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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای عالی 
هماهنگــی اقتصادی با رهبر معظم انقالب اســالمی تاکید 
کردند: مشــکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست همت، 

شجاعت و پیگیری جدی نیاز است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقالب 
اسالمی صبح دیروز در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشــاره به چهار محور 
الزم برای اقتصاد کشــور یعنی حل مشکل کسری بودجه، 
افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای 
ضعیف خاطرنشــان کردند: باید با همــت جدی و تالش 
پیگیر مســئوالن، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی 

مردم مشخص شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، اقتصــاد را موضوع اصلی 
کشــور خواندند و افزودند: اینکه در سالهای اخیر شعار هر 
ســال، موضوعی اقتصادی انتخاب شــده، به همین دلیل 
اســت. ضمن آنکه معیشــت مردم حقاً دچار تنگی شده و 

در ماههای اخیر نیز کرونا، مشکالت را بیشتر کرده است.
ایشــان افزودند: هــدف از برگزاری این جلســه، بیان 
راهکارهای عملی اســت که در کوتاه مــدت نتیجه دهد و 
تأثیر آن در زندگی مردم مشــخص شــود که البته الزمه 
اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها، همت جدی 
و تالش پیگیر رؤســای قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه در 

تشکیالت و سازمانهای آنها است.
رهبر انقالب اســالمی قبل از بیــان راهکارها، دو نکته 
مهم را بیان کردند و افزودند: کارشناســان برای مشکالت 
اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، 
نداشتن یا ندانســتن راهکار نیســت بلکه نیازمند همت، 

شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.
رهبــر انقــالب اســالمی نکته دوم خود را بــه موضوع 
تحریم هــا بــه عنوان یــک واقعیت تلخ و جنایــت امریکا 
و شــرکای اروپایی بــر ضد ملت ایران اختصــاص دادند و 
افزودند: این جنایت ســالها است که بر ضد ملت ایران انجام 

می شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکیــد بر اینکه برای عالج 
تحریم ها دو مســیر »خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر آنها« 
و »رفــع تحریم« وجود دارد، افزودند: البته ما مســیر رفع 
تحریم را یک بار امتحان و چند ســال مذاکره کردیم اما به 

نتیجه ای نرسید.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها 
و بی اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای 
کار، ســختی ها و مشکالتی داشته باشــد اما خوش عاقبت 

است.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردنــد: اگر با 

تالش و ابتکار و با ســینه ســپر کردن در مقابل مشکالت 
بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی اثر شــدن 
تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت.

ایشــان دو نکته مقدماتی خــود را اینگونه جمع بندی 
کردند: ما ظرفیت ها و توانایی های فراوانی برای بی اثر کردن 
تحریم ها داریم، به شــرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به 

دل مشکالت برویم.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ســپس با بیــان بعضی از 
راه حل های پیشــنهاد شده کارشناســان و متخصصان در 
چهار ســرفصل »کسری بودجه«، »افزایش سرمایه گذاری 
دولتــی و نهادهای عمومی«، »جهش تولید« و »حمایت از 
قشــرهای ضعیف« ابراز امیــدواری کردند که با اجرای این 
راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید 

آید.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکــه با وجود 
برخی کارها، شــعار ســال در حد انتظار تحقــق نیافته، 
افزودند: کارشناساِن بخشــهای دولتی و غیردولتی برخی 
راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد 
کرده اند از جمله: »افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت 
قطعه ســازان داخلی«، »افزایش تولیــدات صنعت نفت با 
تکیــه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی« و »افزایش تولید 

خوراک دام و دانه های روغنی«.
رهبر انقالب همچنین بر »ضرورت حمایت از قشرهای 
ضعیف« تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده ها به علت 
رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و 
اکنون نیز کرونا بر مشــکالت افزوده و دشواری های جدی 

معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به وجود آورده است 
که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.

ایشان »ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد 
مــردم« و »ایجاد پایگاه ملی ایرانیان بــا اتصاِل پایگاههای 
مختلــف اطالعاتی به یکدیگر« را از جمله پیشــنهادهای 

کارشناسان برای کاهش مشکالت مردم برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با تأکید بر اینکه باید 
بنــا را بر این بگذاریم که گشایشــی از خارج انجام نخواهد 
شــد، افزودند: کسانی که برخی چشــم امید به آنها دارند 
با ما دشــمنی می کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به 
هیچ وجه روشن نیست و گرفتاری های اخیر، امکان صحبت 
و موضع گیری در مســائل بین المللی را به آنها نمی دهد و 

نمی توان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد.
ایشان همچنین به یاوه گویی های اخیر سه کشور اروپایی 
نیز اشــاره کردند و گفتند: وضع امریکا که مشخص نیست 
و اروپایی هــا هم دائماً در حال موضــع گیری بر ضد ایران 
هستند. آنها در حالی که خودشــان بیشترین دخالت های 
نادرســت را در مســائل منطقه دارند، به ما می گویند در 
منطقه دخالت نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای 
موشــک های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر 

قرار دارد، به ما می گویند موشک نداشته باشید.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: به شما چه ربطی دارد، شما 

اول خودتان را اصالح کنید و بعد اظهار نظر کنید.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکید کردنــد: به بیگانگان 

نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود.
رهبــر انقالب اســالمی در پایــان خاطرنشــان کردند: 

اگر حرکت و عمل در دســتور کار قــرار گیرد و کارهایی 
که می تواند به نفع مردم باشــد، انجام شــود، یقیناً دولت 

دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.
پیش از ســخنان رهبــر انقالب اســالمی آقای روحانی 
رئیس جمهور به برگزاری ۵۰ جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی از زمان تشکیل این شورا اشاره کرد و افزود: در این 
جلســات ۲۲۶ طرح در بخش های مختلف از جمله مسائل 
ناظر به اشتغال، اصالح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام 
پرداخت، سرمایه گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز و 

کاالهای اساسی مصوب شد.
بازتاب بیانات رهبری در رسانه ها خارجی

رســانه ها و مطبوعات خارجی بیانات امروز مقام معظم 
رهبری را درباره خنثی کردن اثر تحریم ها علیه ایران و بی 
اثر بودن مذاکره با کشــورهای غربی برای رفع تحریم ها را 

مورد توجه قرار دادند.
به گزارش ایســنا، نشســت شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصــادی با حضــور حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبر 
معظم انقالب اســالمی برگزار شد و ایشــان به ایراد بیانات 
مهمی درباره اقتصاد کشور و رویکرد غلط کشورهای غربی 

درقبال ایران پرداختند.
شبکه الجزیره با تیتر »رهبر ایران: تهران تا رفع تحریم ها 
مقاومت می کند« به بیانات امروز ایشــان درباره مقاومت در 
برابر لغــو تحریم های آمریکا پرداخته و نوشــت: آیت اهلل 
خامنه ای رهبر ایــران می گوید که کشــورش تا زمانی که 
کشورهایی که ایران را تحریم کرده اند به این نتیجه برسند 
که این اقدامات بی فایده هســتند، به مقاومت ادامه خواهد 

داد.
همچنین خبرگزاری رویترز بیانــات امروز مقام معظم 
رهبری را مورد توجه قرار داده و نوشت: آیت اهلل خامنه ای 
رهبر ایران درباره کلیت طرح مذاکره با غرب ابراز شــک و 

تردید کرد. 
رویترز به نقل از مقام معظم رهبری نوشــت: ما یک بار 
مسیر لغو تحریم ها را امتحان کردیم و چندین سال مذاکره 

کردیم اما این ما را به جایی نرساند.
عالوه بر این، روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست با تیتر 
»رهبر ایران مذاکرات جدیــد با غرب پس از ترامپ را منع 
کرد« به ســخنان امروز رهبر کشــورمان درباره مذاکره با 
کشــورهای غربی به ویژه در زمینه لغو تحریم ها پرداخته و 
به نقل از ایشــان نوشت: آن ها در امور منطقه ای ما دخالت 
می کننــد و به ما می گویند کــه مداخله نکنید. و در حالی 
که فرانســه و انگلیس موشک های هســته ای دارند، به ما 
می گویند که موشک نداشته باشید. این به شما چه ارتباطی 

دارد؟ شما اول باید خودتان را اصالح کنید. 

داریوش قنبری:
 اختالف سالیق سیاسی باید در راستای پیشبرد

 منافع ملی باشد
یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه عده ای مخالف خوشــبختی 
ملت هستند، گفت: برخی از تندروهای اصولگرا حتی به قیمت از دست رفتن 

کشور،  می خواهند رقیبشان را از سر راه بردارند.
داریوش قنبری در گفت و گو بــا خبرنگار ایلنا در خصوص انتخابات آمریکا 
و پمپاژ ناامیدی از ســوی برخی از جناح ها بــه مردم، اظهار کرد: یک ائتالف 
نانوشــته ای بین تندروهــای طیف راســت و محافظــه کاران آمریکا وجود 
دارد که در کارشــکنی هایی که در مســیر برجام صــورت گرفت، این ائتالف 
نانوشــته را مشــاهده کردیــم. یعنی همزمــان با کارشــکنی های ترامپ در 
آمریــکا و خروج از برجام شــاهد این بودیم که عــده ای در داخل ایران هم 
بحث دلواپســی نســبت به برجام را مطرح کردند و به برجــام می تاختند و 
در مســیر اجرای برجام در داخل کشــور ســنگ اندازی می کردند. آنها که 
در مســیر کارهای دولت کارشــکنی می کردند، در نهایت با خروج آمریکا از 
برجام به هدفشــان رســیدند. هدفشــان این بود که برجام را به ســندی که 
 خاصیــت نــدارد، تبدیل کنند و از ایــن طریق قصد داشــتند بر رقیب خود 

بتازند.
این فعال سیاســی اصالح طلب گفت: اخیراً اظهارات یکی از صاحبنظران 
طیف راســت را مشــاهده کردم که صراحتاً این بحث را مطرح کرده بود که 
اگر مذاکره با آمریکا از ســوی اصولگراها باشــد موجه است اما اصالح طلبان 
نباید مذاکره کنند. این موضوع نشــان دهنده این اســت کــه آنچه که برای 
اصولگرایان مهم اســت دعواهای جناحی اســت و مســائل ملــی برای یک 
طیــف خاصی از جریان راســت در درجــه دوم اهمیت قــرار دارد و منافع 
ملی از نگاه آنها جایگاهی ندارد. این یک انحرافی اســت که در طیف راســت 
 نســبت به منافع ملی شــکل گرفته و قطعاً برای آینده کشور بسیار خطرناک 

خواهد بود.
قنبری اضافــه کرد: در مجموع این موضوعات نشــان دهنده این اســت 
که گروه تنــدرو در جریان اصولگرا راهشــان را از ملت ایــران جدا کرده اند 
 و بــر طبــل دیگــری می کوبند و شــادی و غم و غصه شــان نیز بــا مردم

متفاوت است.
وی بیان کرد: زمانی که برجام به نتیجه رســید و کشــور به سمت آرامش 
می رفت، این افراد اعالم دلواپســی کردند و زمانی که برجام با مشکل مواجه 
شد، خوشحال شــدند و در حال حاضر هم نگران هستند که مبادا با پیروزی 
ً  بازگشــت آمریکا به برجام برای  بایدن، آمریکا به برجام بازگردد چراکه ظاهرا

آنها سازگاری ندارد.
نماینــده مــردم ایران در مجلس هشــتم افــزود: برای آن گــروه تندرو 
مهم نیســت کــه این جنــگ اقتصادی کــه میلیون هــا قربانــی در داخل 
 کشــور داشــته به مراتب از یــک جنگ نظامــی خســارات و خرابی  هایش

 بیشتر است.
قنبری اظهار کرد: به هر حال میلیون ها نفر در دو ســه سال اخیر به دلیل 
تحریم ها شغلشــان را از دست دادند، میلیون ها نفر به گرسنگی کشیده شدند 
و هزاران خانواده فروپاشــیدند، ظاهراً برای یک طیفی در داخل کشور نه تنها 
دارای اهمیت نیســت بلکه اگر برایشــان مقدور باشد به قیمت پیشبرد منافع 
جناحی خود حاضر هســتند سختی های بیشتر نیز سر ملت ایران بیاید؛ جای 

افسوس دارد که این افراد را ایرانی تلقی کرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه عده ای مخالف خوشبختی ملت 
هستند، گفت: طبیعی است در هر جامعه ای سالیق مختلفی در حوزه سیاست 
وجود دارد اما این ســالیق مختلف سیاسی در منافع ملی با یکدیگر اشتراک 
دارند. در واقع اختالف ســالیق تا جایی محترم اســت که در راستای پیشبرد 
منافع ملت باشد؛ وقتی یک اختالف سلیقه ای در مقابل ملت شکل بگیرد و با 
منافع ملی تقابل داشــته باشد، می توان گفت برای آن کشور یک خطر جدی 
از درون است. به نظر من یکی از مهمترین تهدیداتی که در داخل کشور علیه 
منافع کشور و تمامیت ارضی وجود دارد، خطر کوتاه فکری بعضی از محافظه 
کارانی اســت که فقط منافع جناحی را می بینند و حاضر هستند همه چیز را 

قربانی منافع جناحی کنند.
عضو شــورای مرکزی حزب مردم ســاالری بیان کرد: در همه کشورها در 
مجموع، حزب گرایی برای پیشــبرد منافع ملی شکل می گیرد و این انحرافی 
که در کشور ما شــکل گرفته اگر اصالح نشود، خطر این انحراف از تهدیدات 
خارجی بیشــتر است و اساســاً این خطر می تواند کشور را به سمت بحران ها 

پیش ببرد.
قنبــری در پایان گفت: در داخل جریان اصولگــرا باید با این طیف مقابله 
شــود. به هر حال در میان اصولگرایان افرادی زیادی هســتند که منافع ملی 
برایشان ارزش دارد و این اشخاص نباید اجازه دهند که طیف تندرو و افراطی 

منافع ملی را به بازیچه بگیرند و در مقابل منافع ملت بایستند.

گفت و گو 

رهبر انقالب:

برای رفع مشکالت معیشتی مردم باید اقدامی جدی انجام شود

نماینده پیشــین مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
ریاض و تل آویو به شــدت نگران احیای برجام هستند، به 
مشکالتی که در حال حاضر سعودی ها در داخل این کشور 
و منطقه با آن مواجه هســتند اشاره کرد و گفت: عربستان 
تصور می کند با پناه بردن به رژیم صهیونیستی می تواند بر 

مشکالتش غلبه پیدا کند.
به گزارش گروه سیاســت خارجی خبرگــزاری فارس، 
رســانه ها از دیــدار »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی با »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان سعودی 
خبر دادند. در همین خصــوص خبرگزاری »رویترز« اعالم 
کرد که نتانیاهو شب یکشنبه به صورت مخفیانه به عربستان 
سعودی سفر کرده و با بن سلمان دیدار کرده است و »مایک 
پامپئو« وزیر خارجه آمریکا و »یوسی کوهن« رئیس سازمان 
جاسوســی رژیم صهیونیستی )موســاد( نیز در این دیدار 

حضور داشته اند.
»یواف گاالنت« وزیر آموزش رژیم صهیونیستی نیز روز 
دوشــنبه خبر دیدار »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر این 
رژیم با »محمد بن ســلمان« ولیعهد عربستان سعودی در 
شــهر »نئوم« را تایید کرد. از سوی دیگر نشریه آمریکایی 
وال اســتریت ژورنال به نقل از یک مقام سعودی نوشت که 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و ولیعهد سعودی درباره 
مســائلی از جمله عادی سازی روابط و ایران صحبت کردند 

اما به توافقی نرسیدند.
در همین خصوص و علی رغم اینکه رسانه ها از جمله وال 
اســتریت ژورنال جزئیات این دیدار را نیز منتشر کرده اند، 
»فیصل بــن فرحان« وزیر خارجه ســعودی در توئیتر این 
دیدار را تکذیب کرد و نوشت: »من گزارش  رسانه ها را درباره 
دیدار اد عایی میان اعلی حضرت ولیعهد )محمد بن سلمان( 
و مقامات اسرائیلی در جریان سفر مایک پامپئو را مشاهده 
کــرده ام. چنین دیداری صورت نگرفــت. تنها افراد حاضر، 

مقام های آمریکایی  و سعودی بودند.«
دستپاچگی نتانیاهو و بن سلمان

 از روی کار آمدن بایدن
در همین زمینه، »مصطفی کواکبیان« نماینده پیشــین 
مجلس شــورای اســالمی و تحلیلگر مســائل سیاسی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس، درباره سفر مخفیانه نتانیاهو به 
عربستان سعودی که رسانه ها به آن پرداخته اند و جزئیاتی 
از آن را نیــز بیان کرده اند چند نکته را یادآور شــد و گفت: 
نتانیاهو و بن ســلمان به خاطــر حمایت هایی که از ترامپ 
داشتند به شدت نگران هستند. چرا که بن سلمان و نتانیاهو 
و ترامپ با هم البی داشــتند و طبیعتا وقتی بایدن روی کار 
می آید دســتپاچه هستند که چه مباحثی برای آنها ممکن 

است پیش بیاید.
 نگران احیای مجدد برجام هستند

وی دیگر دالیل این سفر را نگرانی از روابط ایران و آمریکا 
برشــمرد و افزود: نگرانی آنها این است که روابط آمریکا با 
ایران روابط مناســب تری شود و از سوی دیگر نگران احیای 
مجدد برجام و بازگشت آمریکا به برجام هستند. در همین 
زمینه نیز وزیر خارجه عربســتان خجالت هم نمی کشــد و 
می گوید ما در هــر مذاکره ای که آمریکایی هــا با ایرانی ها 
داشته باشند، باید حضور داشته باشیم و پیشاپیش خودشان 

را دعوت کرده اند. 
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 

ترس از احیای مجدد برجام یکی از اهداف سفر نتانیاهو به 
عربستان است و حتی نتانیاهو فتوا داده و گفته که بازگشت 

آمریکا به برجام حرام است.
کواکبیان در ادامه این گفت وگو در بیان تشــریح دالیل 
این ســفر مخفیانه که وزیر خارجه عربستان آن را تکذیب 
کرده اســت، با بیان اینکه روندی که رژیم صهیونیســتی، 
اعراب و کشورهای اسالمی را به دنبال خودش بکشاند ادامه 
نخواهد داشت، اظهار داشت: به هر شکلی بود بحرین، امارات 
عربی متحده و ســودان را به پروســه عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی کشاندند و االن شاهدند ترامپ یکی دو 
ماه دیگر بیشــتر فرصت ندارد و اگر بخواهند در این دو ماه 
عربستان را به این روند بکشانند، بحث زیادی وجود دارد و 

احتمال آن زیاد نیست.
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: به هر حال رژیم 
صهیونیستی به دنبال پروژه عادی سازی کشورهای اسالمی 
برای به رسمیت شناختن خود است و این نکته دیگری است 

که می تواند توجیه کننده این سفر باشد.
 عربستان تصور می کند با پناه بردن به امثال رژیم 

صهیونیستی می تواند بر مشکالتش غلبه پیدا کند
عضو پیشین کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در ادامه این گفت وگو با اشاره به پروژه ایران هراسی 
که از قبــل از ترامپ هم مطرح بود، اظهار داشــت: با این 
اقدامــات می خواهند به نحوی توجیــه کننده این موضوع 
باشند که خطر اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه 
نیســت و خطر اصلی جمهوری اسالمی ایران است تا از این 
طریق کشــورهای دیگر منطقه خلیج فارس را به وحشــت 

بیندازند و پروژه ایران هراسی را بین آنها تقویت کنند.
وی بیان کرد: با رفتن ترامپ و آمدن بایدن، مشکالتی که 
رژیم صهیونیســتی در داخل با آن مواجه است و اختالفاتی 
که بین حزب نتانیاهو و رقبا وجود دارد، مزید بر علت است 
که پروژه ایران هراســی را بزرگ نمایی کنند و عربســتان 

ســعودی را به عنوان به اصطالح خودشان »برادر بزرگ تر« 
کشــورهای خلیج فارس به این روند بکشانند که االن خطر 
اصلی دیگر اســرائیل غاصب نیست، بلکه جمهوری اسالمی 

ایران است.
کواکبیان همچنین به مشــکالتی که عربستان در داخل 
با آن مواجه است اشاره کرد و این مشکالت را توجیه کننده 

این سفر برشمرد.
نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی به خبر منتشر 
شــده مبنی بر اینکه عربســتان مورد اصابت موشک های 
انصاراهلل یمن قرار گرفته و مشــکالت داخلی این کشــور و 
همچنین مشکالتش در منطقه اشاره کرد و گفت:  عربستان 
تصــور می کند با پناه بــردن به امثال رژیم صهیونیســتی 

می تواند بر مشکالتش غلبه پیدا کند.
ایران بنای درگیری با کشورهای منطقه را ندارد

وی در جمــع بندی این گفت وگو بــا ذکر این نکته که 
مواضع جمهوری اســالمی ایران کامال مشــخص است و ما 
بنای هیچ گونه درگیری با کشورهای منطقه را نداریم و آنها 
هستند که با پروژه ایران هراسی خودشان را سرگرم کردند و 
می خواهند محفلی برای برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی 
داشته باشند، یادآور شد: برای ما هم خیلی نباید مهم باشد 
که چه کسی یواشکی و مخفیانه به عربستان سفر می کند، 
چــون آنها هم به دلیل مباحثی که با روی کار آمدن بایدن 
برای آنها مطرح می شود و مشکالتی که رژیم صهیونیستی و 
عربستان دارند، به این اقدامات دست می زنند و چندان نباید 

برای ما اهمیت داشته باشد.
کواکبیان بیان کرد: هر چه بخواهند علیه ایران به اقدامی 
دست بزنند، حتما پاسخ  پشیمان کننده ای دریافت خواهند 
کرد و باید به عربستان توصیه کنیم که بیش از این خودش 
را به زحمت نیندازد و اگر ســعودی ها عاقل باشند با کمک  
کشورهای اســالمی بهتر می توانند به مشکالت خود فایق 

بیایند تا کمک رژیم صهیونیستی.

دبیركل حزب مردم ساالري:

نگراني از احیاي مجدد برجام از دالیل سفر مخفیانه نتانیاهو به عربستان است

سخنگوی دولت اعالم کرد که قیمت مرغ 
با برنامه ریزی صورت گرفته به قیمت مصوب 

خواهد رسید.
به گزارش ایســنا ، علی ربیعی در نشست 
خبــری هفتگی خــود که به صــورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شــد، بــا تبریک روز والدت 
امام حســن عسگری )ع( از این امام به عنوان 
امامی که زندگــی او می تواند الگوی بســیار 
خوبی برای همــه مومنان و جوانان باشــد، 
نــام برد و گفــت: تقوا، علم و شــجاعت آن 
امام را همگان باور داشــتند. صبر و استقامت 
در برابــر ســختی ها، انجام کار تشــکیالتی 
و پیگیــری مداوم مشــکالت مــردم و حل 
 آنهــا از مهمترین خصلت هــای رفتاری آن 

حضرت بود.
کاهش وابستگی به نفت 

مهمترین هدف بودجه ۱۴۰۰
وی افــزود : تاکنون مــا ۱۲ تبصره همراه 
با اهــداف بودجــه را به تصویب رســاندیم. 
از جملــه مهمتریــن اهــداف بودجه ۱۴۰۰ 
کاســتن از بودجه جاری به نفــت، درون زا 
شــدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش 
غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با 
فقر مطلق، دنبال کردن حمایتهای معیشتی، 
گسترش اشغال های خرد، کوچک و متوسط، 
دنبال کردن طرح تامین مسکن ارزان قیمت، 
مولــد کــردن دارایی های دولــت و توجه به 
بهره وری، توجه به محیط زیســت، گسترش 
صــادرات غیرنفتــی، توجه بــه فناوری های 
نو و شــرکتهای دانش بنیان، و نیز توســعه 

برنامــه ای جهت حفظ ســالمت مردم، ایجاد 
 عدالت هــای منطقه ای واتمام پروژه های نیمه 

تمام است.
آخرین ها از افزایش بی منطق

 قیمت مرغ
ربیعی همچنیــن عنوان کــرد  :در کنار 
مباحث بودجه مســاله علت گرانی بی منطق 
مرغ هم در جلســه مطرح شد. بنابر گزارش 
وزیر جهاد کشاورزی این قیمت با برنامه ریزی 
صورت گرفته به قیمت مصوب خواهد رسید. 
در این جلسه عنوان شد که برای تنظیم بازار 
عمده فروشی ها وزارت جهاد کشاورزی ورود 
پیدا کرده است و در روز یکشنبه ۳۲۰ تن مرغ 
)۱۶۰ تــن مرغ گرم به قیمت ۱۸۵۰۰ تومان 
و ۱۶۰ تــن مرغ منجمد بــه قیمت ۱۵۰۰۰ 
هزار تومان( وارد بازار کرده است تا قیمت را 
پاییــن بیاورد. توزیع را در میادین میوه و تره 
بار انجام می دهد که مستقیما به دست مردم 
برسد و اضافه بارها به فروشگاههای زنجیره ای 

و ... داده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: قیمــت در میدان 
بهمن به عنوان شاخص روز یکشنبه ۳۴ هزار 
تومان بوده اســت. دوشنبه: حداقل ۶۵۰ تن 
مرغ )۳۰۰ تن مرغ گــرم به قیمت ۱۸۵۰۰ 
و ۳۵۰ تــن مرغ منجمد بــا قیمت ۱۵۰۰۰ 
توماان( وارد بازار کرده است. قیمت در میدان 
بهمن ســاعت ۱۳ روز دوشــنبه، به ۲۸۰۰۰ 
رسید. در ســطح خرده فروش ها هنوز بعضی 
از فروشگاهها مرغ روزهای گذشته را دارند و 

مقاومت می کنند.

ســخنگوی دولت افزود: از ســه شنبه این 
توزیــع افرایش پیدا خواهد کــرد و قیمت ها 
پایین خواهد آمد. قیمت مصوب ستاد تنظیم 
بازار، ۲۰۴۰۰ تومان می باشد. تعزیزات ورود 
جدی پیدا کرده و با تشــدید بیشــتری وارد 
خواهد شد. توزیع هم از جنوب شهر، میادین 

خزانه، نواب، پیروزی و .... شروع شده است.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه ایــن روزها با 
کاهش تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساســی 
ناخواســته و  متاســفانه شــاهد گرانی های 
تحمیلی شــده ایم، گفت: این نگرانی مشترک 
دولت با مردم است. تک تک این کاالها تحت 
نظر بوده و وزارت خانه های ذیربط موظف به 
برنامه ریزی برای تامین بازار و کنترل قیمت 

شده اند.
نزدیک ۱۶۰۰ مورد ممنوعیت سفر 

اعمال شده است
با بیان اینکه در این هفته  ربیعی همچنین 
تصمیمات مهمی در مرحله جدیدی از شیوع 
بیماری کرونا گرفته شــد، خاطرنشــان کرد: 
اثربخشــی این طرح منوط بــه همکاری همه 
جانبه و مداوم همه مردم اســت. ما به این امر 
وافــق بودیم که این تصمیم مشــکالتی برای 
زندگی و معشــیت بخشی از مشــاغل ایجاد 
خواهد کرد ولی در این دو گانه بنابر سیاست 
همشــگیی اولویت دار بــودن و محور بودن 

سالمت این تصمیم اتخاد شد.
وی افزود: برای کاســتن از فشار بر آسیب 
دیدگان معیشتی ناشــی از کرونا حدود ۱۲ 
هزار میلیارد تومان مساعدت در قالب پرداخت 

به گروه هدف صورت خواهد گرفت. برای یک 
خانوار ۴ نفره ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان در نظر 
گرفته شده است. و برای افرادی که داوطلب 
دریافت پیشــاپیش بخشــی از ایــن حمایت 
معیشــتی هســتند وام یک میلیون تومانی 
بدون هیج بهره ای پرداخت خواهد شد و مابه 
التفاوت نرخ بهره را دولت با تخصیص ۱۴۰۰ 
میلیــا رد تومان جبران خواهــد کرد. من به 
نمایندگی از دولت از همه مردمی که با رعایت 
پروتکل هــا دولت و کادر ســالمت را حمایت 

کردند، سپاسگزاری می کنم.
وی ادامه داد: شــواهد و آمارهای روزهای 
اول و دوم نشــان می دهد که در تهران حدود 
۲۸۰ هزار مسافر در مترو و اتوبوس ها کاهش 
داشته ایم. به رغم این مراعات بیشتر بین مردم 
باید لحاظ شــود. همجنین در کل کشور در 
روز اول این طرح متوسط تردد ساعتی وسایل 
نقلیه نسبت به مشابه هفته قبل ۳۸.۳ درصد 
کاهش داشته اســت. و استفاده از خوردهای 
شــخصی نیز ۳۲ درصــد کاهش را نشــان 
می دهد. از نیروی انتظامی و پرســنل زحمت 
کش آن نیز در اجرای این طرح تشکر می کنم.

وی گفــت: مطمئنــا در اجرای این طرح 
برای مردم هم مشــکالتی پیش خواهد آمد. 
هر طرحی با هــر پیش بینی نیازمند اصالح، 
ترمیم و تکمیل است. همکاران ما در قرارگاه 
عملیاتی به طور مداوم شیوه اجرا و نواقص را 
بررسی و اصالح خواهند نمود. مطابق وعده ای 
که داده شــده بود تســت روزانه کرونا از ۴۰ 
هزار به ۶۰ هزار رســیده و در هفته آینده نیز 

به ۱۲۰ هزار خواهیم رسید. رعایت پروتکل ها 
و تست و قرنطینه مبتالیان مهمترین راهکار 
مبارزه با کروناست. از افراد مبتال می خواهیم 
که وظیفه اجتماعی خود را مبنی بر قرنطینه 

انجام بدهند.
وی در ادامه با اعالم اینکه بررسی ها نشان 
می دهــد ۲۰ درصد این افــراد پروتکل ها را 
رعایت نکرده و در قرنطینــه نماندند، افزود: 
با اســتفاده  اعمال محدودیتهای هوشــمند 
از دولت الکترونیکی هم آغاز شــده اســت. 
اتصال همه خطوط هوایی و ریلی و همچنین 
اتوبوسهای بین شهری و تاکسی های اینترنتی 
به دولت الکترونیکی به اتمام رســیده است. 
همه این خطــوط حمل و نقــل عمومی، در 
زمان حمل مســافر وظیفه دارند مســافرین 
خود را از وزارت بهداشــت اســتعالم کند و 
اگر فرد مبتــال به کرونا باشــد، از جابجایی 
 وی بــه خاطــر حفــظ ســالمت دیگــران 

جلوگیری می شود.
وی همچنین اعالم کرد که در ظرف چند 
روز گذشــته نزدیک ۱۶۰۰ مورد ممنوعیت 

سفر اعمال شده که آمار قابل توجهی است.
وی اضافه کرد :تــالش وزارت ارتباطات و 
ســایر وزارتخانه ها بر این است تا با توسعه این 
سیســتم امنیــت بهداشــتی در سیســتم 
حمــل و نقل عمومی حاکم شــود و این اقدام 
مهمی است. جا دارد از وزارت راه و شهرسازی 
و وزارت بهداشت و شــرکتهای اینترنتی و به 
 ویــژه وزارت ارتباطات برای ایــن اقدام مهم

 تشکر کنم.

سخنگوی دولت:

 ۲۲۰ تن مرغ منجمد توزیع می شود

فعال در ایران خبری از واكسن كرونا نیست
یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه تولید و واردات واکســن کرونا به این زودی ها انجام نخواهد شد گفت: 
مردم بدانند فعال در ایران خبری از واکســن کرونــا نخواهد بود. پس رعایت 

پروتکل های بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک را مد نظر قرار دهند.
همایون ســامه یح در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار اخباری درباره 
تولید واکســن کرونا در آمریکا گفت: به فرض آنکه تحریم وجود ندارد و می 
توان به راحتی واکســن کرونا از آمریکا را به کشــور وارد کرد باز هم باید این 
واقعیت را دانست که حداقل دو سال طول می کشد که واکسن کرونا به ایران 

وارد شود. پس رسیدن واکسن به کشور به این زودی ها امکان پذیر نیست.
وی توضیح داد: آمریکا ســالیانه به ۷۰۰ میلیون واکسن نیاز دارد چون هر 
نفر باید دو بار در ســال واکسن را تزریق کند. کشورهای دیگر اروپایی هم از 
قبل واکســن را خریداری کرده و قصد اســتفاده دارند. پس به این زودی ها 
نوبت ایران نمی شــود. کما اینکه حمل و نقل این واکسن هم خود مشکالتی 
دارد. چــون باید در دمای منفی ۷۰ درجه نگهداری شــده که اگر بخواهد از 
آمریکا به ایران بیاید حداقل ۲۴ تا ۳۶ ســاعت زمان الزم دارد که این جدا از 
رفت و آمد از فرودگاه به انبار است. با این توضیحات باید دور واردات واکسن 

از آمریکا به کشورمان را خط کشید.
وی افزود: مردم فکر نکنند که واکســن به این زودی ها می رســد و آنها 
دیگر احتیاجی به استفاده از ماسک ندارند. این امری محال است، چون حتی 
در آمریکا به عنوان تولید کننده واکســن نیز به همه مردم واکسن نمی دهند 

زیرا تعداد آن محدود است. 

اعتماد ملی هنوز تصمیمی درباره انتخابات 
ریاست جمهوری نگرفته است

روابــط عمومی حزب اعتماد ملی در اطالعیــه ای اعالم کرد که کاندیدای 
حزب اعتماد ملی برای انتخابات ریاســت جمهوری در هفته های آتی معرفی 

خواهد شد.
به گزارش ایلنا، متن اطالعیه حزب اعتماد ملی به شرح زیر است: 

حزب اعتماد ملی ضمن احتــرام به همه نامزدهای حزبی، هنوز تصمیمی 
درباره انتخابات ریاســت جمهوری نگرفته و بحث و بررســی در این خصوص 

ادامه دارد. 
بر این اساس، پس از تصمیم گیری نهایی در دفتر سیاسی و کمیته تعامل، 
این مصوبات به شورای مرکزی حزب ارجاع خواهد شد و پس از تشکیل جلسه 
شــورای مرکزی و تصمیم گیری درباره مصوبات دفتر سیاســی، تصمیمات و 
کاندیــدای حزبی حــزب اعتماد ملی بــرای انتخابات ریاســت جمهوری، در 
هفته هــای آتی از طریق ســخنگو و یا روابط عمومی حــزب، به اطالع عموم 

رسانده خواهد شد. 
 

كاهش سیاست های ترامپ به نفع ایران است
یک نماینده ســابق مجلس گفت: نه فقط ایران، جامعه بین الملل از دولت 
بعدی آمریکا انتظار دارد تا به برجام و سایر قراردادهای بین المللی باز گردد.

ایرج ندیمی در گفت وگو با ایســنا،  با اشاره به نتایج انتخابات آمریکا اظهار 
کرد:به طور طبیعی انتظار جامعه جهانی از دولت جدید آمریکا  تغییرات عینی 
در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها است؛ حتی خود آمریکا نیز از دولتش 
چنین انتظاری دارد که اگر غیر از این بود و رفتارها و گفتارهای دولت پیشین 

را می پسندیدند، این انتخابات را رقم نمی زدند.

اخبار کوتاه


