
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

  در بازار خودرو: هر روز مشتری کمتر 
و قیمت گرانتر می شود

تعامل پویا!

پایان راه لیگ نوزدهم، پایان دوران کدام 
ستاره ها خواهد بود

درآستانه خداحافظی! 

 درباره تنها سریال
 نسبتا موفق ماه رمضان امسال

 زیرخاکی؛ 
کاوش لبخند در 

سال های برف و بنفشه

افزایش تالش ها برای حذف ماده 41 قانون کار

دستمزد زیر  بار تورم 
شانه خم کرده است

نگاهی به نیمه پر لیوان کرونا!

 مهربانی هایی 
که عیان شد

دسترنج 4

چرتکه 3

آدرنالين 7

سينما 8

شهرنوشت 6

همين صفحه 

 روحانی پس از جلسه در ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:
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 وزیر اقتصاد خبر داد:
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راه اندازی می شود
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رئیس جمهوری با بیــان اینکه باید خود 
را بــرای روزهای ســخت آمــاده کنیم، به 
بیان جزئیــات تصمیمات ســتاد ملی کرونا 
پرداخت و گفت: تصمیم گرفتیم مســاجد 
۱۳۲ شهرستانی که شرایطی کم خطر دارند 

باز شوند و نماز جمعه در آنها برگزار شود.  
به گزارش ایلنا،  حسن روحانی در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا افزود: با همکاری 
مردم و تالش بخش درمان کشــور به نقطه 
مطلوب نسبی در مورد کنترل بیماری کرونا 

رسیده ایم.

۸۳ درصد از پروتکل های بهداشتی 
رعایت شده است

وی با تقدیــر از همراهی مردم در موضوع 
کرونا، گفت: وزارت بهداشــت اعالم کرد که 
در مجموع ۸۳ درصد از پروتکل های اعالمی 
برای مردم و صنوف رعایت شده است که این 
میزان نشــان از همکاری مردم با مسئوالن 
بهداشتی و توجه آنها به سالمت جامعه است.

رئیس جمهوری با اشاره به مشارکت اقشار 
مختلف در تهیه و توزیع بسته های معیشتی 
برای اقشار آســیب پذیر خاطرنشان کرد: در 
طی ماه های اخیر نیروهای مــا در درمان با 
تمام وجود بــه صحنه آمدنــد و کار بزرگی 
انجــام دادند. آمــاری که امروز اعالم شــد 
مراجعه کننــده به بیمارســتان در طول ۲۴ 
ساعت گذشــته حدود ۳۰۰  نفر بوده است 
که این نشــان از همکاری مــردم و تالش ها 
در درمان کشور اســت که ما را به این نقطه 

مطلوب نسبی تا امروز رسانده است.

تا نقطه مطلوب هنوز فاصله است
روحانی با تاکید بر اینکه تا نقطه مطلوب 
هنوز فاصلــه اســت، افــزود: اقداماتی در 
کشور های مختلف انجام شد اما در ایران این 
موضوع بارزتر مــورد توجه قرار گرفت؛ امروز 

اعالم شد که در نوبت اول غربالگری در کشور 
۷۸ میلیون نفر مورد غربالگری قرار گرفتند 
کــه کاری مهــم و عظیم اســت. همچنین 
اعالم شــد که ۳۰ میلیون نفر تخت پوشش 

غربالگری مرحله دوم قرار گرفته اند.
وی گفــت: در ایــن مدت شــرکت های 
دانش بنیــان وتولیدگــران بــرای کمک به 
بخش درمان همه به صحنه آمده اند و امروز 
می توانیم بگوییم که هزار دســتگاه تنفسی 
نسبت به اول اســفند ۹۸ اضافه شده است و 
تا کنون بیش از ۱۴۰۰ تخــت مراقبت ویژه 

اضافه شده است.
رئیس جمهوری اظهار کــرد: چون پایان 
کرونا برای ما روشن نیســت و با وجود اینکه 
تعداد زیادی از مراکــز مختلف معتبر در دنیا 
روی داروی درمان کرونــا فعالیت می کنند، 
مشخص نیست که داروی درمان کرونا کدام 
اســت؛ هم چنین با توجه به اینکه هم اکنون 
بیش از ۸۰ مرکز بــزرگ و معروف جهانی در 
تالش برای دســتیابی به واکســن هستند، 
اما برای ما زمان آن روشــن نیست، باید خود 
را برای شــرایط بد آماده کنیم و با بد بینی به 
موضوع نگاه کنیم؛ باید به دو بخش تجهیزات 
و نیروی انسانی درمان گر توجه کنیم. باید در 
بخش تولید اقالم مورد نیاز و پرستاران مورد 
نیاز با بدبینی به موضوع کرونا نگاه کنیم. روز 
دوم اسفند نیز برای آماده کردن خود برای ایام 
عید با بدبینی تصمیــم گرفتیم که نیروهای 
مسلح بیمارستانهای سیار خود را برپا کنند 
و در برخی مناطق نقاهت گاه تشکیل دهند. 
در آن ایام ما با بدبینی خود را آماده کردیم اما 
این آمادگی پشــتوانه و آرامشی برای مردم 

ایجاد کرد.

 بازگشایی  مشاغل پرخطر پلکانی 
و با آرامش خواهد بود

وی خاطرنشــان کرد: همچنین بر اساس 

تصمیمات امروز در برخــی از صنوف نظیر 
آرایشگاه ها و مراکز ورزشی حتی در مناطق 
قرمز بازگشــایی هایی بصــورت پلکانی و با 
آرامش خواهیم داشــت، امــا در عین حال 
فراموش نمی کنیم که کرونا همچنان هست و 
ممکن است روزی با اوج بیماری مواجه شویم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه برای این 
اوج از امروز باید فکر کنیم، افزود: تاکنون در 
زمینه مقابله با کرونا تصمیمات خوبی اتخاذ 
کردیم و همــه انصافا کمــک کردند. من در 
مقاطعی نگران دوقطبی بودن جامعه بودیم 
که الحمداهلل این دوقطبــی صورت نگرفت؛ 
زمانی درباره عــدم تجمعات نگــران ایجاد 
دوقطبی دین و علم بودم؛ امام علما و مراجع 
نگذاشتند این دوقطبی ایجاد شود. زمانی هم 
که بازگشایی ها را آغاز کردیم ممکن بود دو 
قطبی بین جان و نان ایجاد شــود، اما این دو 
قطبی شــکل نگرفت و همه فهمیدند که هم 
باید جــان را حفظ کنیم و هم نــان را تامین 
کنیم. هم وزارت بهداشت و هم وزارت کشور 
و همــه ارگان ها در کنار مــردم و جناح های 

سیاسی، هیچ کس نگذاشت دوقطبی ایجاد 
شــود. این درحالیســت که امروز در آمریکا 
مشــاهده میکنیم که چــه دو قطبی بزرگی 

ایجاد شده است.
روحانی با بیان اینکه کرونا تنها مســأله 
بهداشت، جان و ســالمت انسان نیست بلکه 
کرونا کل عالم را تغییر داده است، اظهار کرد: 
در پسا کرونا سیاســت، صادرات و واردات و 
ســرمایه گذاری مانند پیش از کرونا نیست و 
حتما تغییر می کند. امروز می بینیم در دنیایی 
که ادعا می شد تنها راه راه زندگی اتحادیه های 
بزرگ منطقه ای و جهانی اســت، به سمت 
ملی گرایی رفته آمد؛ حتی در آسمان هم دو 
کشوری که با ظاهر دوست هستند، ماسک را 
می قاپند. امروز هیچ کشوری تا زمانی که به 
کاالهایی نیازی دارد، اقالم مورد نیاز دیگران 

را به آنها نداد.
وی افزود: امروز ملی گرایــی از نو تقویت 
شد و اتحادیه ها تضعیف شدند و سیاست های 
جهانی بطور آشکار زیر سوال رفت و اگر روزی 
بود که تحریم های آمریکا با زبان نرم محکوم 

می شــد، امروز با زیان آمریکا در سراسر دنیا 
محکوم می شود.

رئیس جمهوری گفت: بر اساس تغییرات 
ایجاد شده در دنیا از دولت خواستم که روی 
سرمایه گذاری های زود بازده توجه کنند؛ چرا 
که امروز نیازهــای جامعه و همچنین رنگ و 

بوی صادرات تغییر کرده است.
روحانی همچنین با اشــاره بــه افزایش 
خدمات ارائه شــده در ســامانه های دولت 
الکترونیک گفت: اگرچه کرونا هزار گرفتاری 
برای ما ایجاد کرد، اما سرعت لکوموتیو دولت 
الکترونیک را افزایش داد؛ ما باید برای شرایط 

پسا کرونا خود را آماده کنیم.
رئیس جمهور با انتقــاد از روند درمان در 
برخی کشورها گفت: درمان در این کشورها 
هم پولی است، هم صفشان شلوغ است، هم 
دیر جواب می دهند و هم پر مدعا هم هستند. 
ما در کشورمان نسبت به درمان نگاه نمی کنیم 
بیمار ایرانــی  یا غیر ایرانی اســت، مذهبش 
چیست، برای کدام شهر اســت؛  حتی اتباع 
خارجی را هم رایگان درمان می کنیم. حاال 
در آمریکا فرق می گذارند بین سفید پوست و 
سیاه پوست و کسانی که تازه به امریکا رفتند.

وی ادامه داد: این عدالت در کشــور ما به 
خاطر ایمان و معنویت ماه رمضان اســت. ما 
می رسیم به نقطه ای که در اول انقالب گفتند 
نه شــرقی نه غربی ، می رسیم به نقطه ای که 
به ما گفتند اقتصاد مقاومتــی به درد ما می 
خورد. به ما گفتند جوری بایستید که تکانه ها 
مضطربتان نکند. ما بــه خودمان اتکا کردیم 
و بر مبنــای تولید داخلــی خودمان حرکت 

می کنیم.

 بازگشایی مدارس مناطق سفید 
از ۲۰ اردیبهشت 

روحانی گفت: مقرر شد در مناطق سفید با 
حفظ پروتکل های بهداشتی از ۲۰ اردیبهشت 

مدارس باز شود. من مقدار کمی نگران بودم 
که آیا می توانیم به خوبی این موضوع را اداره 
کنیم؟ اوال زمان اجرا را تا بیســت و هفتم به 
تاخیر انداختیم. دوما گفتیم وزارت بهداشت 
و آموزش و پرورش باز هــم هماهنگی کنند 
مطالعه کنند، صدا و سیما کمک کند، نگرانی 
برای مردم نباشــد. پروتکل های بهداشتی 

حتما مورد مطالعه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات دیگری هم 
درباره شــماره گذاری و مستاجرین داشتیم 
که تصمیمات خوبی گرفتیــم که به صورت 

مصوبه ابالغ می شود.
رئیس جمهــوری یــادآور شــد: مــا در 
این شــرایط به ســه چیز نیاز داریم؛ صبر، 
آموزش و امید. شرایط آســانی نیست. همه 
تالشــمان را می کنیم برای  تمام شغل ها و 
کارگرانی که تحت فشــار قرارگرفتند کاری 
کنیــم. روزی اســت که باید کمــک کنیم؛ 
 عده ای در معیشــت گرفتارنــد، عده ای در 

تولید گرفتارند.
وی افزود: ببینید کشورهای تک بعدی که 
فقط متکی به نفت یا گردشــگری بودند چه 
مشکلی پیدا کردند. خوبی کشور ما این است 

که تک بعدی نیست.
روحانی ادامــه داد: ما صبر نیــاز داریم، 
سخت است تفریح نرفتن، سخت است مراکز 
گردشگری و ســینمایی نیست. سخت است 
با پروتکل هــا در بازار رفت و آمــد کردن؛ اما 
سخت تر آن است که کسی شغلش را از دست 

داده است.
وی در بخش پایانی سخنانش گفت: همه 
مردم نیاز به آموزش دارنــد. همه مردم باید 
بدانند کرونا چیست. بعضی متخصصین نرم 
و آسان و ساده به مردم آموزش می دهند. خدا 
این متخصصین را زیاد کند. یکی از مصادیق 
تقوا این است که حواسمان باشد دستمان را 

در این شرایط به صورتمان نزنیم.

خبر

روحانی پس از جلسه در ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

بازگشایی مساجد و برگزاری نمازجمعه در ۱۳۲ شهرستان

مجلس قانون انتخابات را اصالح کرد؛

آچارکشی نظارت 
استصوابی در 

بهارستان

سياست ۲

وقتی مجلســی ها بعد از فراغت از تعطیالت کرونایی و بازگشت به 
صحن خبر دادند که می خواهند قانون انتخابات را اصالح کنند، نیش 
طعن و کنایه اعضای شورای نگهبان آنها را به سخره و مالمت گرفت که 
در این وانفسای تورم و تحریم و کرونا و بیکاری و ... آقایان وکال سنگ 
خود را به سینه می زنند و به جای پرداختن به امور مردم می خواهند به 

امور »صالحیت« خود بپردازند.  
به رغم این طعن و کنایه هــا، نمایندگان مجلس دیروز طرح اصالح 
برخی قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسالمی 
را در دســتور کار قرار دادند و اصالحاتی در ایــن قوانین را به تصویب 
رساندند.  اما اصل و اساس این خیز مجلس به اصالح قانون انتخابات به 
رد صالحیت گسترده از سوی شورای نگهبان در انتخابات اخیر مجلس 

بازمی گردد. 
غالمرضا کاتب، نماینده گرمسار دیروز در جریان بررسی طرح اصالح 
قانون انتخابات در صحن مجلس شورای نگهبان را متهم به مهندسی 
انتخابات کرد. او گفت: »ابزار و مالک تشخیص وفاداری به اسالم و نظام 
چیست؟ یک حقوق دان که تشخیص هم ندارد می گوید تو التزام نداری؛ 
کاندیدا می گوید دارم اما حقوقدان نمی پذیرد؛ اینجا مالک چیست؟ 
اختیار دست حقوقدان شــورای نگهبان است و خودش عمل می کند 
و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندســی می کند و می گوید من 

مهندسی نکردم.«...

موسوی:

حادثه رخ داده برای اتباع افغانستان در خاک ایران نبوده است
سياست ۲

جهان 5

 واکاوی ابعاد اختالفات داخلی ترکیه و اختالف در حزب  اردوغان 

 یارکشی علیه
 سلطان سالاری 


