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خبر سیاسی

دیپلماسی

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

رئیس جمهوری:  

 قرنطینه نداریم
 نه امروز  نه در ایام عید

  ستاد ملی مقابله با کرونا درباره هرگونه محدودیت تصمیم گیری می کند
کل نیروهای مسلح  باقری، رئیس ستاد  از سخنان سرلشکر   پس 
و  خیابان ها  خلوت  کردن  و  شهرها  در  محدودیت هایی  اعمال  درباره 
فروشگاه ها، شایعاتی درباره قرنطینه شدن تهران و برخی دیگر از شهرها 
ح شد که روز گذشته رئیس جمهوری در سخنانی این شایعات را رد  مطر
کرد.  رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه چیزی به نام قرنطینه نه امروز و نه در 
ایام عید نداریم و خدمات طبق روال به مردم ارایه می شود، گفت: »هر گونه 

محدودیت در ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران تصمیم گیری می شود.«
حسن روحانی دیروز یکشنبه و پس از جلسه مشترک ستاد اقتصادی 
ح شده  دولت و نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به موضوعات مطر
موضوعات  درباره  امروز  جلسه  »در  داشت:  اظهار  دیروز  نشست  در 
اقتصادی و اینکه کرونا در شرایط کسب وکار آنها تأثیرگذار بوده است، 

بحث و بررسی شد.«
او افزود: »اوال تصمیم جمع بر این بود و بر این تأکید کردیم که شرایط 
باوجود  اقتصادی  فعالیت  و  مردم  تعامل  اقتصادی،  روند  اقتصادی، 
این که با کرونا مواجه هستیم و پروتکل هایی را از نظر بهداشتی باید مورد 
توجه قرار دهیم، باید عادی باشد و نگذاریم در زمینه فعالیت اقتصادی 
مشکلی ایجاد شود.« رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: »البته در بعضی 
کسب وکارها به طور طبیعی مشکالتی ایجاد کرده و ما در جلسه دنبال 
این بودیم بتوانیم به  آنهایی که در این شرایط دچار مشکل هستند، 

کمک کنیم.«
روحانی اضافه کرد: »دوم اینکه ما چیزی به نام قرنطینه نداریم، اصال 
اینکه شایع شده در تهران یا بعضی شهرها برخی فروشگاه ها و مشاغل 
قرنطینه هستند،  اصال چنین چیزی وجود ندارد. نه امروز قرنطینه است، 
، نه بعد و قبلش و همه در کسب وکار و فعالیت خود آزادند.«  نه ایام نوروز
او یادآورشد: »خدمات دولت هم به طور معمول به مردم خواهد رسید، 
منتهی همه تالش ما این است فعالیت اقتصادی و خدمات دولت به 
گونه ای باشد که مردم بیشتر در خانه بمانند یا اگر اقدامی انجام می شود، 

در چارچوب پروتکل بهداشتی باشد.«
و  روز  شود،  تعطیل  کاری  اینکه  به  »نسبت  گفت:  رئیس جمهوری 
ساعتی تعطیل شود، کسب خاصی مورد محدودیت قرار بگیرد، مرجع آن 
فقط ستاد ملی در تهران است، استان ها به هیچ عنوان حق تصمیم گیری 
محدودیتی،  گونه  هر  بهداشتی.  بخش های  نه  استانداران،  نه  ندارند، 
در ستاد ملی در تهران تصمیم گیری می شود، بنابراین در این زمینه در 

استان ها نباید اقدامی صورت بگیرد.«
آنها اعم از کاالهای  او افزود: »مردم مطمئن باشند کاالی مورد نیاز 
مربوط به مسائل بهداشتی و درمانی یا کاالهای مصرفی و روزمره تأمین 
خواهد شد، ذخایر ما به اندازه کافی وجود دارد، خریدهای الزم انجام شده 
و بنادر ما پر از کاالست، اگر نیاز به ثبت سفارش جدید هم باشد، بانک 
مرکزی ارز الزم آن را تأمین کرده و بعد هم تأمین خواهد کرد.« روحانی 
مذاکره  درحال  رفت وآمد  برای  همسایه  کشورهای  با  »ما  کرد:  تصریح 
پروتکل های  با  مرزها  در  کاال  انتقال  و  نقل  برای  مخصوصا  هستیم، 
بهداشتی که مورد توافق ما قرارمی گیرد و در چارچوب و مدنظر سازمان 
زمینه  این  در  هم  خارجه  وزارت  است،  انجام  درحال  جهانی  بهداشت 
مورد  در  تصمیماتی  اتخاذ  از  همچنین  رئیس جمهوری  است.«  فعال 
کسب وکارهای خاص خبر داد و گفت: »در جلسه امروز دو نوع تصمیم 
اتخاذ شد؛ یک نوع به کسب وکارهایی مربوط است که در این ایام بیشتر 
تحت فشار قرار گرفتند، اعم از اینکه در شرایطی تعطیل شدند یا فعالیت 

آنها عمال خیلی زیاد نیست؛ حمایت از این کسب وکارها ضروری بود.«
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »در این جلسه تصمیم 

، عوارض شهرداری و بدهکاری هایی  گرفته شد مردم در زمینه آب، برق، گاز
که در این سه ماه خواهند داشت، می توانند اینها را به تعویق بیندازند 
و این مهلت هم داده شد.« رئیس جمهوری افزود: »یکی از موضوعات 
آنها  افراد خیلی کم درآمد است که در این روزها  مورد بحث مربوط به 
به  که  افرادی  یا  دست فروشان  مانند  می شوند،  مضیقه  دچار  بیشتر 
شکل موقت کار می کردند که شامل ۳ میلیون نفر هستند و فهرست 
آنها مشخص است؛ پیش بینی شده که در چهار نوبت بسته حمایتی 
به آنها پرداخت شود.« روحانی با بیان اینکه نخستین بسته حمایتی در 
این هفته یعنی تا قبل از پایان  سال پرداخت می شود، گفت: »سه بسته 
حمایتی دیگر نیز در ماه های بهار ۹۹ پرداخت خواهد شد که مبالغی از ۲۰۰ 
تا ۶۰۰ هزار تومان را شامل می شود و به شکل تفصیلی از سوی سازمان 

برنامه و بودجه و وزارت رفاه بیان می شود.«

شهردار تهران: در شرایط خوب اقتصادی می توانیم قرنطینه کنیم
پیروز حناچی، شهردار تهران نیز روز گذشته به شایعات مربوط به 
امکان ناپذیر  عمال  را  اقدام  این  و  داد  نشان  واکنش  تهران  قرنطینه 
توصیف کرد. حناچی در جلسه شورای شهر تهران گفت: »در شرایط عادی 
و خوب اقتصادی می توانستیم اعمال قرنطینه کنیم، اما پلن های بعدی 
قرنطینه مثل تأمین مایحتاج و جبران خسارت امکان اجرا در کشور را 
ندارد، به همین دلیل اقدامات قرنطینه به طور کامل نمی تواند اجرا شود. 
در شرایطی کشور وارد موضوع کرونا شد که شرایط سخت تحریم های 

ایاالت متحده آمریکا را نیز پشت سر می گذاریم.«
او ادامه داد: »به توصیه های یکی از کشورهای اروپایی پس از اعالم 
کرونا با وجود آنکه قرنطینه در آن کشور اجرا نشده، اما اقدامات متفاوتی 
انجام شده است. شرکت های اتوبوسی و رزروهای مسافری برای تورهای 
گردشگری لغو شده است. به شرکت هایی که بحران کرونا را حس کردند 
و باعث افت درآمدهای آنها شده است و نمی توانند کارکنان خود را نگه 
شدند،  بیکار  که  کارگرانی  به  پرداخت می شود.  کامل  خسارات  دارند، 
خسارت کامل پرداخت می شود و به کادر پزشکی و درمانی تا پایان بحران 
تا  »شرکت ها  گفت:  تهران  شهردار  می شود.«  پرداخت  حقوق  دوبرابر 
پایان بحران از دادن مالیات و پرداخت اقساط معاف هستند و به افراد 
باالی ۶۰ سال نیز توصیه شده است که در خانه بمانند و شهرداری وظیفه 

دارد نیازهای آنها را تأمین کند.«
حناچی با اشاره به جلسه دو ساعته روز گذشته با رئیس جمهوری 
هستند،  عالمت  دارای  که  افرادی  که  شد  گرفته  تصمیم  »این  گفت: 
به  انجام می دهد  بهداشت  وزارت  اکنون  که  کاری  و  شوند  شناسایی 
شدت پیگیری شود. رئیس جمهوری معتقد بود که در مبادی ورودی 
شهرها باید این اقدامات انجام شود.« شهردار تهران با بیان اینکه باید از 
شرایط پیش آمده برای شکستن تحریم ها استفاده کرد، گفت: »توصیه 
برای  فرصت  این  از  باید  که  است  این  شهر  شورای  اعضای  به  من 
شکستن تحریم ها استفاده کنیم، چراکه ظالمانه ترین کاری است که در 
حق مردم ایران درحال انجام است. بسیاری از اقداماتی که می توانیم 
انجام دهیم، به دلیل این شرایط میسر نیست و باید فشار بیاوریم که 
اقدامی انسانی انجام شود.« او با اشاره به مکاتباتی که رئیس جمهوری و 
آقای ظریف با سران جهان داشتند، ادامه داد: »از اعضای شورای شهر 
می خواهم فضایی را فراهم کنند که همه متوجه این اقدام آمریکا که 
غیرانسانی است، بشوند. درحالی که همه کشورهای جهان درگیر این 
اپیدمی هستند، باید کاری کنیم تا کمک ها به موقع به دست نیازمندان 

برسد.« 

ما چیزی به نام قرنطینه 
نداریم، اصال اینکه شایع 
شده در تهران یا بعضی 
شهرها برخی فروشگاه ها و 
مشاغل قرنطینه هستند، 
 اصال چنین چیزی وجود 
ندارد. نه امروز قرنطینه 
، نه بعد و  است، نه ایام نوروز
قبلش و همه در کسب وکار 
و فعالیت خود آزادند.« او 
یادآورشد: »خدمات دولت 
هم به طور معمول به مردم 
خواهد رسید، منتهی همه 
تالش ما این است فعالیت 
اقتصادی و خدمات دولت 
به گونه ای باشد که مردم 
بیشتر در خانه بمانند یا اگر 
اقدامی انجام می شود، در 
چارچوب پروتکل بهداشتی 
باشد

نتیجه تست کرونای اسحاق جهانگیری 
اعالم شد

در  جمهوری  رئیس  اول  معاون  دفتر 
الطاف  از  قدردانی  ضمن  اطالعیه ای 
در  که  مردم  مختلف  قشرهای  محبت آمیز 
او  سالمتی  وضع  پیگیر  هفته  اخیر  دو  طول 
اسحاق  الهی  فضل  »به  کرد:  اعالم  بودند، 
جهانگیری با بهبودی کامل در محل کار حضور 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به  یافته  است .« 
معاون اول رئیس جمهوری، در این اطالعیه 
آمده است: »با قدردانی از الطاف محبت آمیز 
عالقه مندان  و  مردم  قشرهای  مختلف 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
جمهوری که در طول دو هفته اخیر پیگیر وضع 
سالمتی  ایشان بودند، به اطالع ملت شریف 
دهم  خ  مور شنبه  روز  از  می رساند،  ایران 
آثار سرماخوردگی و با  اسفند۹8 با مشاهده 
معاینه  پزشک به استراحت و درمان در منزل 
»از  می افزاید:    اطالعیه  این  شدند .«  توصیه 
آنجایی که رعایت دستورات پزشکی به ویژه در 
 این روزها برای همه الزم است و او نیز خود را 
ملزم به رعایت توصیه های پزشکی می داند، 
وزارتخانه ها،  با  هماهنگی  مرتبط  کارهای  اما 
دستگاه های مسئول و استانداری ها به ویژه 
امور مربوط به مقابله با ویروس کرونا را انجام 
طریق  از  آن  اخبار  به  تناسب  که  داده اند 
رسانه ها منتشر شد.« در ادامه این اطالعیه 
آمده است: »به فضل الهی امروز پس از دو 
هفته با انجام تست  کرونا و منفی شدن آن با 
بهبودی کامل به محل کارشان برگشتند و کار 

خود را سر گرفتند .« 

واکنش آستان قدس به شایعه تشرف 
برخی مسئوالن نظام به حرم مطهر 

رضوی
آستان قدس رضوی  ]ایرنا[ روابط عمومی 
روز یکشنبه طی اطالعیه ای اعالم کرد: »شایعه 
حرم  مطهر  به  نظام  مسئوالن  برخی  تشرف 
رضوی صحت ندارد .« این اطالعیه ادامه داده 
ایران  شریف  مردم  عموم  اطالع  »به  است: 
حرم  برنامه های  فرهنگی  می رساند  اسالمی 
مطهر رضوی ویژه مناسبت های آخر ماه مبارک 
شبکه های  و  صداوسیما  طریق  از  رجب 
اجتماعی قابل دریافت  است .« در این اطالعیه 
بر رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه 
مراجع تقلید در این زمینه تأکید مجدد شده 
است . مدیر امور  خدمه آستان قدس رضوی 
امام  مطهر  ضریح  »زیارت  گفت:  گذشته  روز 
رضا)ع( و تشرف به روضه منوره از ساعت ۱۱ ظهر 
تا   ۱8بعدازظهر شنبه بیست وچهارم اسفند ماه 
به دلیل انجام کار تنظیف و شست وشوی یک 
ضلع از آن یا به عبارت دیگر پرداخت ضریح  برای 
زائران  ساعات  این  در  شد.  محدود  زائران 
نمی توانند به اطراف ضریح نزدیک شوند و قادر 
خواهند بود با فاصله بیشتری از  روضه منوره 
ضریح را دیده و آن را زیارت کنند. پرداخت ضریح 
آن در ساعات ۱۱  و کار شست وشو و تنظیف 
ظهر تا ۱8  بعدازظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه 

این هفته نیز ادامه خواهد داشت.« 

آیت اهلل بطحایی به کرونا مبتال شد
بطحایی  سیدهاشم  آیت اهلل  دفتر  رئیس 
گلپایگانی از ابتالی این عضو مجلس خبرگان رهبری 
به بیماری کرونا خبر داد . محمدجواد  محمدی نوری، 
رئیس دفتر آیت اهلل بطحایی گلپایگانی در گفت وگو 
با ایسنا با اعالم خبر ابتالی نماینده تهران در مجلس 
خبرگان به  بیماری کرونا، اظهار کرد: »ایشان در قم در 
بیمارستان شهید بهشتی بستری شده اند .« او تأکید 
کرد: »ایشان را درحال حاضر  بخشی از کادر پزشکی و 
بیمارستان در مراقبت های ویژه بستری  درمانی 
کرده اند و مراقبت های درمانی آغاز شده است.«  او در 
 پایان گفت: »از مردم درخواست داریم برای شفای 
همه مریض ها و بیمارانی که به این ویروس مبتال 

شدند، دعا کنند.« 

کدخدایی خبر داد:
بررسی الیحه بودجه ۹۹؛ قبل از عید

»جلسات  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
شورای نگهبان برای بررسی الیحه بودجه سال آینده 
هر روز به صورت فوق العاده و در سه شیفت  کاری، 
دراین باره   کدخدایی  عباسعلی  می شود .«  برگزار 
گفت:»تالش می کنیم الیحه بودجه سال آینده در 
 ۹8 پایان سال  از  پیش  ممکن  و  زمان  کمترین 
تصویب و برای اجرا به دولت ابالغ شود .« او افزود: »با 
توجه به اینکه فرصت برای رفت و برگشت  الیحه 
بودجه ۹۹ به منظور رفع ایرادات و ابهامات، بین 
مجلس و شورای نگهبان تقریبا محدود است و 
قانون  آینده  می بایست  ابتدای سال  از  دولت 
بودجه سال آینده را اجرا کند، تمهیداتی در نظر گرفته 
در  منظور  این  به  مجلس  نمایندگان  که  شده 
جلسات شورای  نگهبان برای بررسی الیحه بودجه ۹۹ 

حضور داشته باشند .« 

در اطالعیه ای انجام شد
دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی یک شایعه را 

تکذیب کرد
دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی شایعه منتشر شده 
در برخی رسانه ها مبنی بر حکم خریداری داروی کرونا 
از رژیم اشغالگر قدس را  تکذیب کرد. به گزارش ایلنا، 
دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: »استفتایی به نقل از این مرجع تقلید 
 شیعیان در برخی روزنامه ها و سایت ها و به تبع آن در 
فضای مجازی منتشر شده که موضوع آن کشف و 
اشغالگر  رژیم  توسط  بیماری  کرونا  داروی  تولید 
قدس و حکم خریداری آن است. به اطالع می رساند 
این مطلب دروغ محض بوده و هیچ گاه سوال و 
 جوابی در این زمینه مطرح نشده است . در اطالعیه 
دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی تصریح شده است: 
این گونه  که  اعالم  می کنیم  بار  چندمین  »برای 
و  مواضع  فتاوا،  است.  بدخواهان  کار  شایعات 
دیدگاه های معظم له تنها و تنها از طریق پایگاه 
   )MAKAREM.IR(معظم له اطالع رسانی  دفتر 

 منتشر می شود .« 

فرمانده نیروی زمینی ارتش تشریح کرد:
جزئیات رزمایش پیشگیری و پایش شیوع 

کرونا
آغاز  به  اشاره  با  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا در ارتش 
گفت: »در آستانه ورودی مراکز  استان های هدف، 
پست های غربالگری ایجاد می کنیم تا کسانی که 
قصد ورود به استان را دارند، ابتدا غربالگری شوند  ». به 
گزارش  ایسنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده 
رزمایش  جریان  در  ارتش)نزاجا(  زمینی  نیروی 
پیشگیری و پایش شیوع کرونا که  روز یکشنبه 
بیست وپنجم اسفند در مرکز نوسازی و بهینه سازی 
شهید زرهرن برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: »از 
روزهای  آغازین شیوع ویروس کرونا در کشور، در پی 
صدور اوامر فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح 
قدرتمند کشورمان ازجمله  ارتش و نیروی زمینی 
محوری پای کار آمدند .«  او با بیان اینکه در نیروهای 
مسلح ازجمله ارتش قابلیت های ویژه و منحصر به 
فردی در مواقع این چنینی وجود دارد، گفت: »ما  در 
رفع  ساختارهای  و  واحدها  نزاجا  یگان های  تمام 
آلودگی های خاص داریم. نیروی زمینی ۲8 بیمارستان 
تخصصی و فوق  تخصصی در خارج از تهران دارد که هر 
این بیمارستان ها، بیمارستان های سیار  از  کدام 
فرمانده  نزاجا  دارند.«  نیز  را  خودشان  به  وابسته 
افزود:»متعاقب فرمان اخیر فرمانده معظم کل قوا 
به نیروهای مسلح، قرارگاه بهداشتی و درمانی ویژه ای 
در نیروهای مسلح،  ارتش و نیروی زمینی ایجاد شد؛ 
فرمانده کل قوا در پیام خود بر پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا تحت یک رزمایش دفاع  بیولوژیک که 

موجب افزایش اقتدار ملی شود تأکید داشتند     . « 

دفـتـر مرکـزی: تهــــران ،  فلکه د       وم صاد       قیه، ابتد       ای  
بزرگراه جناح،  کـوچه شهیـد        طاهـریان،   شـماره ۲۴

   ۱ ۴۸ ۱ کد       پــستی:  ۶۳۵۳۵۳
۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۱ ۰ فــــــــــکـــــــــس: ۰

تـــــــــلــــــفــــــن : ۴۴۹۵۶۱۰۱-۸  
چـــــاپ: هــــــم مـــــــیــــهــــن فـــــارس
 ۴ ۶۸۹ ۶۳ ۳۰  تـــــــــلـــــــــــفـــــــــــــن:

شـــبـکه توزیع فروش : شـرکـت نشر گسـتر امـروز 
 ۵۴۰ ۸ ۱ ۰ ۰ تــلـــفـــــن: ۰

 ۴ ۴ ۹ ۵ ۶۲۰ ۰ گـــهــــی هـــا: ۲- تــــلــــفـــن ســــازمـــان آ
  ۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۱ ۰۷ فـــکـــــــــــس:

۵ ۰ ۰ ۰۲ ۶۲ ۶ ۶۲ ســـامـــانه پیــــامـــکی:

سایت شهروند:
  www.shahrvanddaily.ir

 : صـــاحــب  امـــتـــیـــاز
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

      مدیر مسئول: رامـــیـــز قـــلــی نـــــژاد
سردبیر: نرگس جودکی

w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r
عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

اینستاگرام شهروند:
i n s t a g r a m . c o m / S h a h r v a n d D a i l y

president.ir


