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رئیس جمهور، گفــت: پیروزی بــر کرونا 
نیازمنــد کارزاری مبتنی بر »همبســتگی« 
میان حاکمیت، همبستگی در میان نهادهای 
مدنی داوطلب و درنهایت همبســتگی مابین 

شهروندان و حاکمیت است.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی عصر دیروز 
در جلســه بررسی نهایی دســتورالعمل های 
»طرح جامع اعمــال محدودیت های پویا در 
مقابله با کرونا« که با اجرای آن از روز شــنبه 
هفته آینده، محدودیت های شدید در شهرهای 
مختلف کشور به اجرا گذاشته می شود، تاکید 
کرد: بسیج همگانی باید به آمادگی ملی برای 
مبارزه با بیمــاری بینجامد و در این مســیر 
نیازمند ایجاد »آمادگی ملــی« برای مبارزه با 

بیماری هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اجازه داد 
رقابت های سیاسی، »احســاس رهاشدگی« 
در شــهروندان را تقویت کند؛ بسیج عمومی و 
همکاری و همراهی گسترده مردم و نهادهای 
مســئول در اجرای طرح جامع مقابله با کرونا 
را برای مهار موج ســوم این بیماری در کشور 
ضروری خواند و با برشــمردن وظایف دقیق 
هر یک از بخش ها و نهادهای مســئول، از آنها 
خواست هماهنگ، متحد و با اراده قوی، تالش 
خود را در مســیر خدمت به ســالمت مردم، 

مضاعف کنند.
وی تصریح کرد: تمام دســتورالعمل ها در 
خصوص اجرای این طرح برای شــهرهای در 
وضعیت قرمز، نارنجی و زرد، باید به روشنی و 
دقیق، تا صبح چهارشنبه به اطالع مردم برسد 

و به مراکز ذی ربط ابالغ شود.
وی گفت: همچنین ضروری است به تمامی 
مشــاغل، کارکنان، کارگران و کسب و کارها، 
مراکز آموزشی و گروههای که در طرح از آنها یاد 
شده، از طرف دستگاه های مسئول ابالغ های 

الزم انجام گیرد.
 روحانی تصریح کرد: برای مهار موج ســوم 
ویروس کرونا که با توجه به افزایش قدرت شیوع 
و بیماری زایی آن، بسیار سنگین تر از قبل است، 

همگان باید مقررات و دستورالعمل های مقابله 
با کرونا را به عنوان وظیفه ای شرعی و اجتماعی 

رعایت کنند.
روحانی با اشــاره به اینکه »در برابر کرونا یا 
همه بازنده ایم و یا همه پیروز« و دولت به دنبال 
پیروزی ملی و سالمتی برای همه است، تصریح 
کرد: بی تردید در تحریم و فشــار حداکثری، 
هر تصمیمی برای مهار بیمــاری به »تصمیم 
سخت« بدل می شــود اما اولویت نخست در 
انتخاب های ســخت و تعیین سیاســت های 

بهینه، »جان عزیز« هر ایرانی است.
رئیس جمهــور بــا تاکید مجــدد به همه 
سیاسیون، رسانه ها و صاحبان تریبون ها برای 
اینکه عرصــه مقابله با کرونا و حفظ ســالمت 
مردم را به میدان کشــکمش های سیاســی 
تبدیل نکنند، یادآور شــد: دولت و ستاد ملی 
مبــارزه با کرونا طــی 9 ماه گذشــته، فارغ از 
جریان سازی های سیاسی و حاشیه پردازی های 
رسانه ای، به طور هماهنگ و منسجم در مسیر 
خدمت به سالمت مردم کار خود را انجام داده 
و هیچ گاه اجازه نداده اند این کشــمکش ها و 

حاشیه پردازی ها مسیر خدمت را مختل کند.
 روحانی تصریح کرد: همه ما به نوبه خود در 
قبال جان و سالمت یکدیگر مسئولیت داریم 
و باید به یکدیگر در این مبارزه نفس گیر کمک 
کنیم و همه دستگاه های دولتی همانطور که در 
9 ماه گذشته با اولویت قرار دادن مقابله با کرونا 
در شرایط تحریمی، تمامی همت و اراده خود را 
برای تضمین سالمت مردم به کار گرفته در این 
بسیج عمومی، پررنگ تر و قوی تر از گذشته در 

کنار وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.

رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
اطالع رســانی دقیق و به موقع درباره جزئیات 
ایــن طــرح و جلــب همــکاری و همراهی 
مــردم گفــت: کمیتــه تبلیغــات موظــف 
است به روشــنی و شــفافیت با اســتفاده از 
ظرفیت های رســانه ای کشــور و رسانه ملی 
و فضای مجازی مردم را نســبت به این طرح 
آگاه کنــد بــه طوری کــه هیچ کــس نباید 
 نســبت به این موضــوع دارای ابهام باشــد.

روحانی تصریح کــرد: اطالع رســانی در این 
راستا باید در یک مســیر واحد هدفمند انجام 
گیرد و از اظهارنظرهای متناقض و یا مشکوک 
و ابهام برانگیز که باعث مشــوش شــدن افکار 
عمومی می شود، پرهیز شود. در همین راستا، 
تخلف از مقررات بهداشــت عمومــی باید به 
عنوان ضدارزش در فرهنــگ عمومی جامعه 
تثبیت شود و موارد تخلف، به عنوان تعرض به 

حق الناس و حقوق عمومی مطرح شود.
رئیس جمهور گفت: نیروی انتظامی و بسیج 
ضروری اســت اجرای کامل و بدون اســتثنا، 
تصمیمات انضباطی مقــررات فاصله گذاری 
اجتماعی و محدودیت شدید بهداشتی را اجرا 
کرده و ضابطین نسبت به جریمه اقلیت بسیار 
کوچک متخلفین که امنیت بهداشتی جامعه 

را به خطر می اندازند، اقدام کنند.
 روحانی گفت: وزارت بهداشــت و درمان 
نیز همانطور که در بیانیه ام به آن اشــاره کردم 
به طور کامل و بدون اغمــاض، طرح نظارت بر 
قرنطینه مبتالیان و شناســایی حلقه تماس و 

هشدار و در صورت لزوم جریمه را اجرا کند.
رئیس جمهــور قرارگاه عملیاتی ســتاد 
ملی مبارزه بــا بیماری کرونــا را نیز موظف 
کرد اجرای همه مصوبات ستاد ملی از سوی 
دســتگاه های مســئول را پیگیری، رصد و 

گزارش آن را ارائه کند.
 روحانی گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز 
موظف است اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشت 
و درمان و دیگر دســتگاه های مسئول در امر 

مقابله با کرونا را به فوریت تأمین کند.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهــرا درباره 
اظهارات روز گذشــته رئیس مجلس درباره 
عــدم اثرگــذاری تحریم ها بر ایــران و لزوم 
برگشــت بایدن به برجام گفــت: همه مردم 
دیگر به موضع گیری های سیاسی مسئوالن 
کشور آشنا هســتند. گویی با این نوع انتقاد 
از وضعیت موجود خودشان را از اقداماتی که 
انجام دادند مبرا می کنند و گویی آنها جزئی از 

این تصمیم گیری ها نبودند.
حســین راغفر در گفت وگو با ایلنا با بیان 
اینکه مشکل اصلی کشــور ما مسائل داخلی 
است، ادامه داد: مســائل و فشارهای خارجی 
از جمله تحریم زمانی اثربخش تر می شود که 
ناتوانی ما در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی 
برجســته می شــود، در آن زمان تحریم ها 

اثربخشی بیشتر از خود نشان می دهند.
ایــن کارشــناس اقتصادی تاکیــد کرد: 
مســئله ای که امروز ما با آن مواجه هســتیم 
این اســت که سیاســت های اقتصادی سه 
دهه گذشــته امروز به بار نشســته اســت و 
همان نتایجی را به دســت آورده که طراحان 
اصلی این سیاســت ها در دنیا آن را جستجو 

می کردند.
راغفر گفت: سیاست های نئولیبرالیستی 
در کشور حاکم شد و اصلی ترین علت شکاف 
طبقاتی و ناتوانی و فروپاشــی بخش تولید در 
داخل کشــور و همچنین رشد اقتصاد مالی و 
فعالیت های ســوداگرانه و سفته بازی همین 
بود و این هدف سیاســت های اقتصادی سه 

دهه گذشته بود که امروز به بار نشسته است.
وی افزود: بنابراین بر روی این نارضایتی ها 
و مشــکالتی به دنبال آن پدید آمد و می آید، 
طبیعی اســت که عده ای ســرمایه گذاری 
کننــد؛ از جملــه رقبای سیاســی در داخل 

کشور که گویی مسئله امنیت ملی برای آنها 
مسئله اصلی نیست بلکه مالحظات سیاسی 
و شــعارهای مردم فریب برای آنها بیشــتر 

اهمیت دارد.
سیاست های مجلس تنها منافع 

سوداگران را حفظ می کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد 
مجلس یازدهم گفت: در همیــن چند وقتی 
که مجلس جدید شــروع به کار کرده شــاهد 
اتخاذ تصمیمــات متعددی در جهت رشــد 
سوداگری، ســفته بازی، صادرات مواد خام و 
رشــد نابرابری ها بودیم و تصمیمات متعددی 
در این زمینه ها گرفته شده است که فقط حافظ 
منافع سوداگران و سفته بازان در کشور است. 
راغفر ادامه داد: در این مدت شــاهد افزایش 
صادرات مواد خام، انتقال یارانه های گسترده 
به گروه های نخبه بر اقتصاد کشــور بودیم که 
همین مجلس در مورد تمــام این موضوعات 
تصمیم گیری کرده اســت. وی بــا بیان اینکه 
بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده با امضای سران 
سه قوه صورت می گیرد، گفت: بنابراین هر سه 
قوه در اتخاذ تصمیمات مســئولیت مشترک 
دارند البته تمام اینها از ضعف های اساسی که در 
دولت وجود دارد، کم نمی کند اما به این معنی 
هم نیست که نمی توان مسئولیت های مجلس 

در این رابطه را نادیده گرفت.

 شاهد ناپختگی 
برنامه های مجلس هستیم 

این کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه 
رفتار مجلــس یازدهم حکایــت از ناپختگی 
برنامه هــای آنهــا دارد، بیــان داشــت: در 
تصمیمــات اقتصــادی شــاهد ناپختگــی 
برنامه های مجلس و شتاب زدگی مجلس در 
این اقدامات نمایشــی هستیم که یکی از آنها 
موضوع یارانه کاالهای اساسی بود که شورای 

نگهبان آن را رد کرد.
راغفر ادامــه داد: این اقدامــات از مجلس 
پخته و آگاه نســبت به مسائل کشــور و ارائه 
پیشــنهادهای عملی و امکانپذیر بسیار دور 
و این اقدامات بیشــتر به دلیل نزدیک شدن 
بــه انتخابات اســت که گروه هــای مختلف 
خود را بــرای انتخابــات آمــاده می کنند و 
 ســعی دارند افــکار عمومی را بــه نفع خود 

جذب کنند.
وی تاکید کرد: تمام این اقدامات نشــان 
می دهد که مجلس به برداشت مردم از آنچه 
که در نظــام تصمیم گیری می گذرد بســیار 
غافل هستند و مردم هم امروز کمترین توجه 
را به محافل تصمیم گیری های کشــور مثل 
مجلس و دولت دارند یعنی تا حدود زیادی از 

اثربخشی این سیاست ها ناامید شدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: این شعارها 
فقط هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد 

و به رسیدن به یک راه حل کمک نمی کند.
راغفر بــا بیان اینکه 8 ســال از عمر دولت 
گذشت و در مدت باقی مانده هم امیدی به حل 
مسائل وجود ندارد، گفت: در خوشبینانه ترین 
حالت، مردم به دولت آینده امید بسته اند که 
آن دولت هم با مشکالت به ارث رسیده از دو 

دولت گذشته مواجه خواهد بود.

گفتوگوخبر

رئیس جمهور:

پیروزی بر کرونا نیازمند »همبستگی« میان حاکمیت و شهروندان است
راغفر در گفت وگو با ایلنا:

رئیس مجلس خود را از انتقادات مبرا  نکند

ایران آرام ترین همسایه خود را از دست داد؟

یک تغییر 
ژئوپلیتیک تلخ

سياست 2

ایران در میان همسایگان خود کوتاه ترین مرز را با ارمنستان دارد؛ مرزی 
حدود 48 کیلومتر. اما همین مرز کوتاه، ارمنستان را به یکی از همسایگان 
ایران تبدیل کرده است؛ همسایه ای آرام و بی حاشیه که تقریبا می توان گفت 
ایران کم اختالف ترین مناسبات در میان همسایگانش را با آن دارد. حاال اما 
به نظر می رسد با وقوع تغییرات ژئوپلیتیکی تلخ در شمال مرزهای ایران؛ 

تهران در آستانه از دست دادن این همسایه آرام است. 
مجله فارین پالیسی چندی پیش در مقاله ای نوشت که »درگیری بین 
آذربایجان و ارمنستان در بدترین زمان ممکن برای ایران رخ داده است!« 
رخ دادن این درگیری در »بدترین زمان ممکن« اکنون دارد تبعات خود 
را نشان می دهد و البته دامنه تبعاتش در آینده از این هم بسیار گسترده تر 
خواهد شد.  تحریم، کرونا، فشارها و دعواهای سیاسی داخلی و اوضاع آشفته 
چنان ایران را خسته کرده که نتوانست به  رغم دارا بودن طوالنی ترین مرز 
با طرف های درگیر در قره باغ، حضــور قدرتمندی در این درگیری از خود 
نشان دهد و چنان سرگرم مشغولیات دیگر بود که تازه 30 روز پس از آغاز 
درگیری عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه را با طرحی تحت عنوان 
صلح برای طرفین درگیر، به چهار کشور ارمنستان، آذربایجان، روسیه و 
ترکیه فرستاد؛ اما دست خالی بازگشت؛ چنان دست خالی که 15 روز بعد 
دو طرف ذیل نفوذ روسیه و ترکیه به توافق رســیدند و حتی نامی از ایران 

هم به میان نیامد. 
خسران سنگین ایران

آنچه اکنون در ورای مرزهای شمالی ایران، در منطقه قفقاز جنوبی در 
جریان است، این است که...

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

تردد در شهرهای قرمز از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح ممنوع شد
شهرنوشت 6

چرتکه 3

دسترنج 4

گوشت 

مرغ

به رغم تخصیص ارز 4200 تومانی برای پایین نگه داشتن قیمت؛

قیمت یک مرغ برابر یک ماه یارانه است
کاهش شدید سهم مواد پروتئینی در سفره خانوارها

کارگران: ماه هاست گوشت نمی خوریم


