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سفیر ایران در فدراسیون روسیه خبرداد؛

ارسال اولین محموله 
 واکسن روسی به ایران 

در هفته جاری

پس از صدور مجوز برای آثار کاوه یغمایی، 
آلبوم حامد بهداد هم منتشر شد 

راک فقط برای افراد مشهور  
مجاز است؟! 
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 درخواست محجوب از نمایندگان مجلس:

 کاهش ارزش پول ملی را 
 به اسم حمایت از فقرا 
ثبت نکنيد

شهرنوشت 6

 نمایش مدیریت مردمی یا زیرپا گذاشتن 
 کرامت انسانی دانش آموزان کم بضاعت؟

 اهدای تبلت با حضور 
عکاس و خبرنگار!
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رئیس جمهوری گفت: امــروز مصوبه ای داریم کــه فردا ابالغ 
می شــود ان شــااهلل در چارچوب  این مصوبه برای خرید واکسن و 

حمایت از واکسن داخلی تالش خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، »حســن روحانی« صبح دیروز در نشست ستاد 
ملی مقابله با کرونا افزود: اصرار ما این است که در این دو ماه کاری 
کنیم که با موج چهارم مواجه نشویم تا سالمت و کسب و کار مردم 

دچار اختالل نشود. 
وی با بیان اینکه یک سال از دوران سخت ویروس کرونا را سپری 
کردیم، خاطرنشان کرد: ۲۰ روز دیگر به سالگرد روزی می رسیم که 
ورود این ویروس به کشور ثابت شد و سال بسیار سختی هم برای ما و 
هم جهانیان بود، برای همه دنیا سخت بود چون موضوع تنها سالمت 
نبود،  در کنار آن، مسئله کســب و کار مردم و زندگی اجتماعی هم 

مطرح بود. آموزش فرزندان مردم نیز تحت تاثیر قرار گرفت.  
به گفته رئیس جمهــوری کرونا یک بیماری عــادی نبود بلکه 
مشکالت بزرگی را در همه جهان ایجاد کرد. دنیا با هم در مقابل آن 
ایستاد ولی ما به تنهایی در مقابل آن ایســتادیم و کسی ما را یاری 
نکرد. اکنون هم می خواهیم واکســن  تهیه کنیم، از پیچ و خم های 
زیاد این کار را انجام می دهیم. دنیا پول و بانک و معامالتش آزاد است 
ولی ما مشکالت ویژه ای مواجه هستیم اما ایثار و ایستادگی مردم و 
کمک همه موجب شد این یک سال را به خوبی در حدی که امکان 

پذیر بود، پشت سر بگذاریم.   
روحانی بــا تاکید بر اینکه کشــور ما با کشــورهای دیگر حتی 
کشورهای پیشــرفته قابل مقایسه اســت، ابراز داشت: در کسب و 
کار از روزهای اول تصمیم بســیار درســتی اتخاذ کردیم که همه 
کارخانجات و تولیدگران ما با رعایت پروتکل ها به فعالیت شان ادامه 
دهند عده ای حتی در دنیا مخالف این بودند، ولی ما تصمیم قاطع  
صحیح و درست را گرفتیم. کارخانجات عظیم که چند هزار کارگر 
داشت، کسی مبتال نشد یا تعداد مبتالیان اندک بود و مرگ و میر در 

کارخانجات بزرگ نداشتیم
وی افزود: امروز پنجاه و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا است. در 
روزهای اول این ستاد در اسفند ماه سال قبل این بحث بود که همه 
جا باید بسته شود در دنیا هم می گفتند ایران بی محابا انجام می دهد 
اما ما تولیدات ضروری و خدمات را انجام دادیم. کسب و کار ها هم 
بخشی انجام شد و بخشی برای مدتی دچار محدودیت شدند ولی در 
بخش تولید صنعتی و کشاورزی وضع ما بد نبوده و رشد هم داشتیم 

اما در بخش خدمات مشکالت زیادی داشته و داریم.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد:دربخش تولیــد صنعتی و 

کشــاورزی وضع ما در این شرایط خوب بوده اســت، اما در بخش 
خدمات  مشــکالت زیادی داشــتیم و هنوز هم ما داریم در بخش 
گردشگری و در برخی از فعالیت های اجتماعی خسارت های بزرگی 
وارد شــد اما در این حال مردم ما تحمل کردند و ما در حد توان آنها  

را یاری کردیم.
روحانی افزود: امیدواریم  در این دو ماه باقیمانده سال کاری کنیم 
که موج چهارم کرونا شــکل نگیرد و کسب و کار مردم و کسانی که 
در خدمات گردشگری هستند امسال در ایام عید شرایط مناسبی 
داشته باشند و بتوانند ضررهای پارسال را جبران کنند و اگر خدای 
ناکرده در این دو ماه  مراعات نشود و ما وارد موج چهارم شویم ناچار 

هستیم که محدودیت ها را اعمال کنیم.
وی تاکید کرد: از کادر درمانی بخاطر ایستادگی و مقاومت در برایر 

این ویروس سپاســگزاری می کنم و 
از همه کســانی که نیازمندی های 
مــا را در بخش بهداشــت، حفاظت 
فردی و جمعی، وســایل پزشــکی، 
اکسیژن ســازها، دارو و هرچه که ما 
نیاز داشتیم، ساختند و مردم را تنها 
نگذاشــتند و ما همپای دنیا در این 
مبارزه پیش رفتیم. در این شــرایط 
تخت کافی  در کشــور برای بیماران 
وجود دارد و بیمارســتان ها از همه 

امکانات برخوردار هستند.
رئیس جمهــوری با بیــان اینکه 
سامانه فضای مجازی در این شرایط 

نگذاشــت که آموزش تعطیل شود، بیان داشــت: مدارس تعطیل 
شــد اما آموزش ادامه پیدا کرد و از همه کسانی که در زمینه فضای 

مجازی تالش کردند، تشکر می کنم.
وی خاطرنشان کرد: ما از سال ۹۳ در شورای عالی فضای مجازی 
مصوباتی برای زیرساخت ها و برای شبکه بزرگ اطالعات در کشور 
گذراندیم و کار عظیم و بزرگ شروع و انجام شد و امروز می بینیم که 
بخش بزرگی از بار خدمات اجتماعی و کسب و کار مردم روی دوش 

فضای مجازی است.
رئیس دولــت تدبیــر و امیــد بــا بیــان اینکــه ســامانه 
فضــای مجــازی به دانــش آمــوزان در کســب دانــش کمک 
می کنــد، یادآورشــد: در بخــش تحقیقــات محدودیت هایی 
داریم که بــه کاربر ایرانــی خدمــات نمی دهند ایــن تحریم ها 

 اثــر گــذار بــود  امــا در عین حــال همــه ایــن تحریم هــا را
 پشت سر گذاشتیم.

رئیس جمهوری با اشــاره به پیگیری ســاخت واکســن کرونا 
گفت: در زمینه تولید واکســن کرونا قدم های اولیه را برداشتیم و 
متخصصان ما مطمئن هستند که ما در نهایت سال آینده به واکسن 
هم می رسیم  و از واکسن داخلی واکسیناسیون انجام خواهد شد. 

این کار عظیم و بزرگی است که انجام گرفت.
وی افزود: ما در زمینه مبارزه با کرونا با دنیا تفاوت اساسی داشتیم 
در شرایطی که ایران درحال تحریم و فشار اقتصادی بود ما از بانک 
یا صندوق بین المللی درخواست وام برای خرید تجهیزات پزشکی 
دادیم و آمریکا مانع شــد. یعنی جنایت حکومــت قبلی آمریکا در 
حدی بود که جلو درمان، واکسن، خرید تجهیزات پزشکی را گرفت 
و مانع شــدند که مــا وام دریافت 
کنیم در حالی که بقیه کشورها این 

مشکالت را نداشتند.
روحانــی تصریــح کــرد: اگر 
شرکت های دانش بنیان و فعالیت 
بخش های مختلف در داخل کشور 
برای تولید ماسک و دستکش نبود 
آنها به ما نمی فروختنــد. همه در 
داخل تولیــد و کار بزرگی در این 

زمینه انجام شد.
رئیس جمهوری اظهار داشــت: 
همه در داخل به سمت تولید رفتیم 
و الحمداهلل کار بزرگی انجام دادیم 
زیرساخت دیجیتال در برخی از کشورهای پیشرفته به آن ها کمک 
می کرد ولی این زیرســاخت در حد خودمان نیز به ما کمک کرد، 
زیرساخت دیجیتال در آغاز نسبت به کشــورهای همسایه نصف 
بود، یعنی ضریب نفوذ ما ۲۰، ۲۱ یا ۲۲ بود در حالی که ضریب نفوذ 
کشورهای اطراف  ۴۵ یا ۵۰ بود. االن ضریب نفوذ ما شبیه کشورهای 

پیشرفته است.
روحانی یادآور شد: بیش از ۸۰ میلیون نفر در کشور از اینترنت 
اســتفاده می کنند بخش اعظم روســتاییان هم از ایــن اینترنت 
اســتفاده می کنند. یکی از کارهــای عظیم و بزرگ از ســال ۹۲ 
به ویژه ۹۳ تا امــروز، کار بزرگی بــود که امروز هــم کمک ما در 
شرکت های دانش بنیان است که کارشــان به این فضا وصل است. 
بخشــی از مشــاغل ما به آن وصل است اگر در شــرایط کرونا  این 

زیر ســاخت نبود نمی توانستیم بخشــی از خدمات را انجام دهیم 
 در مجموع با کمک همدیگر قدم های بســیار بزرگی برداشــتیم

 که قابل افتخار است.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: من بخــش دولت را نمی گویم 
دولت در حد توانش اما بخش ملت و مردم ما جای افتخار دارد.  کاری 
که نیروهای مســلح، صدا و ســیما و پلیس انجام داد همه پای کار 

آمدند و کار بزرگی انجام دادند.
وی افزود: ما امروز شــرایط خوب داریم البته این شرایط خوب 
نباید ما را مغرور کند این شرایط ما نســبت به آمریکا و اروپا بسیار 
امیدوار کننده و افتخار آمیز است منتها اگر مقداری این امید باعث 
شود از فضای آبی به فضای عادی برویم، فضای آبی خوب است ولی 
فضای عادی بسیار بد اســت، و اگر عادی انگاری کنیم، شرایط ما 
بسیار سخت می شود همه جا ان شاهلل آبی شود  در عین حال نباید 
شرایط عادی شــود عادی انگاری و این که همه چیز تمام شده و ما 
عبور کردیم بسیار می تواند خطرناک باشد. امروز اعالم شد  رعایت 
پروتکل ها کاهش یافته به مراعات ۸۰ درصد رسیدیم ما مراعات ۹۵ 

درصد می خواهیم که آمار پایین تر بیاید.
روحانی یادآور شد: اگر ما در این ماه بهمن و اسفند خوب مراعات 
نکنیم، هم برای کسب و کار، هم برای تفریح و زندگی مشکل آفرین 
است. این فضای اجتماعی برای همه دنیا سخت است، این که رفت 
و آمد نکنند سخت است اما برای ما سخت تر اســت  چون ایران با 
کشورهای غربی فرق می کند.  ارتباطات آنان اینقدر نزدیک نیست 
ما به دلیل این که ایرانی هستیم و به دلیل اخالق اسالمی همیشه 

سفارش کردیم بیشتر همدیگر را ببینیم  غربی ها اینطور نیستند.
وی افزود: امروز می گوییم رفت و آمد نکنید دورهمی نباشــد 
عروسی و عزا همه چیز حداقل شــده همه چیزهایی که در تاریخ 
به مردم می گفتیم میگوییم سبک زندگی معکوس شود.  از لحاظ 
روحی و روانی مردم در فشار هستند فرزندی که پدر و مادر را نمی 
تواند ببیند پدر و مادری که فرزند را نمی بینند فشار روحی و روانی 
بزرگی به مردم وارد شده است. اگر ما مراعات کنیم این یک مقداری 
سهل تر می شود انشاهلل هم کســب و کار تفریحات مردم می تواند 

جبران شود اگر همه مراعات کنیم 
رئیس جمهوری گفت: امروز تصمیمــات خوبی گرفتیم برخی 
مربوط به ایام اسفند، نوروز و خرید و فروش ها است که برای مردم 
توضیح داده می شود و اگر با موضوعی مواجه نشویم، این مقررات و 
چهارچوبها می تواند اجرا شود به شرطی که همه چهارچوبهایی که 

مقرر کردیم مراعات شود.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: 

برای خرید واکسن تالش بیشتری خواهیم کرد 

حقوق های چند میلیونی نه تنها حذف نشدند،  معاف از مالیات هم شدند

 کارگران در دره فقر 
و مجلس نگران  پردرآمدها

سياست 2

دسترنج 4

 »مهره شانس ایران«، اولین روز کاری را 
با رایزنی درباره برجام آغاز کرد؛

وپا  به  خطی که ار
»رابرت« می دهد

وقتی در محافل خبــری درز کرد که جو 
بایدن قرار اســت »رابرت مالی« را به سمت 
نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران منصوب 
کند، این خبر به محــور اصلی اختالف میان 
بایدن و منتقدانش درباره ایران تبدیل شد. 
به گفته منتقدان سوابق »مالی« او را دشمن 
اسرائیل و منعطف و مالیم در برابر ایرانی ها 

نشان می دهد. 
مخالفان او در ایاالت متحده می گویند که 
مالی بیش از اندازه نسبت به ایران، سوریه و 
اسرائیل مواضع چپ گرایانه دارد. اواخر دهه 

۹۰ دستیار ویژه بیل کلینتون در امور اعراب 
و اسرائیل بود. اما بعدها فاش شد که با اعضای 

حماس دیدارهای پنهانی داشته است.  
 او یک چهره »اینترنشنال« است؛ آنطور 
که خودش می گوید پدربزرگ و مادربزرگش 
از روسیه و اروپای شرقی هستند. پدرش یک 
یهودی ملی گرای عرب اهل مصر بوده است. 
خودش در ایاالت متحده بزرگ شده و بیشتر 
دوران جوانی اش را نیز در فرانسه سپری کرده 
است. شاید همین تعلق خاطر به نقاط مختلف 

دنیاست که از او سیاستمداری...

افزایش ضریب حساسیت بازار به دعواهای سیاسی؛ 

مرغ باز هم گران شد
چرتکه 3


