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رئیس جمهور گفت: امروز متاسفانه دیدیم که 
چند استان قرمز شده است و این موضوع یک اعالم 
خطر برای ماست بنابراین همه باید مراقبت کنیم و از 
این خطر جلوگیری کنیم که وارد موج چهارم نشویم 
و بدانیم که به هر حال حتی اگر واکسیناسیون انجام 
شود و همه تجهیزات آماده باشد، هنوز هم تا یکسال 
دیگر باید مراقبت کنیم؛ اصل این است که ما سبک 

زندگی را به گذشته بازنگردانیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی در جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود:  برای جلوگیری از 
خیز چهارم همه دست به دست یکدیگر بدهیم؛ 
ما نزدیک عید نوروز هستیم و ایام برای مردم از نظر 
کسب و کار و خرید و فروش و سفر و نظافت منزل 
اهمیت دارد و اگر می خواهیم عید بســیار خوبی 
داشته باشیم، مراقبت ها را باید از امروز شروع کنیم.

وی یادآور شد: شاهد هســتیم میلیون ها نفر 
گرفتار کرونا هستند و صدها هزار نفر جان باختند 
و این بیماری روز به روز هم به شــکل جدیدی این 
بت عیارش ظاهر و جهش های خاصی را مشاهده 

می کنیم. 
روحانی گفت: تقریباً یک سال از ورود کرونا به 
کشور گذشته است، در دنیا کمتر کسی فکر می کرد 
بازهم پاندمی به وجود بیاید. عالمان ما پیش بینی 
چنین چیزی که همه دنیا را درگیر کنند را نداشتند، 
زیرا  با آگاهی مردم تصور اینکه با یک مصیبت بزرگ  
که در طول قرن تقریباً بی سابقه بو در و صد سال اخیر 

نداشتیم قابل پیش بینی نبود.
رئیس قوه مجریه گفت: پیش بینی نمی شــد 
پاندمی به وجود بیاید و همه را از پولدار و فقیر درگیر 
کند، پاندمی که کشورهای در علم و دانش پیشرفته 
هستند و آنهایی که در فکر بودند در  ایام تفریح مردم 
پولدارشان را به کرات دیگر بفرستند و تنوع برایشان 
ایجاد کنند و ببینند کجا شرایط حیات وجود دارد و 

در آنجا زندگی کنند، درگیرش شدند.
وی ادامه داد: کمتر کسی فکر می کرد که در یک 
قرن گذشته که ما شاهد دنیای دیجیتالی، ربات و 
هوش مصنوعی بودیمبا این مشکل و معضل بسیار 
بزرگ رو به رو شویم ، پاندمی  که از پایان سال  ۲۰۱۹ 

تقریبا  شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.

روحانی گفت: شاهد هســتیم میلیون ها نفر  
گرفتار  بیماری هستند و صدها هزار نفر جان باختند 
و این بیماری روز  به روز هم به شکل جدیدی این 
بت عیارش ظاهر و جهش های خاصی را مشاهده 

می کنیم.
وی با بیان اینکه بشر امیدوار و آرزومند بود بتواند 
به دارویی برای این بیماری برســد، اظهار داشت:  
داروهایی را نیز به دست آوردند و قیمت های آنها 
در بازار نیز افزایش پیدا کرد که در نهایت معلوم شد 
هیچ یک از این داروهایی که اعالم و استفاده می شود 
درمان دقیق و واقعی نیست. ممکن است تاثیراتی 
داشته باشد اما به هر حال بشر تا به امروز که بیش 
از یک سال از شیوع این بیماری میگذرد، درمانی 

برایش پیدا نکرده است. 

روحانی افزود: امیدها همه در پی واکسن رفت 
که بتواند تا واکسن مورد نیاز خود را به دست بیاورند. 
همه می دانستند تهیه واکسن گاهی ۱۰ سال زمان 
می برد تا به نقطه مطلوب برسد، اما ناچار شدند که 
راه ضرورت را انتخاب کنند و کمتر از یکسال برای 
واکســن مجوز تزریقات عمومی بدهند که از سر 

ناچاری بود.
وی با بیان اینکه تالش دانش و تجربه بشری در 
برابر این ویروس همچنان ادامه دارد ، گفت: اینکه 
علم کی موفق شود این ویروس را به صراحت به زانو 
در بیاورد، کامال مشخص نیست. اما تجربه تاریخی 
بشر نشــان داده که در نهایت و بشر پیروز و موفق 
می شود. یک واقعیت نیز برای همه روشن شد که 
هر چقدر هم که بشر پیشرفت کند در برابر علمی که 
باید در این جهان حاصل شود، مقدار اندک و کمی 
است و نمی شــود گفت که به همه علوم و دانش ها 

دست یافته ایم. 

رئیس جمهــور تصریح کرد: چــاره همچنان 
مراعات تمام دستورالعمل های بهداشتی است که 
در یک سال پیش گفته می شود، یعنی استفاده از 
ماسک، شستن  دست ها و فاصله گذاری اجتماعی 
تا زمانی که تعداد مبتالیان به حداقل ها کاهش پیدا 

کند تا به مرحله عبور از این بیماری برسیم. 
وی با اشاره به آغاز شدن واکسیناسیون در کشور 
تاکید کرد: این برنامه کمک می کند که جامعه و افراد 
را ایمن سازی کنیم. هم مرگ و میر را کاهش دهیم 
و هم زنجیره را قطع کنیم. امروز در جلسه ای ستاد 
مقابله با کرونا باز هم تاکید شد که مراقب نسبت به 
ورودی ها از خارج به داخل به ویژه کشورهایی که با 
ویروس های جدید آلوده هستند با دقت بیشتری 
انجام شود و با تالش بیشتر مقررات را به طور کامل از 
طریق صدا و سیما روزنامه ها و هواپیمایی ها اعالم و 
تکرار کنند تا هر کسی که  وارد کشور می شود بداند 
قانون و مقررات اعم از تست و قرنطینه را باید رعایت 
کنند. این موضوع  قابل گذشت نیست چون مسئله 

جان میلیون ها انسان در میان است.
روحانی اظهار کــرد: شناســایی زود هنگام 
مخصوصاً  نســبت به ویروس جهش یافته بسیار 
ضرورت دارد. فردی که وارد یک استان یا شهرستان 
می شود، فرماندار، بخشدار و سایر افراد باید مراقبت 
کنند که افــراد جدیدی که از خــارج آمده اند که 
شخص جدیدی را آلوده نکند و اگر کسی آلوده شده 

مسأله قرنطینه اعمال شود.
وی افزود: بــرای جلوگیری از خیز چهارم همه 
دســت به دســت یکدیگر بدهیم؛ ما نزدیک عید 
نوروز هســتیم و ایام برای مردم از نظر کسب و کار 
و خرید و فروش و سفر و نظافت منزل اهمیت دارد 
و اگر می خواهیم عید بسیار خوبی داشته باشیم، 

مراقبت ها را باید از امروز شروع کنیم.
وی تأکیــد کرد: مــاه بعدی مــاه برگزاری 
مراســم عروسی اســت که باید بســیار مراقب 
بود که مجالس عروســی به مراســم عزا تبدیل 
نشــود. فاصله ها و اصول بهداشتی مراعات شود 
تا ان شااهلل ما بتوانیم پایان سال روزهای خوبی را 
برای مردم داشته باشیم و آغاز سال ۱۴۰۰ بسیار 

مناسب تر از سال ۱۳۹۹ باشد.

خبر

روحانی:

قرمز شدن چند شهر، زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا است

معاون وزیر کشور از شناسایی گلوگاه های فساد در شهرداری ها خبر داد؛

 جایی که »فساد مالی« 
قاعده است، نه استثنا!

چرتکه 3

شهرنوشت 6

فاصله عجیب قیمت زمین از مسکن شگفتی  زاست

سود ۵٠٠ درصدی 
بعضی سازنده ها!

قیمت مسکن در طول ســه سال اخیر به 
حدی خارج از تصور افزایش یافته اســت که 
دیگر قیمت های نجومی تعجب خریداران را 
برنمی انگیزد. قیمت های چند ده میلیاردی 
و حتی چند صدمیلیــاردی برای یک واحد 

مسکونی در یک برج عادی شده است. 
اما آیا تمامی تقصیر در این روند معیوب بر 
گردن تورمی است که گریبان اقتصاد ایران 

را گرفته است؟
واقعیت این است که قیمت مسکن همواره 
باالتر از قدرت خرید متوســط جامعه ایرانی 
اســت. همواره کمبود عرضــه در قیاس با 
تقاضای موجود یکی از عوامل تعیین کننده 

قیمت مسکن است. حاال اما با کاهش حجم 
زمین های مناسب ساخت وســاز در تهران، 
افزایش قیمت مســکن نیز به این روند دامن 

زده است. 
طبــق آمــار و ارقــام اعالمی از ســوی 
دست اندرکاران حوزه ساخت، به تازگی اما 
فاصله قیمت زمین با قیمت ساخت مسکن 
افزایش یافته اســت. این فاصله چنان زیاد 
است که اهل فن می گویند عمال هیچ تناسبی 
میان قیمت فروش و قیمت تولید مســکن 
وجود ندارد و این مسئله حتی ساخت وساز 
در مناطق ارزان قیمت شهر را بی صرفه کرده 

است. بر اساس آمارهای رسمی...

وقوع انفجار در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان

آتش سوزی گسترده در گمرک اسالم قلعه
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