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روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا:

توگوی «توسعه ایرانی» با ماندانا حجاریان،
گف 
رکورددار اهدای خون در میان زنان دنیا

رعایت پروتکلهای بهداشتی
از  ۸۰درصد به  ۲۰درصد
رسیده است

تاکنون 185بار خون
اهدا کردهام

همین صفحه

به بهانه بازداشت قاضی فراری در رومانی؛

اندر احواالتدست
کجدرکرسیقضا

شهرنوشت 6

فعالیت پیمانکاران باید خاتمه یابد

دسترنج 4

شرایط جدید فروش خودرو ،سرمایهگذاران را کنار زد

دایره خوششانسها
کوچکتر شد
چرتکه 3

بایکوت تنها نهاد
قضایی دنیا
ِ
جهان 5

ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار
بیمهای کشور

کرونا ،معیوب بودن
نظام رفاهی را اثبات کرد
دسترنج 4

اتفاقی نادر در ادوار مجلس؛

سخنرانی رئیس سازمان
تبلیغات اسالمی در
صحن علنی مجلس
سیاست 2

شما یک «برنده» نیستید آقای کاپیتان

مسعود بودن؛ محبوب نبودن!
آدرنالین 7

در حاشیه یک اجرای غیررسمی و غیرعادی
ارکستر ملی

ارزانفروشان ارکستردار،
مطربسازان درباری
چهارگاه 8

سیاست 2

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا:

رعایت پروتکلهای بهداشتی از ۸۰درصد به ۲۰درصد رسیده است

سجمهوریباتاکیدبرلزومهمکاریمردم
رئی 
در مقابله با کرونا و با بیان اینکه اگر همکاری مردم
نباشد و سالمت مردم به خطر بیافتد ،مجبوریم
همه محدودیتهــا را بازگردانیم؛ گفت :رعایت
مردم در اردیبهشتماه نسبت به این اپیدمی تا۸۰
درصد مطلوب بوده است و اما در اواسط خرداد این
مراعاتها به ۲۰درصد رسیده است.
حســن روحانی دیروز در جلســه ستاد ملی
کرونا گفت :مردم عزیز ما میدانند موضوع مواجه
شدن با این ویروس عالم گیر(کرونا) یک موضوع
بیسابقه الاقل در ۱۵۰سال اخیر در کشور ما بوده
است ،از ســال  ۱۲۴۷که دوران طاعون و مرگ و
میر شدید در ایران و عراق بوده ،چنین حادثه ای
به این شکل بیسابقه بوده است.
س جمهوری افــزود :در دنیا هم از ۱۹۲۰
رئی 
میالدی که موضوع آنفلوانزا اسپانیایی مطرح بود
و تا  ۵۰میلیون نفــر در آن آنفوالنزا از بین رفتند،
چنین حادثه ای نداشتیم که ویروس خطرناکی از
آسیا شروع شود و به اروپا ،سپس به آمریکا و آفریقا
برسد و تقریبا همه کشورهای جهان را درگیر کند.
روحانی یادآور شــد :روند به این صورت بوده
که در هر کشوری این ویروس وارد شده به پیک
رســیده از پیک عبور کــرده و از دروازه ای وارد
کشور دوم سپس سوم و سپس ادامه یافته است.
برای مثال وقتی این ویروس وارد کشــور ما شد
اســتانهایی چون قم و گیالن به سرعت به پیک
رفتند و بعد هم به تدریج اســتانهای دیگر وارد
پیک شدند ،بسیاری از اســتانهایی که به پیک
رســیدند از پیک عبور کردند شرایطشــان فوق
العاده نیست .البته باز هم بیماری وجود دارد ولی
به آن شدت نیست.
وی ادامه داد :امروز چند استان همین حالت
را دارند که اینها مربوط به پیک اول است .ما داخل
پیک اول هســتیم .پیک اول در برخی استانها
آمده و عبور کرده است .در بعضی استانهای دیگر
وارد پیک شده که از آن عبور خواهیم کرد مانند
خوزستان که در این جلسه بحث شد و کم کم در
حال عبور از پیک است .پیش بینی این است که
استانهای دیگر در نوبت هستند یعنی بتدریج
آنها وارد پیک میشــوند و باید عبور کنند .این

گزارش «توسعه ایرانی» از تحریم اعضای
دیوان کیفری بینالمللی توسط ترامپ

واکنش فعاالن صنفی و سیاسی به خودکشی یک کارگر در میدان نفتی هویزه:

قاضیای که رشــوه میگیرد نه شــاخ دارد ،نه دم .اتفاقا میتواند
معمم هم باشد ،با یک عمامه سفید و عبای قهوهای و لبخندی که او را
مردی مزین به حســن خلق معرفی میکند؛ اما در عین حال با همان
عبا و لبخند میتواند  500هزار یورو رشوه بگیرد و البته سر بزنگاه هم
از کشور فرار کند و بعد هم یک ویدئو بدهد با وعده بازگشت و خبری از
بازگشتش هم نشود.
نه تنها یورو و دالر و طال و مسکن که مرغ و نخود و لپه و کفش و کاله
و جوراب هم قیمت ثابتی ندارد تا بتوان بر اساس آن محاسبه کرد که
 500هزار یورو رشوه آقای قاضی چقدر از وجه رایج مملکت میشود اما
به هر حال اگر تقریبی قیمت هر یورو را  19هزار و  750تومان بگیریم،
رشوه قاضی غالمرضا منصوری ،در معادلسازی به پول ایران میشود
 9میلیارد و  875میلیون تومان! در واقع نزدیک به  10میلیارد تومان.
البته آقای قاضی قطعا زمانی که بازپرس شعبه  9دادسرای فرهنگ
و رســانه بود ،وضعش به این خوبی نبوده؛ چرا که به هر حال آنجا سر و
کارش با جماعت آس و پاس رسانه بوده و جیب خالی خبرنگار جماعت
کجا و رشوههای میلیاردی بساز بفروشهای لواسان کجا؟ شاید اصال
از همین بیمایگی اهل رســانه بود که قاضی منصــوری زمانی که در
اواخر دهه  80و اوایل دهه  ،90قاضی دادســرای فرهنگ و رسانه بود،
کارنامه پر و پیمانی از صدور احکام ســنگین علیه فعاالن رسانهای و
سیاسی را از خود به جای گذاشت؛ از بازداشت همزمان 20روزنامهنگار
تا انفرادیهای طوالنی .شــاید اگــر آن روزنامهنگاران نیــز به اندازه
دوستان لواســانی آقای قاضی پولدار بودند ،متحمل چنان احکامی
نمیشدند و امروز توئیتر مملو از خاطره انفرادیهای چند هفتهای این
روزنامهنگاران و مواجههشان با قاضی منصوری نبود...

همه مربوط به پیک اول این بیماری است بنابراین
این استان با اســتان دیگر متفاوت است .رئی 
س
جمهوری گفت :این که قبال گفته شد استانهایی
سفید ،زرد یا قرمز اســت ،این قرمزی و سفیدی
ثابتنیست.استانیممکناستامروزسفیدباشد
هفته بعد زرد شود و هفته بعد از آن به سمت قرمز
شدن برود که شرایط ویژه خود را خواهد داشت
بنابراین کلیت مساله به این صورت است.
وی یادآور شــد :بارها تکرار کردیم چون این
بیماری واکســن و داروی قطعی ندارد ،بنابراین
باید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم البته
در بعضی کشورهای دنیا گفتند که داروهایی موثر
است که دارند امتحان میکنند.
گزارشها نگرانکننده است
روحانی گفت :گزارش دوم نگران کننده در این
جلسه این بود که رعایت مردم در اردیبهشتماه
نســبت به این اپیدمی تا  ۸۰درصد مطلوب بوده
است و اما در اواســط خرداد این مراعاتها به ۲۰
درصد رسیده است که میتواند برای ما نگرانی به
وجود آورد و مردم باید این مراقبت را انجام دهند تا
بتوانیم از این مرحله به خوبی عبور کنیم.
س جمهوری با تاکید بر افزایش تختها،
رئی 
تجهیزات پزشکی ،امکانات و تجهیزات حفاظتی
برای پزشکان و بیمارســتانها گفت :دولت همه
توان خود را به کار میبرد و امروز با وجود این گونه
نیازمندیها ،شــرایط خوب است و حتی خود را
برایشرایطسختترآمادهکردیم.امادرعینحال
در کنار تالشهای انجام شده مردم باید همچنان
همکاری خود را ادامه دهند.
وزارت صمت ماسک پارچهای
قابل شستشو در اختیار مردم قرار دهد
روحانی با بیان اینکه از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت خواستم تا به اندازه کافی ماسک رایگان در
اختیار مردم بگذارد و مردم بتوانند از ماسک پارچه
ای قابل شست و شو استفاده کنند ،اظهارکرد :باید
ماسک پارچهای قابل شست و شو در اختیار مردم
باشــد تا بتوانیم از کنار همه این موارد به خوبی
عبور کنیم.
س دولت تدبیــر و امید با توصیه به مردم و
رئی 
دولت اظهارداشــت :یکی از توصیهها این است؛
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هم دولت و هم مردم با اقداماتی که انجام میدهند
موارد را مراعات کنند .مردم حتی االمکان بدون
سفر باشند و دولت هم خدمات الکترونیک ارائه
دهد.
روحانی خاطرنشــان کرد :دولت همه توان را
برای ارائه دولت الکترونیک بــه کار گرفت و هر
هفته یک خدمت مهم به صورت الکترونیک اعالم
و ارائه میشــود از دریافت مجوز گرفته تا مساله
بیمه شخص ثالث .هر هفته یک خدمت بزرگ به
خدمت الکترونیکی تبدیل میشود.
افزاش رشد ۱۲درصدی تولیدات
در۲ماههنخست امسال
روحانــی گفــت :در ماههــای فروردیــن و
اردیبهشــت امســال که البته خرداد هم همین
شرایط را دارد،تولیدات ما افزایش یافت .در بعضی
امور مانند گردشگردی و بحث صنعت هوانوردی
شــرایط کمی فرق میکند اما به غیر از این چند
موضوع که هنوز به شرایط نرمال نرسیدند ،امروز
در شرایط مناســبی قرار داریم و تولیدات ما در
این ماهها نســبت به  ۲ماه اول پارسال ،در بخش
صنعت ،کشــاورزی و خدمات  ۱۰تا  ۱۲درصد
رشد داشته است.
وی اضافه کرد :بسیار خوشحال کننده است
که هم تولید ما در مسیر حرکت است و هم امروز
صادرات ما در نقطه خوب دارد قرار می گیرد .در
بحث صادرات غیرنفتی با مشــکل عظیم روبرو
بودیم و دروازههای ما بســته بود .اما در  ۲هفته
اخیر بسیاری از دروازههای ما با همسایگان غربی،
شرقی ،جنوبی و شمالی گشایش یافت و صادرات
غیرنفتی افزایش پیدا کرده است.
در ماجرای کرونا توانستیم تهدید را
بهفرصتتبدیلکنیم
روحانی افــزود :همانطور که در ســخنرانی
مجلس شورای اسالمی هم بیان کردم اگر بتوانیم
امسال را ســال پیوند و پیروزی قرار دهیم ،یعنی
همه با هم بیش از گذشــته پیونــد برقرار کنیم،
و متحد شــویم ،این ویروس با همه مشکالتش
برای ما و دنیا ایجاد کرده ،دســتاورد و نکاتی هم
داشته و آن اینکه که توانستیم تهدید را به فرصت
تبدیلکنیم.

