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رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:

حلقه محاصره کرونا از 
تنگ تر شده است

یحیی و پسرها؛ آماده شروع لیگ بیستم

پرسپولیس، بدون ترمز!

اگر در این روزهای کرونازده ناگزیر به سفر 
هستید، این مطلب را بخوانید؛

راهکارهایی برای کاهش ریسک 
ابتال در سفرهای ضروری
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نمادی از نابرابری جنسیتی است
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بی ارج

از سوی خطیب زاده صورت گرفت؛
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بازار    را   نداشتند

سياست 2

رهبر انقالب روز میالد پیامبر اکرم)ص( در ســخنانی که با مردم 
داشتند، با بیان اینکه »هیچ استداللی پشت گرانی ها نیست«، تاکید 
کردند: »هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی 
از دستگاه های دیگری که مرتبط با قضّیه هستند، گمرک و دیگران، با 

همدیگر همکاری کنند.«
بالفاصله پس از ایــن اظهارات، وزیر صمت اعــالم کرد که قیمت 
کاالهای اساســی در کشــور در هفته آینده تغییر محسوسی خواهد 
داشــت. وزیر جهاد کشــاورزی نیز عنوان کرد: »در راستای سخنان 
امروز رهبری هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت صمت، وزارت جهاد 
کشــاورزی، گمرک و بانک مرکزی صورت گرفته و مصوبه های بسیار 

مهمی در ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب شد.«
پنداری که این دو وزیر، پیش از ســخنان رهبری نمی دانستند که 
همکاری با یکدیگر و کنترل تورم جزء وظایف ذاتی آنهاست! و حاال با 

اشاره مقام معظم رهبری واقف به این امر شده اند!
تشکیل قرارگاه »هفده ربیع« برای مبارزه با گرانفروشی

این نوع واکنش های مایوس کننده از مردان دولتی، طبیعی است 
که مردم را بیش از پیش از آنان ناامید می کند. در مقابل مردان نظامی 

فرصت را غنیمت شمرده و سعی در پر کردن این خال دارند. 
سردار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه دیروز به دنبال فرمان مقام 

معظم رهبری درباره کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی و...

اعالم پیروزی تلویحی از سوی هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

رجزخوانی ترامپ، تیزپروازی بایدن
جهان 3

رئیس جمهور تاکید کرد که برای ایران شیوه ای 
که آمریکا در پیش می گیرد مهم است نه فردی که 

بر سر کار می آید.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی صبح دیروز در 
جلسه هیات دولت با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا 
گفت: انتخابات آمریکا عبرت آموز است. البته برای 
ما مهم نیست چه کسی در آمریکا انتخاب می شود؛ 
ولی شیوه ای که آمریکا در پیش می گیرد مهم است.

 آمریکا به معاهدات بین المللی برگردد 
و به مردم ایران احترام بگذارد

وی افزود: برای ما این مهم اســت که آمریکا به 
قانون، معاهدات بین المللی و چندجانبه برگردد 
و به مردم ایران احترام بگذارد، حاال هر کســی که 
می خواهد باشد. ما از آمریکا بدون در نظر گرفتن 
اینکه چه کسی رئیس جمهور است به جای تحریم، 
احترام و به جای تهدید، تکریم و به جای عهدشکنی 
و بی قانونی، اجرای قانون و تعهدات را می خواهیم؛ 

در این صورت است که شرایط فرق می کند.
رئیس جمهور ادامه داد: برای ما شیوه و سیاست 
آمریکا مهم است و حزب و فرد اهمیتی ندارد؛ البته 
ما بر فرض اینکه شیوه آمریکا تصحیح نخواهد شد 

برای کشور برنامه ریزی کرده ایم.
روحانی اضافه کرد: تصمیمات ما برای کشور 
از چند هفته پیش بدون توجه به این که چه کسی 
در آمریکا پیروز می شود اتخاذ شده است. مبنای 
ما تولید داخلی، صادرات نفتی و عمدتا غیرنفتی و 
نحوه تعامل وزارتخانه ها و بانک مرکزی با یکدیگر 
است. حاال اگر آمریکایی ها عبرت بگیرند، به تعهدات 
خود بازگردند و رفتار گذشته شان را تغییر دهند و راه 
دیگری را انتخاب کنند فبها ولی اگر از مسیر گذشته 
خود باز نگردند، ما برنامه ریزی های الزم را کرده ایم 

که کشور را چگونه به جلو ببریم.
 تصمیمات مهمی 

برای 9 ماه پایانی دولت گرفته ایم
رئیس جمهور با بیان این کــه مردم مطمئن 
باشند کاالهای اساســی و ضروری در اختیارشان 
خواهد بود یادآور شد: ما در ستاد اقتصادی دولت 
تصمیمات مهمی را برای ۹ ماهه پایانی این دولت 
گرفته ایم و بر مبنای این ۹ ماه برنامه ریزی کرده ایم 

البته برنامه هــای بلندمدت هم وجــود دارد. وی 
همچنین اظهار کرد: در هفته گذشته واردات ۳۸ 
درصد و صادرات ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده که 
این نشان می دهد روند واردات و صادرات رو به رشد 
بوده است. هماهنگی الزم هم در ستاد اقتصادی بین 
بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی 
و وزارت اقتصاد به وجود آمده و مصوبه الزم هم برای 
تخصیص ارز و هم برای صادرات، واردات یا اینکه 
چه ارزهایی به کاالها اختصاص یابد و نحوه  ترخیص 

کاال از گمرک ابالغ شده است.
وضع صادرات خوب شده است

روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مبانی 
تصمیمات در ستاد اقتصادی این بود که توجه کنیم 
چگونه صادرات افزایش یابد، کاالهای اساســی 
راحت تر به دســتمان برســد و به جای گرفتاری 
در گردش هــای مالی کار با تهاتــر صورت بگیرد 
و همچنین به جای ماندن جنــس در گمرک در 
همان موقع خرید تکلیف آن مشخص شود. تمام 
تصمیمات برای سامانه جامع تجارت هم برای بروز 
و روشن شدن چنین مسائلی است. وی با تاکید بر 
این که مشــکالت یکی دو ماه اخیر که مردم با آن 
مواجه شدند به ماه های اولیه امسال مربوط می شود، 
اضافه کرد: در آن زمان به خاطر کرونا صادرات ما لغو 
شد اما االن وضع صادرات خوب شده است. امروز 
خوشحال هستم که بانک مرکزی و وزارتخانه های 
مرتبط به ســخنان رهبر انقالب توجــه ویژه ای 
کرده اند. ایشان به حق تاکید کردند که گرانی برخی 
کاالها ناموجه، نادرســت و ناصحیح است که باید 
مشکالت و ناهماهنگی ها حل شود؛ البته دالیلی 
برای این موضوعات مطرح می شود که باید حل و 
فصل شوند. رئیس دولت دوازدهم همچنین بیان 

کرد: ما دو هدف اصلی داریــم یکی وفور کاالهای 
اساسی و غیراساســی و دیگری قیمت منصفانه، 
نســبت به اولی موفق بودیم و برای پایان امسال و 
سال آینده هم موفق خواهیم بود. آنچه امروز برای ما 
مهم است این است که قیمت ها قابل قبول و متعادل 

باشد و روی آن تمرکز کرده ایم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به شرایط منطقه یادآور شد: درگیری 
میان دو همسایه ما در مرزهای شمال غرب کشور از 
اوایل مهرماه شروع شده و هنوز ادامه دارد. در این 
مدت وزارت خارجه فعال بوده و نیروهای مســلح 
کامال حواس شان برای امنیت مرزها جمع بوده و 
نظارت و برنامه ریزی کرده اند. وی ادامه داد: برای ما 
امنیت مرزهای مان اهمیت دارد و اینکه تروریست ها 
در نزدیکی مرزهای ما نباشند برایمان بسیار مهم 
است. در این موضوع امیدواریم مرزهای جغرافیایی 
کشورها تغییر نکند. ضمن این که تمامیت ارضی را 
حق آذربایجان می دانیم، اما دلمان می خواهد این 
مسائل از طریق غیرنظامی و دیپلماتیک حل و فصل 
شود. وزارت خارجه در این زمینه طرح خوبی دارد که 
امیدواریم در جای خودش مورد استفاده قرار گیرد. 
حقوق کشورمان به همه کشورها ابالغ شده است. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود 
اظهار کرد: ما فردا افتتاح متفاوتی در کشور داریم 
و کشور وارد یک فناوری جدید برای تحصیل آب 
شیرین می شود. ما می خواهیم برای مناطقی که 
خشکسالی بیشتر روی آنها اثر می گذارد فناوری 
نمک زدایی را در کشور شــروع کنیم. وی با بیان 
این که وزارت نیرو، طرح مطالعــات الزم را در ۱7 
استان فالت مرکزی و ساحلی خلیج فارس و دریای 
عمان پیش برده است، خاطرنشــان کرد: برخی 
استان های ساحلی ما نیازمند آب هستند حتی اگر 
این آب شور باشد؛ چرا که برای مصارفی مثل پرورش 
آبزیان به آن احتیاج دارند. برخی استان های دیگر 
هم نیازمند هستند که آب نمک زدایی شود. اولین 
مرحله  این طرح فردا آغاز می شود که رساندن آب به 
استان کرمان است. فردا با این طرح خلیج فارس به 
استان کرمان متصل می شود و یزد و دیگر استان ها 

در مراحل بعدی هستند.

خبر
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