .وی افزود :آنچه
این روزها در رابطه با اعتراض آذرآب مطرح شده
بود در رابطه با دادنامهای بود که قطعی نشده
بود .پس از ابالغ تعدادی از کارگران گفتند رای
را قبول داریم .دادگاه تجدید نظر استان مرکزی
رأی دادگاه بدوی را نقض و در رابطه با کارگران
آذرآب حکم برائت صادر شده است.
محکومیت روحالله زم به اعدام
به گزارش ایسنا ،اسماعیلی در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا رای پرونده روحالله زم صادر
شده یا خیر؟ گفت :بله ،حکم صادر شده است و
از آنجا که رسیدگی به اتمام رسیده است ،حکم
مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه
ما در ایام غیرقطعی جزئیات آن را نمیگوییم ولی
پروندهای بود که در راستای ماده  ۳۵۵آیین
دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ
شده بود میتوانیم جزئیات آن را بگوییم .وی
افزود :از موارد اتهامی متعددی که روحالله زم
داشت ،دادگاه  ۱۳مورد از عناوین ریز اتهامات
را توام با هم از مصادیق افسادفیاالرض دانسته
است و حکم اعدام صادر کرده است و درمورد چند
مورد اتهامی که افسادفیاالرض نبود به مجازات
حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل
فرجامخواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان
فرجامخواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال
میشود و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که
سرنوشت این پرونده را مشخص میکند.
تایید بازداشت سه تن از
اعضای جمعیت امام علی(ع)
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری

اختصاص یارانه دولتی برای تولید
ماسک ارزان قیمت

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت روحالله زم سردبیر آمدنیوز به اعدام خبر داد.

از موارد اتهامی
متعددی که
حاهلل زم
رو 
داشت ،دادگاه
 ۱۳مورد از
عناوین ریز
اتهامات را
توام با هم
از مصادیق
افسادفیاالرض
دانسته است
و حکم اعدام
صادر کرده
است
درباره علت دستگیری اعضای جمعیت امام
علی اظهار کرد :بازداشت افراد درباره این
موضوع را تایید میکنیم؛ سه نفر بازداشت شدند
اما باید اشاره کنم موضوع ربطی به سازمان و
تشکل مردمنهاد آنها ندارد .افراد دستگیر
شده در مظان اتهاماتی قرار گرفتهاند که مربوط
به شخص آنهاست و هرکس اتهامی متوجه او
باشد و دالیلی برای توجه اتهام به وی وجود
داشته باشد ،وظیفه ورود ،رسیدگی و پیگیری
را داریم .اسماعیلی خاطرنشان کرد :بارها اعالم
کردیم در اکثر قریب به اتفاق موارد ،شخص
و فرد تحت تعقیب ماست و نه نهاد ،سازمان
و شغل .گاهی درباره تحت تعقیب قرار دادن
دانشجو سوال میکنند اما برای ما دانشجو بودن
موضوعیت ندارد .برای ما مهم این است که یک
عمل مجرمانه به این فرد نسبت داده شده و ما
باید رسیدگی کنیم .گاهی از تحت تعقیب قرار
گرفتن قاضی ،کارمند و ...میپرسند که پاسخ ما
همان است که ذکر کردم .سخنگوی قوه قضائیه
تاکید کرد :به هرحال اصل بازداشت سه نفر
از وابستگان به این جمعیت درست است و
موضوع ارتباطی با ساختار تشکیالتی آنها ندارد
بلکه اتهاماتی است که به خود افراد وارد شده
و چون هنوز در آغاز مرحله رسیدگی هستیم،
با همان محدودیتهای قانونی از بیان جزئیات
موارد اتهامی هم معذورم و انشاءالله در ادامه
فرآیند و پس از مهیا شدن بستر قانونی اطالعات
تکمیلی این اقدام ارائه خواهد شد.
پیگیر ابهامزدایی از موضوع قاضی منصوری
هستیم
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مرگ
قاضی منصوری تایید شده است و قوه پیگیر
موضوع است؟ گفت :قوه قضائیه به جد

پیگیر ابهامزدایی و شفافیت حادثهای است که
در رومانی اتفاق افتاده است .به لحاظ ابعاد
مختلف موضوع برای ما اهمیت دارد زیرا هم
شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته و از
طریق پلیس اینترپل و نیابت به دولت رومانی ما
تقاضای استرداد این فرد به کشور را کرده بودیم
و آنها تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت
پلیس بود لذا ما را موظف میکند تا موضوع
را تعقیب کنیم تا شفاف شود .وی افزود :ما
قضاوتی نداریم .روایت پلیس بینالملل این
است که فرد کشته شده و مستنداتی پلیس
بینالملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و

جنازهای که منتسب به ایشان است و حسب
ی هستیم و به
ظاهر خود فرد است .ولی ما قاض 
ظاهر حکم نمیکنیم که قطعا نظر بدهیم .وی
افزود :باید ∆ ΝΑجسد بیاید و با بستگان انطباق
داده شود آن زمان ما اعالم میکنیم که او هست
یا نه .خواست خانوادهاش هم هست و از طریق
وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت انجام
شود و جسد را بفرستند و مطالبه استرداد جسد
کردیم .وی افزود :در زمینه اینکه خودکشی بوده
یا دیگرکشی ،ابهام هست .باید مستندات ارسال
شود و تقاضا کردیم هیئتی از پلیس جنایی و
بینالملل و پزشکی قانونی به رومانی اعزام شوند
و اسناد را ببینند تا ما بتوانیم اظهارنظر قطعی
در رابطه با اصل فوت و حادثه منجر به فوت را
کنیم .شدیدا هم مطالبه میکنیم هم از طریق
وزارت خارجه ایران پیگیری کردند که نتایجی به
دست نیامده و هم از دولت رومانی که آن را
ابهامزدایی کنند.
حسن رعیت همچنان بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی
درخصوص آخرین وضعیت پرونده حسن
رعیت و اینکه آیا این فرد در بازداشت به سر
میبرد یا خیر گفت؟ طبق آخرین استعالمی
که داشتم این فرد همچنان در بازداشت است.
ابعاد و تخلفاتی دارد که به لحاظ نوع اتهامات،
تحقیقات پروندهاش طوالنی شده است .اطالعی
که گرفتیم این بود که تحقیقات مراحل پایانی
خود را سپری میکند و مراحل پایانی دادسرایی
در حال نهایی شدن است و با توجه به بازداشت
این فرد تاکید شده است که در رسیدگی به
پرونده این فرد تسریع شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صدور
حکم اعدام سه نفر در رابطه با اعتراضات آبان
ماه گفت :در آخرین پیگیری که انجام دادم،
پروندهای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان
عالی کشور ارسال شده ،هنوز اعاده نشده و رای
دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما
نرسیده است .ما بین اغتشاش و اعتراض تفاوت
قائلیم و معدودی از افراد هستند که دیدید
اغتشاشات به پا کرده و پمپ بنزین و بانک آتش
زدند و حتی آدم کشتند ،کسی که جرمی انجام
میدهد جامعه انتظار دارد که مجازات شود .چه
در این پرونده و چه پروندههای دیگر ،اتهام این
افراد فقط اغتشاش نیست بلکه موارد دیگری
از جمله مزاحمت نوامیس و سرقت و غیره هم

داشتند و نباید فقط آن را به اعتراضات آبان ماه
ربط داد.
وی درباره اینکه در پرونده طبری از مفسدان
اقتصادی مثل دیواندری هستند آیا مفسدان
اقتصادی که محکوم شدند یا دادگاهشان در
حال برگزاری است با طبری ارتباط دارند ،گفت:
در این پرونده کسانی که ارتباطشان با طبری
مشهود بوده در زمره  ۲۱نفری هستند که اسامی
آنها در کیفرخواست امده است البته بخشهایی
از پرونده هنوز در دادسراست که مفتوح است
البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر
شده که هنوز نمیتوانیم درموردش اظهارنظر
کنیم.
 ۵سال حبس فریبا عادلخواه قطعی شد
وی درباره پرونده فریبا عادلخواه گفت :دادگاه
بدوی قبال درمورد خانم فریبا عادلخواه رای صادر
کرده بود و ایشان تجدیدنظرخواهی کرده بود و
پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت .اخیرا دادگاه
تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشان به
لحاظ ارتکاب جرایم امنیتی که اجتماع و تبانی
در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده به ۵
سال حبس و برای اتهام دیگر به یک سال و
نیم حبس محکوم شد اما بر اساس ضوابط و
مقررات ،مجازات اشد یعنی  ۵سال حبس او با
احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص
اعالن قرمز و جلب ترامپ و  ۳۶متهم در ترور
شهید سردار سلیمانی گفت :ما بارها گفتیم از
خون سردارمان کوتاه نمیآییم .باید رسیدگی
انجام شود که این رسیدگی ممکن است در ایران
 ،عراق و یا مجامع بینالمللی باشد .در داخل
اقداماتی انجام شده و هیأت مستشاری هم
تشکیل شده است و بر اساس یافتههای خوبی
که شد تعدادی از عناصر مؤثر در این اقدام
شناسایی شدند .کسانی که رسما ً این اقدام را
بر عهده گرفتند و کسانی که ما بر اساس اشراف
اطالعاتیمان شناسایی کردیم در لیست قرار
دارند .پیگیر هستیم در هر زمان به هر کدام از
این افراد دسترسی حاصل شود محاکمه صورت
گیرد .اینموضوع به هیچ وجه سیاسی و قومی
نیست چرا که قتلی انجام شده است .انسانی که
به دعوت رسمی یک کشور وارد آن کشور شده و
خودش هم نماد مبارزه با تروریست بوده است
به قتل رسیده و بیانگر این است که به هیچ وجه
سیاسی نیست.

رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه کرونا تمام
نشده و حداقل تا پایان سال با آن درگیر
هستیم ،گفت :مراقبتها و رعایت اصول
بهداشتی همچنان باید در دستور کار همه
باشد و از حضور در تجمعهای غیرضروری
پرهیز شود.
حجتاالسالم حسن روحانی روز سهشنبه
در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی به
دنبال برخی اظهارات مطرح شده از سوی
اعضای شورا در مورد وضعیت بیماری
کووید 19در کشور و اقدامات انجام شده از
سوی دولت برای مقابله با این بیماری گزارش
کاملی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه
با ویروس کرونا طی  5ماه گذشته ارایه کرد
و گفت :در طول مدت شیوع ویروس کرونا،
اقدامات بسیار خوبی از سوی وزارت بهداشت
و کادر پزشکی و بیمارستانی کشور انجام و
تصمیمات مهمی در ستاد ملی مقابله با کرونا
اتخاذ و اجرا شده است .رئیسجمهوری اظهار
کرد :برغم همه تالشها و اقدامات بسیار خوب
انجام شده در مبارزه با این بیماری و درمان
مبتالیان به دلیل ناشناخته بودن ویروس
کرونا همچنان شاهد افزایش تعداد مبتالیان
در برخی شهرهای کشور هستیم که براساس
گزارشهای رسیده اجتماعات و مراسمها
بزرگترین عامل شیوع مجدد ویروس در
برخی مناطق بوده است .روحانی استفاده از
ماسک را یکی از راههای مهم به عنوان عامل
بازدارنده در انتقال ویروس کرونا برشمرد و
با اشاره به برنامه دولت برای تولید ماسک
ارزانقیمت توسط وزارت صمت با بهرهمندی
از یارانه دولتی ،تأکید کرد :براساس مصوبه
ستاد ملی مقابله با کرونا از  15تیرماه استفاده
از ماسک در مکانهای سرپوشیده و تجمعها
اجباری خواهد بود و افراد بدون ماسک اجازه
استفاده از مترو را نخواهند داشت.
رئیسجمهوری با بیان اینکه خدمات پرسنل
بهداشتی و درمانی کشور در این روزها روی
افراد مسن و بیماران زمینهای متمرکز شده
است ،گفت :باید مراقبتها و رعایت اصول
بهداشتی را همچنان مد نظر قرار دهیم و
کمک کنیم بار سنگینی که بر دوش پرسنل
بهداشت و درمان است ،سبک شود .روحانی
تأکید کرد :راه خود در مبارزه با ویروس کرونا
را ادامه میدهیم و همچنان مصمم هستیم
محدودیتها در برخی مراکز و اماکنی که
بازگشایی آنها ضروری نیست ،ادامه داشته
باشد.
در هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای
عالی انقالب فرهنگی که به ریاست رئیس
جمهور برگزار شد ،کلیات سند جهش تولید
با رویکرد فرهنگ و علم و فناوری که از سوی
دبیرخانه با  12هدف مشخص 24 ،سیاست و
 78برنامه اقدام ،تهیه شده است در شور اول
مورد بررسی قرار گرفت .رئیسجمهوری تهیه
این سند از سوی دبیرخانه شورا را اقدامی خوب
و مهم برشمرد و گفت :مخاطبان این سند به
طور مشخص باید دستگاههای فرهنگی جامعه
باشد و بتواند موانع و کمبودهایی که در
بخش فرهنگ در مسیر جهش تولید داریم را
شناسایی و برای رفع آن تالش کند .روحانی با
اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دولت در
خصوص تحقق شعار جهش تولید ،همفکری
دبیرخانه شورای عالی فرهنگی با سازمان برنامه
و بودجه درخصوص تهیه و تدوین سند جهش
تولید با رویکرد فرهنگ و علم و فناوری را مورد
تاکید قرار داد و افزود :این سند باید به ایجاد
یک حرکت جدید در راه جهش تولید در حوزه
فرهنگ و علم و فناوری منجر شود.
در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
همچنین حجتاالسالم علی اکبر رشاد با رای
اعضا به عنوان عضو هیات امنای فرهنگستان
علوم پزشکی انتخاب شد.

سخنگوی دولت :دیگر نمیتوانیم تعطیلی بزرگ در کشور داشته باشیم

تالشهای دولت برای پرهیز از ورود به موج دوم کرونا

سخنگوی دولت با اعالم اینکه صادرات غیر نفتی افزایش یافته است
تصریح کرد که از ناحیه تامین ارز امروز مشکلی نداریم.
علی ربیعی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اظهار کرد:
رئیسجمهوری محترم نکته مهمی را درباره ضرورت هماهنگی همه قوا در
جلسه گذشته دولت اعالم کردند .من همینجا اعالم میکنم بنای دولت
بر همکاری و هماهنگی برای گذشت از بحرانها است .امروز آثار تخریب
تحریم گسترده و همپوشانیاش با بیماری کرونا و تهدید های بی سابقه باند
کاخ سفید و تالشهایی برای نا امن کردن کشور را شاهد هستیم .دولت
در خط مقدم قرار دارد .وی ادامه داد :در کنار این عملیات روانی گسترده
هم دارد ،صورت میگیرد .امروز باید بیش از گذشته همه قوا و نهادها و
نهادهای مدنی کنار هم قرار بگیرند .ما مطلع هستیم فشارهای اقتصادی
فشار سختی به مردم وارد کرد .ربیعی تاکید کرد :دولت بنایی بر افزایش
قیمت گازوئیل ندارد .چند وقت پیش در فضای مجازی فیلمی درباره
برخورد با دالالن پخش شد که برای چند سال پیش بوده ،اما طوری رفتار
کردند که گویی برای روز قبلش بوده است .در هفته صدها مطلب برای
آسیب به روان جامعه پخش میشود .هوشیاری رسانهها ،سخن سنجیده و
کنار هم بودن مسیر ناگزیر ماست .ربیعی گفت :وقتی نفت تحریم شد ،ما

از صادارات آن محروم شدیم اما از ناحیه تامین ارز امروز مشکلی نداریم،
 ۲۰۰طرح را با  ۱۷۰هزار میلیارد تومان افتتاح خواهیم کرد .صادرات غیر نفتی
افزایش یافته است.
رعایت پروتکلهای بهداشتی  ۲۰درصد تنزل پیدا کرده است
ربیعی درباره جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز گفت :دکتر نمکی
گزارشاتی را ارائه دادند ،امروز داروهای ضد سرطان تولید شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به باال رفتن مجدد تعداد مبتالیان و فوتیهای
بیماری کرونا ،اظهارکرد :گزارشهایی در جلسه ارائه شد ،مبنی بر اینکه
استانهایی که وارد پیک شدند آمار ما را باال بردند،در ستاد کرونا مهمترین
عامل باال رفتن عادی شدن بیماری برای مردم عنوان شد .وی خاطرنشان
کرد :مردم مراعات نمیکنند ،بنا شد برخی از واحدهای خدماتدهنده
خدمات عمومی اگر پروتکلهای بهداشتی رعایت نشد ،خدماتی ارائه ندهند.
ربیعی گفت :یکی از علل شیوع ،پنهان کردن بیماری و برچسب زدن به فرد
مبتال است ،باید فضای رسانهای شکل بگیرد مبنی بر اینکه این یک بیماری
است ،طرف رعایت کند ،سالمت خود را مجددا به دست میآورد .وی ادامه
داد ۸۸ :درصد رعایت پروتکلهای بهداشتی را در اردیبهشت داشتیم که
امروز  ۲۰درصد تنزل پیدا کرده است.

بنا داریم وارد موج دوم کرونا در کشور نشویم
سخنگوی دولت گفت :براساس پروتکلها از  ۱۵تیر استفاده از ماسک
در مکانهای سرپوشیده عمومی ،قرمز و نارنجی و حتی سفید اجباری
شده است .وی ادامه داد :توزیع رایگان ماسک به همکاری شهرداریها در
دستور کار قرار گرفته است ،امروز تولید ماسک صنعتی به  ۵میلیون رسیده
است .سخنگوی دولت تاکید کرد :وزارت بهداشت و قوه قضائیه گشتهایی
خواهند داشت .بنا داریم وارد موج دوم کرونا در کشور نشویم ،تمرکز ما
در حال حاضر بر روی استانهایی است که وارد پیک شدهاند یا اصال تا
حاال وارد نشدهاند .وی خاطرنشان کرد :قصد داریم نظارت را هر روز بیش
از گذشته ارتقاء ببخشیم تا دستاوردهای به دست آمده کادر بهداشت و
درمان از بین نرود .وی با تاکید بر اجباری بودن استفاده از ماسک در
اماکن عمومی گفت :اماکن عمومی به افرادی که ماسک را رعایت نمیکنند
ارائه خدمات نمیدهند .شاید خستگی ناشی از آثار روانی کرونا باعث شد
این هنجارشکنی بهداشتی صورت بگیرد و اما به زودی به رعایت باالی ۸۰
درصد خواهیم رسید.
تحریمهای  ۹۴قابل مقایسه با امروز نیست
سخنگوی دولت درباره مهار گرانی و قیمتهای افسار گسیخته ،اظهارکرد:

ما مدام درگیر این چالش بودهایم و باید بگویم تحریمهای  ۹۴قابل مقایسه
با امروز نیست .وی ادامه داد :فشار حداکثری که امروز وجود دارد را
نمیتوان نادیده گرفت ،ریشه علمی به وضعیت اقتصاد بازمیگردد .زمانی
 ۵۰میلیارد دالر درآمد داشتیم که  ۱۴میلیارد دالر آن برای کاالهای اساسی
بود .سخنگوی دولت گفت :بانک مرکزی در این مدت تمام تالش خودش را
برای کنترل نقدینگی کرده است ،امروز چرا مسکن گران میشود بحث وجود
همین نقدینگی است .وی ادامه داد :خاطرمان هست که عدهای میگفتند
تورم ونزوئالیی خواهیم داشت اما تالش خودمان را به کار بردیم که این
امر محقق نشود .دولت تمام تالش خودش را کرده است اما بخشی از
این وضعیت فعلی برای سوداگری است .دستیار اجتماعی رئیسجمهوری
تاکید کرد :مشکالت وجود دارد اما با این وجود سراغ بانک مرکزی نرفتیم و
استقراض نکردیم ،ما امروز هزینههای دولت را کاهش دادیم و منابع را از
بورس به وجود آوردیم .وی گفت :امروز «یلگی» وجود ندارد ،اما فشارهای
وجود دارد .ما هم در رنج هستیم که سفره مردم از پروتئین و ویتامین
کوچک میشود .ما از همه ابزارهای مدیریتی باید انجام دادیم .ربیعی تاکید
کرد :از روش تامین ارزی که به کار میبریم قطعا کاالهای اساسی را فراهم
خواهیم کرد.

