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صفحه 1

روحانی:

آمریکا راه سیاست خارجی را 
گم کرده است

س��رانجام پ��س از هفته ها جن��گ خونین 
میان جمه��وری آذربایجان و ارمنس��تان، 
طرفین از توافقنامه پایان جنگ خبر دادند 
ک��ه از مولفه ه��ای آن اس��تقرار نیروهای 
حافظ صلح روسی در مناطق مورد مناقشه 
اس��ت. این توافق در حال��ی صورت گرفته 
که در باب آن چند نکته قابل توجه است. 
نخس��ت آنکه ه��ر چند که ای��ن توافق با 
حضور روس��یه صورت گرفته و مس��کو از 
انتش��ار بیانیه ای 10 بندی خب��ر داده اما 
نگاه��ی واق��ع گرایانه به تح��والت مذکور 
نشانگر نقش موثر جمهوری اسالمی ایران 
در تحقق توافق اس��ت. جمهوری اسالمی 
از ابت��دای نزاع کنونی در کنار هش��دار به 
هر گون��ه تعرض به خاک ایران بر حمایت 
از روند سیاس��ی میان باکو � ایروان تاکید 
و تماس های مس��تقیمی نیز با مقامات دو 
کش��ور برقرار نمود. در همی��ن چارچوب 
عراقچ��ی معادل وزیر ام��ور خارجه نیز به 
باکو، ایروان و مس��کو س��فر و راهکارهای 
جمهوری اسالمی برای حل بحران قره باغ 
را مطرح کرد. برقراری ثبات در این منطقه 
چن��ان ب��رای جمه��وری اس��المی دارای 
اهمیت اس��ت که رهب��ر معظم انقالب نیز 
در س��خنانی ارزیابی تحوالت این منطقه 
پرداخته ضمن تاکید بر بازگش��ت اراضی 
اش��غالی به باکو به حفظ امنیت و تمامیت 
ارضی ارمنستان نیز تاکید و درباره هرگونه 
تهدید علیه مرزهای ایران هشدار دادند. در 
همین حال بندهای 10 گانه بیانیه پایانی 
بیانگر قرار داشتن مالحظات و پیشنهادات 
ای��ران برای حل بحران قره باغ اس��ت که 
خود نقش و جایگاه جمهوری اس��المی در 
تحقق این توافق را آش��کار می س��ازد لذا 
نس��بت دادن صرف این توافق به روس��یه 
بازی رسانه ای برای اهمیت زدایی از نقش 
ایران در معادالت و امنیت منطقه است که 
در قبال تحوالت افغانستان، عراق و ... نیز 
بارها تکرار و سعی در اهمیت زدایی از این 

نقش شده است.
دوم آنک��ه این توافق ه��ر چند گامی مهم 
در تحق��ق امنیت در منطقه اس��ت اما در 
کن��ار آن، توجه ب��ه برخ��ی از مالحظات 
ضروری می نماید. اوال گزارش های رسمی 
از جمله منابع اطالعاتی روس��ی و ایرانی، 
طی بحران قره باغ ترکی��ه هزاران نیروی 
تروریست از سوریه به قره باغ آورده است 
چنانکه جمهوری اس��المی رسما درباره پا 
گرفتن تروریس��تها و شبکه های جاسوسی 
صهیونیس��تها در این منطقه هش��دار داد. 
اکنون این مس��اله مهم وجود دارد که در 
کن��ار تالش برای آتش بس پایدار، اقدامی 
جمعی برای مبارزه با تروریستهای وارداتی 
صورت گیرد تا از تهدیدات  امنیت منطقه 
جلوگی��ری گردد. ای��ن امر زمان��ی نمود 
بیش��تری می یاب��د ک��ه متاس��فانه آنکارا 
همچنان س��عی در استفاده از این گروه ها 
ب��رای مناف��ع منطق��ه ای را دارد ک��ه در 
تحوالت س��وریه و عراق می توان مشاهده 
کرد. ثانیا براس��اس توافقات مذکور برخی 
جابه جایی مرزی و سرزمینی میان باکو و 
ایروان صورت می گیرد که بر کل تحوالت 
منطقه تاثیرگذار اس��ت جمهوری اسالمی 
بر امنی��ت منطقه و حفظ مناف��ع فراگیر 
کش��ورهای این منطقه تاکید دارد. اکنون 
در کن��ار ط��رح توافق باکو � ای��روان باید 
تدابی��ر و اقدامات عمل��ی بر ای جلوگیری 
از تاثیرپذیری مراودات کش��ورهای منطقه 
از جمله در قبال روابط ایران با ارمنس��تان 
و جمهوری آذربایجان صورت گیرد. توافق 
مذک��ور ب��ر خط��وط م��رزی و پایانه های 
تجاری تغییراتی را ایجاد می کند که برای 
تهران دارای اهمیت اس��ت لذا هماهنگی 
منطق��ه برای اجرای مطالبات و مالحظات 
ایران امری ضروری است تا همه منطقه از 

این ثبات و امنیت برخوردار شود.
ثالثا تغییرات مطرح در توافقنامه به احتمال 
زیاد در ارمنس��تان اعتراضاتی را به همراه 
دارد ب��ه ویژه اینکه رفتاری برخی مقامات 
جمهوری آذربایجان که تالش دارند تا این 
توافق را پی��روزی در جنگ عنوان نمایند 
ب��ر این اعتراضات دام��ن خواهد زد. براین 
اساس در نظر گرفتن حساسیت های جامعه

پایان جنگ و چند نکته

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سرمقاله
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قاسم  غفوری

وزیر بهداشت خبر داد

افزایش تعداد روزانه تست های کرونا 
در کشور به ۱۰۰ هزار مورد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش 
تس��ت های کرونا در مراکز علوم پزش��کی کشور به 

بیش از 100 هزار تست روزانه خبر داد.
س��عید نمکی در جلسه س��تاد استانی کرونا که در 
سالن جلس��ات ش��هدای دولت برگزار شد، اظهار 
ک��رد: از ابتدای ش��یوع وی��روس کرونا در کش��ور 
تاکنون 1۳0 نفر از کادر بهداشت و درمان به دلیل 
ابتالء به این ویروس شهید شدند که از این تعداد شهید سالمت، ۵۷ نفر 
پزشک عالی رتبه بودند. وی با بیان اینکه در اوج تحریم های ناجوانمردانه، 
محموله های خریداری ش��ده داروهای ما در فرودگاه های کشورهای دیگر 
به دس��تور رئیس جمه��ور جنایتکار آمریکا توقیف می ش��د، افزود: امروز 
ش��اهد هستیم که علی رغم تش��دید تحریم ها مردم ایران عزتمند، محکم 
و اس��توار ماندند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حمایت های 
تمام عیار مقام معظم رهبری در بحث مقابله با ویروس کووید 1۹ اش��اره 
ک��رد و گفت: این ویروس یکی از پیچیده ترین مخلوقاتی اس��ت که تا به 
ام��روز پا به عرصه خلقت گذاش��ته و پیش بینی درباره آینده آن بس��یار 
پیچیده تر از تصور است. نمکی با بیان اینکه پیچیدگی این ویروس هزینه 
بسیار باالیی بر نظام سالمت دنیا تحمیل کرده است، تصریح کرد: در حال 
حاضر هیچ کس با وجود بررس��ی ها و آزمایش��ات فراوان در دنیا نمی تواند 
مدعی کشف داروی قطعی برای مقابله با ویروس کووید 1۹ شود و گزارش 
تمام داروهای معرفی شده در درمان این بیماری، نشان از تأثیرات نسبی 
و مقطعی اس��ت. وی کشف واکسن را به عنوان یک پدیده متغیر دانست 
و افزود: در حال بررس��ی تأثی��ر داروی گیاهی دکتر مصطفایی در درمان 
بیماری کرونا هس��تیم و می خواهیم از تم��ام جزئیات و تأثیرات این دارو 
اطمینان حاصل کنیم. نمکی با بیان اینکه در زمینه تولید واکس��ن کرونا 
ایرانی جز پیش��تازان این عرصه در دنیا هستیم، اظهار کرد: 1۲ مجموعه 
دانش بنیان کش��ور که در حال تحقیق و آزمایش بر روی تولید واکس��ن 
کرونا هس��تند که خوش��بختانه تاکنون از این تعداد، چهار مورد به نتایج 
بسیار خوبی دست پیدا کرده و در حال اتمام فاز مطالعات حیوانی و ورود 

به فاز مطالعات انسانی هستند.
به گفته وی، وزارت بهداش��ت آماده اقدام برای پیش خرید این واکسن ها 
ش��ده اس��ت که طی ماه های آینده خبرهای خوبی ب��رای مردم خواهیم 
داش��ت. نمک��ی بزرگتری��ن گام وزارت بهداش��ت را تولی��د داروی مؤثر 
رمدسیویر و فاویپیراویل در درمان این بیماری دانست و ادامه داد: قیمت 
هر عدد آمپول وارداتی بیش��تر از ۵0 دالر بود که خوش��بختانه توانستیم 

این دارو را در کمتر از ۲ ماه تولید و وارد بازار کشور کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه این داروها در سطح 
انبوه و توزیع می ش��ود، تاکید کرد: تمام داروهای مورد مصرف در درمان 
بیماری کرونا طی هفته گذش��ته در جلسه شورای عالی بیمه زیر پوشش 
بیمه ه��ا قرار گرفت و نیز بیماران مبتال که فاقد هر گونه دفترچه بیمه به 

محض ورود به بیمارستان زیر پوشش بیمه سالمت قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: برخی از لوازم بیمارس��تانی که بیمه نبودند نیز قرار ش��د 
زیر پوش��ش بیمه قرار بگیرند. نمکی افزود: برآورد آمار مرگ و میر بر اثر 
ابتالء با ای��ن ویروس در ماه های آینده در اروپا بیش از یک هزار مرگ در 
روز اس��ت و در کش��ور ما نیز آمار فعلی روند افزایش��ی خواهد داشت که 
امیدواریم با همدل��ی و همراهی همگان این اتفاق رخ ندهد و با کمترین 
خس��ارات احتمالی از آن عبور کنیم. وی با اش��اره ب��ه توفیق دیدار کادر 
بهداشت و درمان با مقام معظم رهبری و توصیه های خردمندانه ایشان در 
چند بُعد که موجب فاز جدی از مدیریت این بیماری شد، بیان کرد: بعد 
از این دیدار، قرارگاهی برای پیگیری و تش��دید نظارت بر اجرای مصوبات 
س��تاد ملی کرونا به ریاست وزیر کشور ایجاد و اعتبارات مورد نیاز وزارت 
بهداش��ت برای جبران معوقات و مطالبات کادر بهداش��ت و درمان تأمین 
شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح "هر خانه یک 
پایگاه سالمت" اشاره کرد و گفت: برای خانواده محور کردن نظام سالمت 
از سال گذش��ته گام های اساس��ی با محوریت افزایش آگاهی عمومی در 
راستای پیش��گیری از بیماری، کنترل دقیق بر نظارت ها در همه سطوح، 
بیماریابی گسترده و درمان سریع بیماری و انجام 100 هزار تست در روز 
که در مراکز علوم پزش��کی به صورت رایگان خواهد بود، برداش��ته شده 
اس��ت. وی با تاکید بر اینکه نخواهیم گذاش��ت هراس نبود تخت در هیچ 
اس��تانی ایجاد ش��ود، افزود: در حدود ۲ هفته ۲ هزار تخت آی. سی. یو و 
حدود ۲۵ هزار تخت بخش بس��تری عادی را به ظرفیت تخت های کشور 
اضافه کردیم و ب��ه مردم اطمینان می دهیم که هیچ بیمار مبتال به کرونا 

به دالیل مختلف پشت درب بیمارستان ها بماند. مهر

با حضور آیت هللا رئیسی و محمد 
مخبر برگزار شد

شکرانه بهره برداری از ۱5۰ هزار 
شغل ایجاد شده توسط ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره(

صبح دیروز  با حضور آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی؛ 
رئیس ق��وه قضائیه و محمد مخبر؛ رئیس س��تاد 
اجرایی فرمان امام ، مراسم شکرانه بهره برداری از 
1۵0هزار ش��غل در نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی 

فرمان امام برگزار شد.
درابتدای این مراس��م آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی 
در بازدی��دی یکس��اعته  از بخش��های مختل��ف 
نمایشگاه دائمی س��تاد اجرایی فرمان امام دیدن 
ک��رد و از نزدیک درجریان دس��تاوردهای س��تاد 
در بخش��های مختل��ف اش��تغالزایی، تولید دارو ، 
تجهیزات پزش��کی و اقالم بهداشتی ضدکرونایی 
، روش��های تحقیقی واکسن کرونا و دستاوردهای 
ش��رکتهای دانش بنی��ان ق��رار گرفت.رئیس قوه 
قضائی��ه پس ازای��ن بازدید اظهار ک��رد: اقدامات 
ارزشمندی که ستاد اجرایی در کشور انجام داده، 
جلوه ای از تحقق ش��عار »ما می توانیم« و اجرایی  
ک��ردن گام  دوم انقالب اس��المی اس��ت.آیت اهلل 
رئیس��ی افزود: رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان امام 
ثابت کرده با در کنارهم قراردادن فکر و اندیشه و 
مدیریت جهادی، می توان بزرگترین مشکالت را با 

کمک نیروهای جوان از سر راه برداشت.
وی با بیان اینکه فعالیت های گس��ترده س��تاد در 
حوزه مبارزه با کرونا و ایجاد اشتغال، شگفت انگیز 
و قابل تقدیر است، گفت: اقدامات بزرگی در ستاد 
اجرای��ی فرمان ام��ام در خصوص تولید واکس��ن 
کرونا صورت گرفته که دولت و وزارت بهداش��ت 
بای��د درخصوص حمایت و به نتیجه رس��یدن آن 
، تس��ریع کنند؛ باید جلوی افزایش میزان تلفات 
این بیماری را در کش��ور گرف��ت و اجازه نداد که 
در اقدامات علم��ی صورت گرفته، ثانیه ای وقفه و 
تأخیر غیرمنطقی ایجاد شود.رئیس��ی خاطرنشان 
کرد: من از دکتر مخبر پرس��یدم که اش��تغالهای 
ایجاد شده توسط ستاد هم آیا ازجنس آمار برخی 
دس��تگاههای اجرایی است که یک ساعت کار در 
هفته را هم شغل حس��اب میکنند یا نه که آقای 
مخبر گفتند خیر ، معیار ما اش��تغال واقعی است 
و برای تک تک این 1۵0 هزار شغل ایجاد شده ، 
شماره و کدملی افراد موجود و قابل راستی آزمایی 
اس��ت. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: همت س��تاد 
اجرای��ی فرمان امام برای ایجاد 1۵0 هزار ش��غل 
واقع��ی در کش��ور طی چندم��اه و وع��ده ایجاد 
۳00 هزار ش��غل طی یک س��ال آنه��م با اولویت 
آس��یب دیدگان کرونا، نش��انه زمان ش��ناس بودن 

این مجموعه و درک مش��کالت کشور دارد.وی با 
اشاره به اینکه ستاد اجرایی به برکت دستور امام 
راحل شکل گرفت و امروز برکات آن را می بینیم، 
تأکی��د کرد: دس��تاوردهای س��تاد اجرایی فرمان 
امام، پاسخ مناسبی اس��ت برای کسانی که چشم 
امید ب��ه اتفاقات و انتخابات های بیگانگان دارند و 
منتظرند که این رأی بیاورد یا آن و نمی دانند که 
تمام گره های ما فقط به دست جوانان خودمان باز 
می ش��ود. درادامه این مراسم رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام با اش��اره به اینکه از ابتدای سال تا به 
امروز 1۵0 هزار ش��غل با اس��تفاده از ظرفیت ۳۵ 
هزار طرح به بهره برداری رسیده است، گفت: قول 
می دهیم تا پایان س��ال به وع��ده ای که داده ایم، 
عم��ل کنیم و ۳00 هزار ش��غل را با اس��تفاده از 

ظرفیت  100 هزار طرح ایجاد کنیم.
محمد مخبر با اش��اره به اینکه با ایجاد این 1۵0 
هزار شغل، 1۷ درصد از گوشت قرمز کشور یعنی 
۲۶ هزار تن و ۹ هزار تن گوش��ت س��فید تأمین 
می ش��ود، گف��ت: ب��ا فعالیت های مختلف س��تاد 
اجرایی فرمان امام از واردات بسیاری از محصوالت 
جلوگیری شده است.وی تصریح کرد: رهبر معظم 
انقالب اس��المی بحث پیشرفت و تفاوت پیشرفت 
با توس��عه را مطرح کرده اند اما متاسفانه در کشور 
به مسائلی که ایشان مطرح می کنند، سطحی نگاه 
می شود و نگاه عمقی نداریم.مخبر تاکید کرد:اگر 
به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سبک 
زندگ��ی توجه نکنیم، آس��یب های ج��دی بوجود 
خواهد آمد. ظرئیس س��تاد اجرایی فرمان امام با 
بیان اینکه اساس��ی ترین مسئله در زمینه عدالت، 
عدالت اقتصادی اس��ت، تصریح ک��رد: اگر عدالت 
اقتصادی در جامعه حاکم نش��ود، با وجود اجرای 
دیگر مولفه های عدالت در جامعه، با مشکل مواجه 
می شویم.وی خاطرنشان کرد: در مسائل اقتصادی 
دو ن��وع محدودیت یعنی محدودی��ت در منابع و 
محدودی��ت در مدیریت وجود دارد اما زمانیکه ما 
به مردم وصل می ش��ویم، ه��ر دو محدودیت رفع 
می ش��وند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با مهم 
خواندن اشتغال خرد و خانوادگی، یادآور شد: ۹۸ 
درص��د از بنگاه های کش��ورهای در حال توس��عه 
با اش��تغال خرد و خانوادگی مرتبط اس��ت.مخبر 
تاکید کرد: اگ��ر ظرفیت های الزم به وجود بیاید، 
این آمادگی را در کش��ورمی بینم که هر س��ال 1 

میلیون اشتغال خرد و جدید ایجاد شود.
وی با مهم دانس��تن موض��وع دانش بنیان، افزود: 
پیش بین��ی ش��ده تا دو س��ال دیگ��ر، ۶0 درصد 
اقتص��اد در اختیار اقتصاد دیجیت��ال قرار بگیرد؛ 
اب��زار اقتص��اد دیجیتال، تجهیزات و س��خت افزار 
نیس��ت بلکه ابزار مه��م این اقتص��اد، نخبگان و 
مردم هس��تند.در بخ��ش دیگری از این مراس��م 
درارتباطی ویدئوکنفرانسی با 4 استان ، بخشهایی 
از طرح های اش��تغالزایی ستاد اجرایی فرمان امام 

معرفی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
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طرح مقابله با کرونا، مردم پایه و از 
سطح باالی علمی برخوردار است
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زورآزمایی خیابانی حامیان ترامپ در پنسیلوانیا
بحران پسا انتخابات در آمریکا همچنان ادامه دارد


