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انتخابات آمریکا بر بنيامين!
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رئیس  جمهــوری در آســتانه اعمــال 
محدودیت هــای شــدید بــرای مقابلــه با 
موج ســوم کرونا در بیانیــه ای تاکید کرد: 
از وزارت بهداشــت و درمــان می خواهم به 
طور کامل و بــدون اغماض، طــرح نظارت 
بــر قرنطینه مبتالیــان و شناســایی حلقه 
 تماس و هشــدار و در صورت لــزوم جریمه 

را اجرا کند.
 حســن روحانی در این بیانیــه که عصر 
دیروز صادر شــد، تصریح کرد: بــا توجه به 
جهش ویــروس کرونا و اوج گیــری مجدد 
بیماری عالمگیــر کووید ۱۹ در کشــور به 
پیشنهاد وزارت بهداشــت و درمان و قرارگاه 
عملیاتــی کرونا، »طــرح جامــع مقابله با 
کرونا« در ســتاد ملی کرونا به تصویب رسید 
که به موجــب آن، اعمــال محدودیت های 
 شــدید در شــهرهای مختلــف کشــور از

 هفته آینده الزامی می شود. 
در این شــرایط، وظیفه اخالقی، شرعی و 
انقالبی همه ما حفظ حیــات جامعه و توجه 
به مسئولیت عمومی و عمل به اقتضائات این 
شرایط اســت. از این رو وظیفه خود می دانم 
که موارد زیر را به اطالع ملت شــریف ایران 

برسانم:
۱- بســیج همگانی ملت و دولت را برای 
مقابله با موج ســوم کرونا در کشــور اعالم 

می کنم.
۲- از همــه دســتگاه های دولتی و دیگر 
قــوا و نهادها می خواهم که بــا اجرای دقیق 
مصوبات ستاد ملی کرونا، با همه امکانات به 
یاری وزارت بهداشت و درمان  و کادر درمانی 

کشور بشتابند.
۳- از قرارگاه عملیاتــی کرونا می خواهم 
اجرای همه مصوبات ســتاد ملی، توســط 

دستگاه های مسئول را پیگیری کند.
۴- از ســازمان برنامه و بودجه می خواهم 
در اجرای این طــرح، اعتبارات مــورد نیاز  

وزارت بهداشت و درمان و دیگر دستگاه های 
 مســئول در امر مقابله با کرونــا را به فوریت 

تأمین کند.
۵- از وزارت بهداشت و درمان می خواهم 
به طور کامل و بدون اغمــاض، طرح نظارت 
بــر قرنطینه مبتالیــان و شناســایی حلقه 
 تماس و هشــدار و در صورت لــزوم جریمه

را اجرا کند.
۶- از نیروی انتظامی و بســیج می خواهم 
اجرای کامل و بــدون اســتثنا، تصمیمات 
انضباطی مقررات فاصلــه گذاری اجتماعی 
و محدودیت شدید بهداشــتی را اجرا کرده 
و ضابطین نســبت به جریمه اقلیت بســیار 
کوچک متخلفین که امنیت بهداشتی جامعه 

را به خطر می اندازند، اقدام کنند.
۷- از رســانه های مســئول و سیاسیون 
کشــور درخواســت می کنم که با توجه به 
اولویت قطعی حراست از جان مردم، وظیفه 
اطالع رسانی و اقناع  سازی عمومی در رعایت 
مقررات بهداشــتی را در اولویت قرار داده و 
با سیاسی و جناحی کردن مســأله مقابله با 

کرونا، مقابله کنند.
۸- از مردم فهیم و شریف ایران هم استدعا 
می کنم در پاسداری از حق الناس و حق حیات 
مردم، رعایت مقررات مقابله با کرونا را وظیفه 
شــرعی و اجتماعی خود دانســته و همگان 
را به این وظیفــه اجتماعی دعــوت کنند و 
سهل انگاری در این مورد و یا سوء استفاده از 

این شرایط را برنتابند.

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی با 
اشــاره به انتخابــات اخیر آمریــکا و با بیان 
اینکــه نباید زندگــی مردم را به شکســت 
و پیروزی افــراد در کاخ ســفید گــره زد، 
گفت: بایــدن فشــار حداکثــری ترامپ را 
 بــه فشــار هوشــمند علیــه مــردم ایران 

تبدیل می کند.
محمدباقر قالیبــاف در ابتدای جلســه 
علنــی دیــروز مجلــس در نطــق پیش از 
دســتور با اشــاره به انتخابات آمریکا افزود: 
هر چند کــه از شکســت ترامــپ قمارباز 
خوشــحالیم، اما عمیقاً باور داریم که زندگی 
و معیشــت مردم را نه می توان و نــه باید به 
 پیروزی یا شکســِت کســی در کاخ سفید 

گره زد.
 این تصمیماِت ماســت که مستقل از این 
رفتن ها و آمدن ها، پایه هــای اصلِی اقتصاِد 
ما را می ســازد و قدرِت مــا را در این عرصه 
مشخص می کند. باور کنیم؛ کسی که واگن 
خود را بــه لوکوموتیو دیگــران ببندد باید 
 منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست 

شادی کند یا عزا بگیرد. 
رئیس مجلس تصریح کرد: تصمیمات ما 
در حوزۀ مســکن، بورس، ترخیص کاالهای 
اساسی از گمرک، سیاست های پولی و بانکی، 
نظام بودجه ریزی،  اختصاِص ارز ترجیحی، 
ســوداگری ها در بــازار ارز، طــال و خودرو، 
بی تفاوتی نسبت به گرانی ها و رها کردن بازار و 
بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان 
و باب همایون و میردامــاد ارتباط دارد نه به 
جورجیا و میشــیگان و آریزونا. پس به مردم 

آدرس غلط ندهید. 
 بایدن باید بدون پیش شرط 

تعهدات را اجرا کند
وی افزود: مهم ترین ریشه  مشکالت کشور 
سوء مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت های 
عظیم داخلی، دســت روی دست گذاشتن 

و ناهماهنگی میان نهادهای سیاســتگذار و 
مجریست.

وی افزود: بدیهی اســت که لغو تحریم ها 
باید یکی از اهداف در سیاست خارجی باشد 
اما واقع بینی حکم می کند که  لغو تحریم ها 
بدون فرصت ســازی و تولید قدرت ســاده 

اندیشانه است.
 همچنیــن در ایــن راه، هر ســیگنالی 
کــه تصویــِر ضعــف و نیــاز بــه خــارج 
را به دشــمن بدهد، فرصت ســوزی اســت 
بنابراین مجلِس شــورای اســالمی معتقد 
اســت باید با تغییر بــرآورِد آمریکا، فشــار 
 تحریمــی و اقتصادی بر ایــران را برای آنان 

هزینه زا کرد.
وی ادامه داد: درســت اســت که بایدن 
بــا ترامپ فــرق  دارد اما مهم این اســت که 
بدانیــم بایدن در بهترین حالــت با اوبامایی 
که طراح تحریم های به اصطالح فلج کننده 
 و اولیــن ناقــض تعهــدات آمریکا اســت، 

تفاوتی ندارد. 
رئیس مجلس گفت: جمهوری اســالمی 
ایران طبِق گزارش هــاِی مکرر آژانس انرژی 
اتمی تمام تعهدات خود را به طور کامل اجرا 
کرد، لذا اگــر بایدن واقعا معتقــد به توافقی 
است که به عنوان نفر دوم دولت قبل با ایران 
امضا کرده، باید بدون پیش شــرط تعهدات 
عمل نشده را اجرا و خسارات چندساله مردم 
ایران را از انجام ندادن تعهدات دولت آمریکا 

جبران کند.

خبرخبر

 رئیس جمهوری خطاب به مجریان  اعمال
 محدودیت های شدید کرونایی:

اغماض نکنید

قالیباف:

 بایدن فشار حداکثری ترامپ را 
به فشار هوشمند تبدیل می کند

ترامپ که تاکنون از پذیرفتن شکست در 
انتخابات ریاســت جمهوری خودداری کرده 
بود، برای نخستین بار در پیامی توییتری قبول 
کرد در برابر جو بایدن شکست خورده است. او 
اما ادعاهای بی پایه درباره تقلب در انتخابات را 

بار دیگر تکرار کرد.
به گــزارش دویچه وله؛ دونالــد ترامپ در 
پیامی توییتری نوشت: »او برنده شد، چون در 
انتخابات تقلب شد«؛ او با این پیام به پیروزی 
جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری اذعان 
کرد، هرچند آن را با شائبه »تقلب«همراه کرد.

ترامــپ همچنــان مدعی اســت که در 
انتخابات ناظران بی طرف وجود نداشــته اند 
و شــمارش آرا توســط »نرم افــزاری ویژه« 

دستکاری شده است.
ترامپ هنوز از تکاپو برای باطل کردن تمام 
یا بخشــی از روند شــمارش آرا آرام نگرفته و 
وکیالن او در برخــی از ایالت ها علیه احتمال 

تقلب در انتخابات اقامه دعوا کرده اند.
تاکنون از هیچ ایالتــی خالف یا بی نظمی 
جدی در جریــان رأی گیری و شــمارش آرا 
گزارش نشــده اســت. در مقابل، بســیاری 
از مقام هــای فــدرال از »مطمئن تریــن 
 انتخابــات در تاریخ ایاالت متحده« ســخن 

گفته اند.

هواداران ترامپ در واشنگتن به 
خیابان ها ریختند

مطابــق نتایــج پایانی شــمارش آرا، جو 
بایــدن ۳۰۶ رأی الکتورال را کســب کرده، 
 درحالیکــه ترامپ تنها ۲۳۲ رأی به دســت

 آورده است.
با وجود پیــروزی نمایان بایــدن، ترامپ 
به اقدامات حقوقی بیشــتر تهدید کرده و از 
هواداران خود خواسته است که به اعتراضات 
خود در مخالفــت با نتایج رســمی انتخابات 

ادامه دهند.
هــواداران ترامپ، بــه پیــروی از رئیس 
جمهــوری محبوب خود، همچنــان بر طبل 
»تقلب« در انتخابات می کوبند و روز شــنبه 
)۱۴ نوامبر( در واشنگتن و چند شهر دیگر در 
حمایت از ترامپ به خیابان رفتند و در مواردی 

با مخالفان درگیر شدند. 

خبر

برای نخستین بار و با تکرار ادعای تقلب؛

 ترامپ شکست در انتخابات 
را پذیرفت

 رئیس جمهوری خطاب به مجریان  اعمال
 محدودیت های شدید کرونایی:

اغماض نکنید

همين صفحه

رئیس  جمهوری در آستانه اعمال محدودیت های شدید برای مقابله 
با موج ســوم کرونا در بیانیه ای تاکید کرد: از وزارت بهداشت و درمان 
می خواهم به طور کامل و بــدون اغماض، طرح نظــارت بر قرنطینه 
 مبتالیان و شناسایی حلقه تماس و هشــدار و در صورت لزوم جریمه 

را اجرا کند.
 حســن روحانــی در ایــن بیانیــه کــه عصــر دیــروز صــادر 
شــد، تصریح کرد: با توجــه به جهش ویــروس کرونــا و اوج گیری 
مجدد بیمــاری عالمگیر کووید ۱۹ در کشــور به پیشــنهاد وزارت 
بهداشــت و درمان و قرارگاه عملیاتــی کرونا، »طــرح جامع مقابله 
با کرونا« در ســتاد ملی کرونا به تصویب رســید که بــه موجب آن، 
 اعمــال محدودیت هــای شــدید در شــهرهای مختلف کشــور از 

هفته آینده الزامی می شود. 
در این شرایط، وظیفه اخالقی، شرعی و انقالبی همه ما حفظ حیات 
جامعه و توجه به مســئولیت عمومی و عمل به اقتضائات این شرایط 
است. از این رو وظیفه خود می دانم که موارد زیر را به اطالع ملت شریف 

ایران برسانم:
۱- بسیج همگانی ملت و دولت را برای مقابله با موج سوم کرونا در 

کشور اعالم می کنم.
۲- از همــه دســتگاه های دولتــی و دیگــر قــوا و نهادهــا 
می خواهــم که بــا اجــرای دقیق مصوبــات ســتاد ملی کرونــا، با 
 همه امکانــات به یــاری وزارت بهداشــت و درمــان  و کادر درمانی 

کشور بشتابند.
۳- از قرارگاه عملیاتی کرونا می خواهم اجرای همه مصوبات ستاد 

ملی، توسط دستگاه های مسئول را پیگیری کند...

تأکیدی دوباره در دیدارهای مهم سران نظامی ایران و عراق؛

تهراننیازهایدفاعیبغدادراتأمینمیکند
سياست 2

چرتکه 3

بایدن معادالت نفتی را تغییر می دهد؟ 

 شمارش معکوس برای 
بازگشت ایران به بازار نفت


