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 رئیس  جمهوری گفت: امیدواریم تحریم کنندگان متوجه شــده باشند 
که راهشان، نادرســت و ناصحیح بوده و به هیچ عنوان به اهداف خود دست 
نخواهند یافت و تجربه سه ساله، درسی باشــد که دولت بعدی آمریکا برابر 

قانون و مقررات تسلیم باشد و به همه تعهدات خود برگردد.
  حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: مردم در 
این نزدیک به ۹ ماهی که با بیماری و ویروس کرونا روبرو بودند، با مشکالت 
فراوانی مواجه شدند به خصوص در موج ســوم که همه گیری بیشتر و ابتال 

شدیدتر بود در همه دنیا این چنین شرایطی را داشتیم.
 وی افزود: امیدواریم با همکاری یکدیگر و چارچوب هایی که ستاد مصوب 
می کند و همه مواردی که قرارگاه در اجرا تالش می کند به تدریج شــاهد 
کاهش این شرایط باشیم. همانطور که مردم سطح مراعات خود را باال می برند 
و موارد ضروری ستاد تصویب می کند شاهد آرامش بیشتری در جامعه باشیم. 
رئیس جمهوری در ادامه گفت: مردم ما در طول سه سال گذشته با تروریسم 
اقتصادی مواجه بودند در این زمینه مقاومت، صبر و ایستادگی شایسته ای 
را نشان دادند. تصمیم کشور ما همیشه روشن بوده و در هر شرایطی که باشد 
ملت مقاومت و صبوری خود را ادامه می دهد تا طرف مقابل در برابر قانون و 

مقررات سر فرود آورد.
روحانی گفت: امیدواریم شــرایط به گونه ای باشد که تحریم کنندگان 
متوجه شده باشند که راهشان، راه نادرست و ناصحیحی بوده و به هیچ عنوان 
به اهداف خود دســت نخواهند یافت و این تجربه سه ساله برای آنها درسی 
باشــد که دولت آینده آمریکا در برابر قانون و مقررات تسلیم باشد و به همه 
تعهدات خود برگردد و مردم پاداش صبر و مقاومت و ایستادگی خود را لمس 

کنند و ببینند.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به موج جدید 
و شرایطی که امروز با آن مواجه هســتیم، هم در این جلسه و هم در جلسه 
گذشته به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای دقیق تر و شدیدتر پروتکل های 

بهداشتی نیاز داریم که تمهیداتی بیشتری را مدنظر قرار دهیم.
روحانی افزود: موضوع کرونا فقط موضوع سالمت نیست، مهمترین مساله، 
سالمت مردم است اما معیشت مردم و فرهنگ جامعه و همه اینها تحت تاثیر 
هستند و ما باید یک مراعات زنجیره وار را انجام دهیم. یعنی مراعات یکی از 

پروتکل ها ما را به مقصد نمی رساند.
وی با بیان اینکه ماسک زدن بســیار حائز اهمیت است و پروتکل  مهمی 
اســت اما در عین حال تنها اکتفا به ماســک نمی تواند ما را به نتیجه نهایی 
برساند، گفت: ما نیاز داریم به اینکه فاصله گذاری اجتماعی را هم مورد مراعات 
قرار دهیم و برای اینکه اجتماعات کاهش پیدا کند و فاصله فیزیکی بیشتر 
شود، تنها با قانون و مقررات ما حتما به نتیجه نهایی نمی رسیم مردم باید در 

این زمینه ما را یاری کنند.

دورهمی های خانوادگی باعث افزایش شیوع کرونا است
رئیس جمهوری گفت: مشکلی که ما االن با آن مواجه هستیم اجتماعات 
خانوادگی و دورهمی هاســت. مخصوصا فصل زمستان هم در سنت ایرانی 
معمول تر و شب ها طوالنی تر است و این اجتماعات، اجتماعات بیشتری است. 
به همین دلیل ما در این زمینه گفته ایم که قرارگاه بررسی هایی را این هفته 
انجام دهد و اگر مقرراتی الزم است برای هفته بعد در این جلسه تصویب کنیم.

روحانی با اشاره به مشکالت تهویه ای در فضاهای سرپوشیده اضافه کرد: 
زمستان غیر از آنفلوآنزا و سرماخوردگی، مردم ناچار هستند در فضای دربسته 
قرار بگیرند و فضاهای بسته، مشکالتی را ایجاد می کند و به همین دلیل در  
فضاهای بسته باید پروتکل ها را دقیق تر مراعات کنیم و زمان اجتماعات را در 

فضای بسته کوتاه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در این جلســه هم توضیحاتی خوبی در این زمینه 
ارائه شد که ادامه جلسات و طوالنی شدن آن چه مشکالتی را برای ما ایجاد 

می کند.
 مهمترین اصل در حقوق شهروندی
 حفظ سالمت جامعه و مردم است

رئیس جمهوری تصریح کرد: بر اســاس حقوق شهروندی انتخاب محل 
ســکونت به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت مردم آزاد هســتند و بر اساس 
حقوق شــهروندی حضور در جامعه و اجتماعات برای مردم آزاد است ولی 
این حق یک قیدی دارد و آن قید این است که این حقوق به سالمت مردم و 

جامعه لطمه نزند.
رئیس دولت تدبیر و امید حفظ سالمت جامعه را مهمترین اصل در حقوق 
شهروندی دانست و افزود: در حقوق شهروندی باید به این اصل بنیادی توجه 
کنیم که حفظ ســالمت جامعه و مردم، مهمترین اصلی است که به عنوان 
مادر ماده قانونی این حقوق باید در نظر گرفته شده و همه آن را مراعات کنیم.

روحانی با تاکید بر اینکه همانطور که همکاری که حقوق شهروندی حق 

مردم است مسئولیت های شهروندی و تکالیف شهروندی هم مسوولیت همه 
مردم محسوب می شود، یادآور شــد: اینکه فقط حقوق شهروندی باشد اما 

تکالیف شهروندی و مسوولیت های اجتماعی نباشد، درست نیست.
رئیس دولت تدبیر و امید توجه به مســائل دینی، اخالقی،   انســانی در 
مبارزه با کرونا را بســیار مهم دانســت و تصریح کرد: تمام تالش دولت این 
است که تولید بتواند مســیر خود را ادامه داده و معیشت مردم دچار مشکل 
نشود اما سالمت مردم هم تامین شــده و تالش ما در تصمیمات حول همه 

این محورها است.
روحانی با بیان اینکه مراعات پروتکل ها پشــتیبانی از جهادگران نظام 
درمان است که در خط مقدم هســتند، اظهار داشت: هرچه مراعات کنیم، 
کادر نظام درمانی فرصت بیشــتری دارند و بیمارســتان ها شرایط بهتری 

پیدا می کنند.
وی یادآورشد: کرونا موضوع ســهل و ممتنعی است.  با رعایت حداقل ها 
یعنی فاصله گذاری اجتماعی، ماســک و بهداشت فردی از این بحران عبور 
می کنیم و با رعایت نکردن و بی اعتنایی به پروتکل ها می تواند مشکلی باشد 

که نجات از آن سخت و دشوار باشد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ارتباطات اجتماعی از چهره به چهره را باید به 
ارتباطات الکترونیکی و فضای مجازی منتقل کنیم، تصریح کرد: در ارتباطات 
مربوط به مشــورت، تصمیم گیری ها، اقدامات اداری و مسائل معیشتی تا 
جایی که می توانیم مسیر را به فضای مجازی ببریم تا از این شرایط عبور کنیم.

 پایان فعالیت مشاغل غیرضروری؛ ساعت ۱۸ 
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه دولت نیازمند حمایت همه دستگاه هاست، 
خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح، هیات ها، مســاجد، مردم، بسیج و... باید 
به میدان بیایند تا از این شــرایط عبور کنیم. آمار امروز مطلوب نیست ولی 
درباره مراکز استان ها و ۴۳ شهرســتان و ۴۶ شهرستان بعدا اضافه شد و در 
شرایط پرخطر بودند، را مورد توجه قرار داده ایم، می توانیم آثار مثبت آن را در 
هفته های آینده ببینیم و در عین حال، ممکن است نیازمند محدودیت هایی 

باشیم.  
روحانی گفت: محدودیت مهمی که امروز تصویب شد، مربوط به فعالیت 
کسب و کار در غیر از موارد ضروری و بخش اول مانند مواد غذایی و داروخانه ها 
است. در مشاغل دوم، سوم و چهارم از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر به مدت یک ماه، این 
مشاغل باید فعالیت شان ۶ بعد از ظهر برای تهران، مراکز استان ها، شهرهای 
پر جمعیت که ستادهای استانی در مورد  آن تصمیم می گیرد، به پایان برسد.  
وی اضافه کرد: این محدودیت ها ســختی هایی ایجاد می کند ولی باید 
همدیگر را یاری کنیم تا از انتقال ویروس جلوگیری کنیم. موارد دیگری هم 
است که قرار اســت قرارگاه آنها را بررسی کند تا در هفته دیگر در ستاد ملی 

مقابله با کرونا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

خبر

رئیس جمهور:

 امیدواریم دولت  آینده آمریکا به تعهدات خود برگردد 

احتمال تغییر در کاخ سفید رقم زد؛

سقوط آزاد قیمت در 
وی تهران  بازار خودر

چرتکه 3

در حالي که نماینده دموکرات ها کت و شلوار ریاست جمهوري اش 
را آماده کرده تا به عنوان رئیس جمهور بعدي کلید کاخ سفید را تحویل 
بگیرد، بازارهاي وابسته به ارز در ایران روال نزولي به خود گرفته اند که 

بي سابقه است.
دالر که به راحتي ســد مقاومتی ۳۰ هزارتومان را شکسته بود و با 
قیمت ۳۲ هزار تومان معامله می شد حاال خود را آماده رسیدن به کمتر 
از ۲۰ هزار تومان می کند. سقوطی بی سابقه و غیرقابل تصور. این چنین 
اســت که بازارهای موازی و تاثیرپذیر از دالر دیروز شرایط خاصی را 
پشت سر گذاشتند. شرایطی ویژه و استثنایی که توام با کاهش شدید 

قیمت ها از یک سو و نبود مشتری از سوی دیگر بود. 
نیم نگاهي به بازار خودرو نشان مي دهد که در بازار قیمت وارداتي، 
که به خاطر سیاست ممنوعیت واردات از مدت ها قبل با رشد بی سابقه 
قیمت مواجــه بودند ریــزش حتی دو میلیــارد تومانــی در برخی 
خودروهایی مانند بی ام و و ریزش 5 میلیارد تومانی در برخی مدل های 

پورشه اتفاق افتاد. 
بازارها اشتباه نمی کنند

ترامپ بــا بایدن فرقی دارد؟ سیاســت تحریمی آمریــکا در قبال 
ایران تفاوت می کند؟ این ها ســئواالتی اســت که به کرات در فضای 
مجازی و افکار عمومی مطرح می شــود. تفاوت ترامپ و بایدن را باید 
در نوع سیاســت تحریمی این دو جســتجو کرد. ترامپ با سیاســت 
فشــار حداکثری تالش کرد اقتصاد ایران را به زانــو درآورد اما بایدن 
وعده بازگشــت به برجام و همچنین کاهش فشــار بر ایــران را داده 
است. بازارهای ایران از این روســت که به حضور بایدن در کاخ سفید 

خوشبین تر هستند...

ترامپ ناکام در کارزار انتخاباتی و تنها، عصبانی و ناامید در خانه!

جو  بایدن رئیس جمهور آمریکا شد
جهان 5

سخنگوی ارشــد نیروهای 
مســلح تصریح کرد: خواسته ما 
از طرفین مناقشــه قره باغ این 
اســت که پای تکفیری ها نباید 
به هیچ عنوان در این منطقه باز 
شــود، حضور تروریســت های 
تکفیــری برای ایــران غیرقابل 

تحمل اســت و قطعاً جمهوری اســالمی این حضور را به هیچ عنوان تحمل 
نمی کند. سردار »ابوالفضل شکارچی«   ادامه داد: حضور پایگاه های جاسوسی 
رژیم صهیونیستی نکته مهم دیگری است، ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم 
پایگاه هــای این رژیم در نزدیکــی مرزهای ما و در منطقه مورد مناقشــه و 
درگیری ایجاد شــود، این دو نکته برای ما خیلی اساســی است و دو کشور 
درگیر، به این موضوع توجه جدی داشــته باشند. سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح گفت: اگر غیر از این اتفاق بیفتد عواقب آن به عهده کشوری است که 
رد پا وحضور تکفیری ها و مزدوران صهیونیســتی را باز می کند، و جمهوری 

اسالمی با این دو پدیده شوم برخورد قاطع می کند.
سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران تاکید کرد: 
آمادگی بسیار خوبی برای مقابله با هر نوع تهدیدی در مرزهایمان با حضور 
نیروهای مرزبانی و واحدهایی از نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

و ارتش جمهوری اسالمی ایران داریم.
وی با اشــاره به منویات رهبر معظم انقالب دربارۀ مناقشه قره باغ، گفت: 
مقام معظم رهبری بر باز پس دادن سرزمین های اشغالی آذربایجان توسط 
ارمنستان تأکید کردند، جمهوری اســالمی ایران امیدوار است این مهم از 
طریق گفت وگو محقق شــده و جان و مال مردم دو کشور از راه جنگ مورد 
تعرض قرار نگیرد.  شــکارچی افزود: ضمن اینکه هر دو کشــور را همسایه 
می دانیم و به هر دو کشور طرف مناقشــه قره باغ احترام می گذاریم، در عین 
حال به آزاد سازی ســرزمین های اشــغالی تاکید داریم، نکته دیگر اینکه 
مراقبت شود مردم آنجا که ارامنه هم هستند آسیب نبینند، به ویژه ارامنه ای 

که در مناطق مسلمانان سکونت دارند. 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: از آنجا که جمهوری اسالمی 
ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنستان مرز مشترک دارد و برای جمهوری 
اسالمی، امنیت خطوط مرزی و شــهروندان مرزنشین در اولویت قرار دارد، 
دو کشور به شدت مراقب باشند که کوچکترین تعرضی به جمهوری اسالمی 

ایران، واکنش قاطع دربرخواهد داشت.
سردار شکارچی تأکید کرد: ما آمادگی بسیار خوبی برای مقابله با هر نوع 
تهدیدی در مرزهایمان با حضور نیروهای مرزبانــی و واحدهایی از نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی ایران داریم.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
حضور تروریست های تکفیری در 

اطراف ایران قابل تحمل نیست

خبر


