
شناسایی ۹۴۵۰ بیمار جدید کرونایی 
۴۲۳ نفر فوت شدند

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن ارائه تازه ترین آمار 
کرونا در کش��ور، از جان باخت��ن۴۲۳ بیمار کرونایی 
دیگر خبر داد. سیما سادات الری گفت: از روز شنبه 
تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تش��خیصی، ۹ هزار و ۴۵۰ بیمار جدید مبتال 
به کووید ۱۹ در کش��ور شناسایی شد که سه هزار و 
۷۰ نفر از آنها بس��تری شدند. به گفته وی، مجموع 
بیماران کووید ۱۹ در کش��ور ب��ه ۶۷۳ هزار و ۲۵۰ 
نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: متأسفانه 
در طول مدت اعالم شده ۴۲۳ بیمار کووید ۱۹جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیم��اری به ۳۷ ه��زار و ۸۳۲ نفر رس��ید. وی گفت: 
خوشبختانه تاکنون ۵۱۵ هزار و ۱۵۳ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. الری 
ادامه داد: ۵۵۰۶ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
وی اظهار داش��ت: تا کنون پنج میلیون و ۱۸۵ هزار 
و ۳۶۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام 
شده است. وی گفت: استان های تهران، اصفهان، قم، 
آذربایجان ش��رقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرس��تان، اردبیل، خوزستان، کرمانش��اه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، بوش��هر، زنجان، ایالم، خراسان 
رض��وی، مازن��دران، چهارمحال و بختی��اری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراس��ان شمالی، 
همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

خبر

رئیس جمهور گفت: تجربه سه  ساله درسی 
باشد تا دولت آینده آمریکا در برابر قانون 
و مقررات تس��لیم باشد و به همه تعهدات 
خ��ود برگ��ردد و مردم ما پ��اداش صبر و 

ایستادگی خود را لمس کنند و ببینند.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلس��ه 
روز گذش��ته س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا 
گفت: مردم ما هش��ت و نیم ماه است که 
با این بیماری مواجه هس��تند و هم چنین 
با مشکالت فراوانی روبرو شدند؛ خصوصاً 
در موج س��وم که همه گیری و ابتالی این 
بیماری بیشتر و شدیدتر بود؛ البته شرایط 

در همه دنیا نیز همین طور بود.
رئیس جمهور بیان کرد: مردم ما در س��ه 
سال گذشته با تروریسم اقتصادی مواجه 
بودن��د و در این زمین��ه مقاومت، صبر و 
ایس��تادگِی ش��ایان توجه و بی نظیری از 
خود نشان دادند. تصمیم کشور ما همیشه 
روش��ن بوده و در هر ش��رایطی که باشد، 
ملت ما مقاوم��ت و صبوری خود را ادامه 
می ده��د تا طرف مقاب��ل در برابر قانون و 
مقررات سر فرود بیاورد. امیدواریم شرایط 
به گونه ای باشد که تحریم کنندگان متوجه 
شده باشند که راهشان نادرست و ناصحیح 
ب��وده و به اه��داف خود دس��ت نخواهند 
یافت و این تجربه ۳ساله برای شان درسی 
باش��د که ان ش��اءاهلل دولت آینده آمریکا 
در برابر قانون و مقررات تس��لیم باش��د و 
به تعهدات خود برگ��ردد و مردم عزیز ما 
هم پ��اداش صبر، مقاومت و ایس��تادگی 
خود را لمس کنند. روحانی هم چنین در 
ادامه درباره بیماری کرونا اظهار داش��ت: 
با توجه به موج جدید و ش��رایطی که در 
آن هس��تیم، هم در این جلس��ه و هم در 
جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که 
برای اجرای دقیق تر و شدیدتر پروتکل ها 

نی��از داری��م که تمهی��دات بیش��تری را 
مدنظ��ر قرار دهی��م. موض��وع کرونا تنها 
موضوع س��المت نیس��ت و بلکه سالمت 
مهمترین مسئله است اما معیشت مردم و 
فرهنگ جامعه تحت تأثیر است و ما باید 
مراعاِت زنجیره وار داش��ته باش��یم، یعنی 
مراعات یک��ی از پروتکل ها ما را به مقصد 
نمی رساند و ماس��ک زدن اهمیت دارد و 
مهم اس��ت ولی در عین ح��ال تنها نباید 
به این اکتف��ا کرد. نیاز داری��م به این که 
فاصله گذاری اجتماع��ی را مراعات کنیم 
و ب��رای این که اجتماع��ات کاهش یابد و 
فاصله فیزیکی بیش��تر شود، فقط با قانون 
و مقررات به نتیجه نمی رسیم و مردم هم 

باید در این زمینه ما را یاری کنند.
وی ادام��ه داد: مش��کلی ک��ه اآلن داریم 
اجتماعات خانوادگی و دورهمی هاس��ت؛ 
مخصوصاً در فصل زمس��تان که ش��ب ها 
طوالنی تر اس��ت و س��نت ما ایرانی ها هم 
هس��ت که اجتماعات بیش��تری داریم. ما 
گفتیم قرارگاه عملیاتی ستاد بررسی هایی 

انجام ده��د و مقرراتی را که الزم اس��ت 
برای جلس��ه هفته بعد بیاورد تا بررسی و 
تصویب کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه 
مطرح شد فضاهای سرپوشیده با توجه به 
شرایط تهویه می تواند مشکل آفرین باشد، 
خاطرنش��ان کرد: بنابراین زمستان غیر از 
آنفلوآنزا و س��رماخوردگی، این مشکالت 
را ه��م ب��رای ما ایجاد می کن��د که مردم 
ناچار هس��تند در فضاهای دربسته باشند 
و باید پروتکل ها را دقیق تر در این فضاها 
مراعات کنیم و زمان اجتماعات در فضای 

بسته را هم باید کوتاه کرد.
وی با ابراز اینکه ما باید به مس��ائل دینی، 
اخالق��ی و انس��انی مان در مس��ائل کرونا 
توج��ه بیش��تری داش��ته باش��یم، اظهار 
داشت: تالش ما این است که تولید بتواند 
مس��یر خود را ادامه دهد و معیشت مردم 
دچار مش��کل نش��ود؛ همچنین سالمت 
مردم نیز تأمین ش��ود و ت��الش ما حول 
این محورهاس��ت. برای اینک��ه بتوانیم از 
جهادگران مان در عرصه س��المت که در 

خط مقدم هس��تند پشتیبانی کنیم، باید 
پروتکل های بهداش��تی را مراعات کنیم. 
هرچه بیشتر مراعات کنیم، آن ها فرصت 
بیشتری دارند و وضعیت بیمارستان ها نیز 

شرایط بهتری می یابند.
وی با اش��اره به اینکه دول��ت برای عبور 
از ای��ن ش��رایط نیازمن��د حمای��ت همه 
ارگان هاست، عنوان کرد: نیروهای مسلح، 
هیئات، مساجد، مردم، بسیج و همه باید 
پ��ای کار بیایند و یکدیگر را یاری کنیم با 

بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
وی گف��ت: آمار امروز ما مطلوب نیس��ت 
اما متخصصی��ن می گویند آنچه نس��بت 
به مراکز اس��تان ها و شهرهایی که بیشتر 
در خط��ر بودن��د و مورد توجه م��ا بوده، 
می توانی��م در هفته های آینده آثار مثبتی 
ببینی��م و در عین حال ممکن اس��ت که 

نیازمند محدودیت های بیشتر باشیم.
رئیس جمه��ور درب��اره مصوبات جلس��ه 
س��تاد ملی تصریح کرد: درب��اره فعالیت 
کس��ب وکار تصویب ش��د غیر از مشاغل 
مانن��د  اول  بخ��ش  ض��روری  م��وارد  و 
فروش��گاه های مواد غذای��ی و داروخانه ها 
که آزاد هس��تند، باید پایان ساعت کاری 
بخش دوم، س��وم و چهارم این مشاغل از 
۲۰ آبان تا ۲۰ آذر به مدت یک ماه ساعت 
۱۸ باش��د؛ این محدودی��ت برای تهران و 
مراکز اس��تان ها و ش��هرهای پرجمعیت 
اس��ت که ستادهای اس��تانی درباره آن ها 
تصمیم می گیرند. این محدودیت ها گرچه 
سختی هایی برای مردم ایجاد می کند ولی 
یکدیگ��ر را یاری کنیم تا بتوانیم از انتقال 
این بیماری جلوگیری کنیم. بنا ش��د که 
قرارگاه عملیاتی س��تاد موارد دیگر را هم 
بررس��ی کند تا در جلسه بعدی درباره آن 

تصمیم گیری شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
بجر مراکز ضروری، همه مشاغل ۲، ۳ و ۴ 
از ۲۰ آب��ان به مدت یک ماه ، س��اعت ۱۸ 
تعطیل می ش��وند. دکتر علیرضا رئیسی از 
اعمال محدودی��ت یک ماهه فعالیت برای 
مشاغل )غیر از رده های شغلی شماره یک( 
از ساعت ۱۸ هر روز و از ۲۰ آبان ماه خبر 
داد. وی با اشاره به تصمیمات جدید اتخاذ 
شده در زمینه مقابله با کرونا گفت: تصمیم 
بس��یار مهمی گرفته و قرار شد از ۲۰ آبان 
ماه به م��دت یک م��اه )از ۲۰ آبان تا ۲۰ 
آذر( از س��اعت ۱۸ ه��ر روز محدودیت��ی 
اعمال ش��ود که همه مراک��ز به جز مراکز 

ضروری تعطیل خواهند بود.
رئیس��ی ادامه داد: مراکز ضروری ش��امل 
رده های شغلی شماره یک هستند که شامل 
مراک��ز درمانی، داروخانه ها، امداد و نجات، 
آتش نش��انی، آمبوالنس��ها و سرویس های 
ارایه دهنده خدمات عمومی به مردم مانند 
آب و برق و تلفن و مراکز ارایه دهنده مواد 
غذایی مانند سوپرمارکتها و فروشگاه های 
زنجیره ای می توانند فعالیت داشته باشند. 
بقیه مشاغل از ساعت ۱۸ تعطیل خواهند 
بود تا روز بعد. وی گفت: مطمئن هس��تم 
این طرح با همکاری مردم در قطع زنجیره 

بیماری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به مهمترین تصمیمات س��تاد ملی مقابله 
با کرونا افزود: در ابتدای جلس��ه مرور کلی 
داشتیم بر شیوع بیماری در ایران و جهان 
و ش��رایط رو به افزایش و همه اس��تان ها 
درگیر هستند و کادر پزشکی به شدت در 

حال خدمت رسانی هستند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
یکی از بحثهای اصلی که از روز دوش��نبه 
شروع می کنیم. محله محور کردن مقابله با 
کرونا و درگیر شدن همه مردم و خانواده ها 
در این مبارزه به عنوان کانون اصلی است. 
در این طرح بس��یج محله ها و با همکاری 
خانواده ها در محالت طرح بس��یار جامعی 
را اجرا می کنند، در واقع با همکاری وزارت 
بهداشت و سازمان بسیج همه خانواده ها را 

هوشیار می کنیم.
رئیسی افزود: این طرح سه محور دارد که 
شامل مراقبت، حمایت و نظارت است و در 
این س��ه حیطه مردم به کمک می آیند و 
بسیج می شوند تا با کمک مراکز بهداشتی 
و درمان��ی ک��ه قویترین مراکز بهداش��تی 
و درمان��ی در منطقه خاورمیانه هس��تند 
بتوانیم این طرح بسیار مؤثر را اجرا کنیم. 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
با توجه به حمایت رئی��س جمهور میزان 
انجام تس��ت کرونا به ۴۰ هزار تس��ت در 
روز می رس��د. خبرهای خوبی داریم که به 
زودی تس��ت های س��ریع در داخل کشور 
س��اخته می شود و هم به مقدار زیادی این 
تست ها را وارد می کنیم. این تست ها بدون 
نیاز به مهارت و دستگاه خاصی بعد از ۲۵ 
دقیقه جواب تس��ت را مش��خص می کند. 
مرکز آزمایش��گاهی تس��ت کرونا را نیز به 
۱۲۰۰ مرکز در کشور افزایش می دهیم و 
با ورود تس��ت های سریع تعداد تست های 
روزانه کرونا در کش��ور به ب��االی ۷۰ هزار 

تست در روز افزایش می یاید.
معاون وزیر بهداشت گفت: در جلسه امروز 
ستاد ملی کرونا مرور کلی بر روند بیماری 
در دنیا و کش��ور انجام شد. کووید ۱۹ در 
تمام دنیا و کش��ور ما خیر جدیدی داشته 
است و وضعیت کشور ما نیز مطلوب نیست 
و بیماری رو به افزایش است. همه استانها 
درگیر هستند، از این جهت کادر بهداشت 
درمان به ش��دت مشغول خدمت هستند، 
امیدواری��م م��ردم هم��کاری و همراه��ی 
بیشتری داشته باشند. وی افزود: تا ساعت 
۱۲ )جمعه ش��ب( طرح منع تردد در ۲۵ 

استان که وضعیت قرمز داشتند، اجرا شد. 
همکاری بسیار خوبی انجام شد گزارش ها 
حاک��ی از هم��کاری م��ردم دارد که جای 
تش��کر و قدردان��ی دارد امیدواریم با ادامه 
این روند شاهد قطع زنجیره انتقال بیماری 

در کشور باشیم.
سخنگوی ستاد ملی کرونا ادامه داد: موارد 
دیگری هم در جلس��ه امروز مطرح شد از 
جمله اینکه از ۸۹ شهرس��تانی که اکنون 
در وضعیت بحرانی و در محدودیت شدید 
هستند، محدودیت ها در ۴۳ شهرستان از 
سه شنبه هفته آینده پایان می یابد و نتایج 
بررسی ها نشان می دهد که محدودیت در 
این شهرستانها موثر بوده است البته در ۴۶ 
شهرستان دیگر محدودیت ادامه دارد و  تا 
جمعه ۲۳ آبان نیز ۲۵ مرکز استان تعطیلی 

مشاغل گروه سه و چهار ادامه دارد.
رئیسی افزود: مهمانی های خانگی از مراکز 
مهم ابتال هس��تند و با توجه به سرد شدن 
هوا باید این موضوع مد نظر با ش��د که اگر 
ف��ردی از نظ��ر کرونا مثبت اس��ت اگر در 
جمع خانواده باش��د، بعد از دو سه ساعت 
می تواند همه اعضا را مبتال کند امیدواریم 
همه مردم شیوه نامه  ها را رعایت کنند و 

در سالمت باشند.

رئیس اندیشکده غرب شناسی بسیج 
اساتید دانشگاه آزاد:

تحریف این است که از 
بایدن ناجی ملت ایران 

می سازند
رئیس اندیشکده غرب شناسی 
بسیج اس��اتید دانش��گاه آزاد 
گفت: تحریف دقیقاً این است 
ک��ه از ج��و بایدن ب��ه عنوان 
تصمیم ساز اصلی دولت اوباما 
که تحریم های سختی را علیه 
ای��ران اعمال کرد و داع��ش را بوجود آورد، به عنوان 

ناجی ملت ایران یاد می شود.
محمد پورقربان اس��تاد دانش��گاه و رئیس اندیشکده 
غرب شناسی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی طی 
سخنانی در نشس��ت تخصصی_تحلیلی »مناقشات 
ایران و آمریکا و آینده پیش رو« به بررس��ی اهمیت 
خاورمیانه برای ایاالت متحده آمریکا و خصوصیات دو 

حزب دموکرات و جمهوریخواه پرداخت.
وی در این نشس��ت که اساتید دانشگاه آزاد اسالمی 
هم به صورت مجازی در آن شرکت کردند، گفت: در 
خاورمیانه به علت وجود منابع سرشار از نفت و انرژی 
و همچنین وج��ود بازاری برای ف��روش محصوالت 
به خصوص تس��لیحات نظامی آمری��کا و همچنین 
موقعیت ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه از اهمیت باالیی 

برای دو حزب اصلی آمریکا دارد.
این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد: موقعیت ژئوپلتیک 
منطقه خاورمیانه سه قاره را به خودش متصل کرده 
و پنج دریای بزرگ در این منطقه واقع ش��ده است، 
از طرف��ی کانالها و تنگه ه��ای مختلف در منطقه که 
محل عبور و مرور کشتی ها هستند موجب شده تا دو 
حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا به این منطقه 
اهمیت دهن��د و قطعاً این دو ح��زب از این منطقه 
نخواهن��د گذش��ت. البته ایران هم به عنوان کش��ور 
استراتژیک در منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است. 
پورقربان در ادامه نشست مناقشات ایران و امریکا را 
در آینده  نزدیک و تا س��ال۲۰۳۰ مورد بررس��ی قرار 
داد و براس��اس نظریات مختلف سناریوهای محتمل 
در جریان مناقش��ات ایران و ایاالت متحده آمریکا را 
در سه شاخه بررسی کرد. وی در این باره گفت: اول 
تعارض یا رویارویی با یکدیگر، دوم رقابت با یکدیگر 
و س��وم دوستی دو کشور و برقراری یک نظام امنیت 
دسته جمعی این شاخصه ها است. تعارض یا رویارویی 
ایران و ایاالت متحده آمریکا شامل موارد مختلفی از 
جمله ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران، سیاست 
تغییر رژیم و تحریم های اقتصادی بر علیه جمهوری 
اس��المی ایران است که در همه دولت ها در ایاالت 
متحده آمریکا ادامه داش��ته است. رئیس اندیشکده 
غرب شناسی بسیج اساتید دانشگاه در ادامه درباره 
گزینه حمله نظامی هم گفت: ما در هش��ت س��ال 
دف��اع مقدس این گزینه را تجربه کردیم و ما مدام 
در ای��ن دوران هم به صورت جنگ های نیابتی این 
موضوع در حال پیگیری است. نکته بعد از خروج از 
برجام و تالش برای از بین بردن این توافق است که 
اینها همگی در قالب تعارض یا رویارویی قرار دارد. 
پورقربان یادآور شد: گزینه بعدی رقابت سیاسی در 
منطقه خاورمیانه اس��ت، رقابت در عراق رقابت در 
روابط سیاسی در سوریه، رقابت در لبنان در بحرین 
در یمن و رقابت های پیچیده ای که در افغانستان 

پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد.
وی گفت: نزدیکی بیش از گذشته ایران به چین و 
روسیه و نزدیکی گروه های مردمی منطقه به ایران 
مانند حشدالش��عبی، انص��اراهلل، حزب اهلل، نیروهای 
مردمی س��وریه اینها همگی باعث ش��ده که رقابت 
ش��دیدی بین ای��االت متحده آمری��کا و جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه و در کشورهایی که منافع 
مش��ترک دارند رقم بخ��ورد. پورقرب��ان  در بخش 
دیگری از س��خنانش با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهب��ری درباره جری��ان تحریف و جری��ان تحریم 
گفت: مق��ام معظم رهبری فرمودن��د »اگر جریان 
تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست 
خواهد خورد.«  امروز تحریف دقیقاً این است که از  
جو بای��دن، معاون رئیس  جمهور آمریکا و تصمیم 
س��از اصلی در دولت اوباما که تحریمهای سختی را 
بر علیه ایران اعمال کرد، داعش را ایجاد و حمایت 
کرد، عامل بس��یاری از نابسامانی ها در آن دوره در 
منطقه غرب آس��یا و کل دنیا ب��ود، امروز به عنوان 
ناجی ملت ایران یاد می ش��ود. این استاد دانشگاه 
افزود: مس��لما بایدن هم مس��یر گذشتگان خود را 
طی خواهد کرد و در دش��منی با جمهوری اسالمی 
ایران کوتاه نخواهد آمد. وی اظهار داشت: تنها یک 
تفکر می تواند ناجی کشور باشد و آن تکیه بر توان 
داخل��ی و تحول در  سیس��تم مدیریتی اجرایی در 

کشور است.  فارس

انهدام 4 شبکه بزرگ قاچاق ارز 
توسط وزارت اطالعات

اخالل گران ش��بکه ب��زرگ قاچاق حرف��ه ای ارز به اتهام 
ثبت نکردن معامالت ارزی در س��امانه سنا در استان یزد 

شناسایی و مورد ضربه وزارت اطالعات قرار گرفتند.
وزارت اطالع��ات اعالم کرد که اخالل گران ش��بکه بزرگ 
قاچاق حرفه ای ارز به اتهام ثبت نکردن معامالت ارزی در 

سامانه سنا در استان یزد شناسایی و مورد ضربه سربازان 
گمنان امام زمان )عج( قرار گرفتند. در راس��تای برخورد 
ب��ا اخالل گران بازار ارز، با اقدام��ات اطالعاتی و عملیاتی 
س��ربازان گمنام ام��ام زمان )ع��ج( در اداره کل اطالعات 
اس��تان یزد، ۴ ش��بکه بزرگ قاچاق ارز شناسایی و مورد 
ضرب��ه قرار گرفت. این ش��بکه به منظور پنهان س��اختن 
ماهی��ت مجرمان��ه فعالیت خود، معام��الت ارزی را بدون 
ثبت در سامانه س��نا و با استفاده از حساب های شخصی 
مرتبطین خود انجام می دادند. برابر اس��ناد پرونده، حجم 
قاچ��اق ارز متهمین بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال ارزیابی 

شده است که در این عملیات بیش از ۳۰ نوع ارز مختلف 
ب��ه ارزش ریالی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال کش��ف و ضبط 
ش��د؛ بر همین اساس تاکنون بیش از ۵۰۰ حساب بانکی 
مس��دود و ح��دود ۵۰ نفر از مرتبطین این ش��بکه جهت 

رسیدگی پرونده تحویل مراجع قضایی گردید.
وزارت اطالعات ضمن هشدار به سوداگران و سوءاستفاده 
کنندگان بازار ارز، با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه 
برخورد جدی خواهد نمود و به اطالع مردم ش��ریف ایران 
می رس��اند؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با 

ستاد خبری ۱۱۳ در میان بگذارند.

ادامه از صفحه اول
نی��ز هماهنگ��ی می��ان وزارت جهاد کش��اورزی با 
وزارت صم��ت اس��ت. مجموع ای��ن هماهنگی ها و 
انس��جام مدیریتی و عملکرده��ای بانک مرکزی از 
یک س��و زمینه ساز کاهش نرخ ارز و از سوی دیگر 
کاهش قیمت در کاالهای اساس��ی ش��ده است که 
استمرار این هماهنگی ها و رفع ضعف های مدیریتی 
می تواند رون��د کاهش ارز و قیمت ه��ا را به همراه 
داش��ته باش��د. بر این اساس نس��بت دادن کاهش 
قیم��ت ارز و قیمت ها به بای��دن نوعی آدرس غلط 
دادن ب��ه جامعه اس��ت که در کن��ار اهمیت زدایی 
از کارک��رد دول��ت و مس��ئوالن در بهبود ش��رایط 
اقتصادی، س��ناریوی چشم داشت به خارج را تکرار 
می کند. تفکری که همواره تالش دارد تا ظرفیتهای 
داخلی کش��ور در حل مشکالت را پنهان ساخته و 
راهکار را در آن سوی مرزها و تسلیم شدن در برابر 
آمریکا و اروپا نش��ان دهد در حالی که هرگز به این 
س��واالت پاسخ نمی دهند که بایدنی که در طول ۸ 
سال ریاس��ت جمهوری اوباما در سمت معاون وی 
بوده  و در تصویب شدیدترین تحریم ها علیه ایران 
در ش��ورای امنیت  و حتی به رغ��م امضای برجام 
در تمدید تحریم های آیس��ا علیه ایران، مش��ارکت 
داش��ته چگونه می تواند ادعای ناجی بودن و کمک 
به حل مشکالت ایران را سر دهد؟ چگونه به چنین 
فردی با این سابقه که در مبارزات انتخاباتی اش هم 
بر اصل سیاس��ت تحریم و فشار هوشمندانه تاکید 

داشته می توان اعتماد کرد؟ 

سرمقاله
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گزارش

۱۱ اسفند آغاز فعالیت ستاد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
معاون سیاس��ی وزیر کشور گفت: ستاد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری یازدهم و دوازدهم اس��فندماه امس��ال با دستور وزیر کشور آغاز 

به کار می کند.
 وی ادامه داد: ثبت نام ها  نامزدها و فرایند تعیین صالحیت و سایر مسایل 
انتخاباتی س��ال آینده انجام خواهد شد. س��ال ۱۴۰۰ چهار انتخابات شامل 
انتخابات ریاس��ت جمهوری سیزدهم، شوراهای اسالمی شهر و روستا و دو میان 
دوره ای مجلس خبرگان و مجلس ش��ورای اس��المی برگزار می شود و در واقع اکنون در 

تقویم برنامه میان دوره ای مجلس هستیم.
عرف تصریح کرد: از اس��فندماه تقویم انتخابات شروع خواهد شد و وزارت کشور در حال 
آماده کردن همه تمهیدات الزم در این زمینه اس��ت و  ش��اید مهمترین مساله این دوره 

نسبت به دوره های دیگر بحث کرونا و پروتکل های مربوطه است.  وزارت کشور

واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور به استیضاح وزیر اقتصاد
حس��ینعلی امیری مع��اون رئیس جمهور در امور مجل��س درباره طرح 
اس��تیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفت: دولت همیشه حق مجلس 
شورای اسالمی را به رسمیت شناخته است. وی ادامه داد: طرح سوال، 
تحقیق و تفحص و اس��تیضاح حق مجلس است بنابر این آنچه در مورد 
سوال و استیضاح اتفاق می افتد، چیز عجیبی نیست و یکی از کارکردهای 
مجلس، همین موضوعات اس��ت. معاون رئیس جمهور در امور مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: آنچه مهم خواهد بود این است که این حق چه زمانی استفاده 
می ش��ود. االن ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا هس��تیم. آمریکایی ها هم 
یک��ی از جاهایی که هدف قرار دادند بحث اقتصاد کش��ور اس��ت.در چنین ش��رایطی 
آی��ا اس��تیضاح وزیر اقتصاد واقعاً به مصلحت اس��ت؟ پیش بینی خودم این اس��ت که 

نمایندگان مجلس حتماً این موضوع را مدنظر قرار می دهند.  فارس

صدور کارت بازرگانی بی ضابطه است مجلس به موضوع ورود می کند
عضو کمیس��یون اجتماع��ی مجلس گفت: اگر ش��اخص ها برای اعطای 
کارت بازرگانی کافی بود نباید امروز برخی افراد به اسم کارتن خواب ها 

کارت بازرگانی دریافت می کردند.
 ولی اس��ماعیلی با بیان اینکه باید با کس��انی ک��ه کارت های بازرگانی 
جعلی یا یک بار مصرف دارند، برخورد ش��ود، گفت: قوه قضائیه و مراجع 
ذیربط باید این افراد را شناس��ایی کرده و با آنان برخورد کنند. نماینده مردم 
گرمی و دش��ت مغان در مجلس ش��ورای اس��المی تأکید کرد: البته مسئله مهم تر آن 
اس��ت که مجل��س و دولت باید س��اختارها را اصالح کنند به ای��ن معنا که فردی که 
می خواهد کارت بازرگانی دریافت کند باید شناس��ایی ش��ود، سابقه تجارت وی لحاظ 
ش��ود و همچنین باید مش��خص ش��ود که آیا آن فرد اهلیت الزم برای دریافت کارت 

بازرگانی را دارد یا نه.  مهر

تیتر یک روزنامه ها بعد از 
انتخابات آمریکا

روزنامه وابسته به دموکرات ها: مردم کار را تمام کردند
روزنامه وابس��ته به جمهوری خواه��ان: کار مردم 

تمام شد
روزنامه اعتماد ملی: دو س��اعت خوابید و انتخابات 

را باخت
روزنامه شرق: بوی تقلب در آمریکا پیچید
روزنامه کیهان: متقلب عمه جانتان است

روزنامه هفت صبح: یکیتون برنده بشه کار داریم واال
روزنامه رسالت: تقلب اسم رمز آشوب ها بود

روزنامه سینما: نرو ترامپ! اگر رفتی دیگر برنگرد
روزنامه سیاس��ت روز: آقایان ترامپ و بایدن! لطفاً 

بروید سرکوچه خودتان بازی کنید
روزنام��ه اطالع��ات: اطالعات هفتگی دوش��نبه ها 

منتشر می شود

روحانی:  

دولت جدید آمریکا به همه تعهدات خود برگردد

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

تعطیلی مراکز غیرضروری از ساعت ۱۸


