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واکنش به تجمع مقابل 
مجلس برای خارج شدن 
از سازمان بهداشت جهانی!

دايي كه در مربيگري از تهران خارج نمي شد، 
راهي اروپا مي شود 

شهریار در گودیسون پارك! 

در ارزيابی »نخستين نمايشگاه مجازی كتاب 
تهران« يک نکته را در نظر داشته باشيد:

اینجا ایران است!

روحانی با ابراز نگرانی از ورود ويروس جديد:

 مبادی ورودی کشور
به دقت کنترل شود

 دولت بايدن به رغم ميل طالبان،
 توافق دوحه را بازبينی می كند

احتمال بازگشت به 
دوران وحشت 
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 سيستان و بلوچستان دوباره 
 در توفان شن گرفتار شد

 »یکی داستانست 
پرآب چشم«

سياست 2

 شگفتی های مجلس انقالبی تمامی ندارد؛

 دسِت بزِن 
آقای نماینده
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رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش ما آغاز واکسیناسیون از ماه 
جاری است، گفت: فرودگاه ها و همه مبادی ورودی کشور باید برای 

جلوگیری از ویروس جدید به دقت کنترل شوند.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی در پنجاه و دومین نشست ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا در 
کشور اظهار کرد: در این مدت دوران سختی بر مردم گذشت. ماه های 
پیش رو هم باید با همین سختی مراعات کنیم تا این بیماری واگیر 
عالم گیر که تاکنون جان بیش از دو میلیون ۱۰۰ هزار نفر را گرفته و 

هنوز هم ادامه دارد، کنترل شود.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: بابت دســتاوردی که امروز 
شاهد آن هستیم و در یکی دو هفته اخیر آمار فوتی های ما دو رقمی 
شد، از مردم بزرگ و کادر درمان تشکر می کنیم. در این زمینه بسیج 
و سازمان های مردم نهاد همه در کنار هم آمدند و این کار بزرگ را به 
وجود آوردند که این کارنامه غرورآفرینی برای ملت و دولت ایران است.

وی اضافه کرد: درحالی که کشورهای قدرتمندتر از حیث صنعتی 
و امکانات پزشــکی، گرفتاری و مشکالت شان بســیار زیاد است و 
نتوانستند به طور کامل این بیماری را مهار کنند، در کشور ما این کار 
عظیم انجام شده است که از همه دست اندرکاران این اقدام بزرگ و 
سنگین از رسانه ها گرفته تا نیروهای هماهنگ کننده تا کادر درمان 

قدردانی می کنیم.
 رئیس  دولت تدبیر و امید ادامه با بیان اینکه روند کاهشی معنی آن 
نیست که شرایط مطلوب است، اظهار کرد: ما روزی ۷۰، ۸۰ تا ۹۰ نفر 
فوتی داریم که این عدد زیاد است. زمانی که آمار یک تا ۲ نفر باشد، آن 
زمان می توانیم بگوییم که به نقطه مطلوب رسیدیم، اما االن این نقطه، 

نقطه مطلوب ما نیست.
روحانی گفت: نسبت به گذشته شــرایط ما بهتر است اما روند 
کاهشــی باید ادامه پیدا کند. امروز در گزارشی که دکتر رییسی از 
استان ها می دادند در بسیاری از اســتان ها روند کاهشی بود ولی در 
برخی استان ها روند کاهشی آن متوقف شــده بود و در بعضی جاها 
شــروع به افزایش تعداد بیمار شــده بود که ایــن می تواند برای ما 

نگران کننده باشد.
وی تاکید کرد: نباید به خاطر کاهشــی شــدن مســیر اهمال، 
عادی نگری، عادی سازی در رفتارها و رفتارهای خانوادگی و اجتماعی 
مدنظر قرار بگیرد که می تواند برای ما خطرناک باشد و همچنان این 

نگرانی وجود دارد.
روحانی ادامــه داد:  ویروس جدید جهش یافته بــه نام ویروس 
انگلیسی یا اخیرا در آفریقای جنوبی مشاهده شده بسیار نگران کننده 
اســت. این ویروس ابتدا از چین و ووهان به کشورهای دیگر رسید. 

بنابراین رسیدن  آن از آفریقا یا اروپا، مشکل تر از چین نیست بنابراین 
اگر مراقبت و مواظبت نکنیم این ویروس جهش یافته ما را نیز مبتال 

می کند.
رئیس جمهوری گفت: امروز آمار نگران کننده ای از ابتالی جوانان 
و نوجوانان در برخی استان ها داده شد که این هم نگرانی جدیدی است 
چرا که قبال ابتالها مربوط به افراد مسن بود و امروز مواردی از ابتالی 
افراد در سن پایین مشاهده می شود که این می تواند در آینده برای ما 

مشکل آفرین باشد.
 بايد تا زمان رسيدن واكسن كامال مراقبت كنيم

روحانی یادآور شد: ما باید حداقل در ۵ یا ۶ ماه آینده با همین دقت 
رعایت پروتکل های بهداشتی را تا زمان رسیدن واکسن ادامه دهیم. 
البته آن زمان هم با تزریق واکسن در مرحله اول و دوم، اینکه چقدر این 
واکسن موثر باشد،  تا واکسن های ایرانی برسد زمان می برد بنابراین ما 
زمانی حداقل ۶ ماهه پیش رو داریم و باید کامال مراقبت کنیم تا ببینیم 
در آن زمان شرایط ما چگونه می شود که امیدواریم شرایط مطلوب 
پیش بیاید. رئیس جمهوری یادآور شد: شروع موج جدید به معنای 
تعطیلی بخشی از کسب و کارها، ایجاد مشکالت روحی و اخالل در 
ارائه خدمات نسبت به مردم است بنابراین باید با همه توان تالش کنیم 
تا وارد موج جدید نشویم و اگر وارد موج جدید شویم مهار کردن آن 

برای ما سخت می شود. 
وی تشدید نظارت ها را راه جلوگیری از بروز موج جدید عنوان کرد 
و گفت: باید از لحاظ فرهنگی به مردم تاکید شود و تبلیغات ادامه پیدا 
کند. البته تنها تبلیغات بیان مطلب در صدا و سیما،  روزنامه ها و در سایر 

رسانه ها کافی نیست باید نظارت را هم تشدید کنیم.
روحانی گفت: تشدید نظارت ها با نرم افزارهای دیجیتالی بسیار 
خوب است و از طریق اپلیکیشن ها راحت تر می توان نظارت را اعمال 
کرد. در واقع  از طریق این اپلیکیشن ها بود که جلوی برخی مسافرت ها 

گرفته شد.

رئیس دولت تدبیر و امید اظهار کرد: اگر قرارگاه بتواند کاری کند که 
سفرهای بین شهری را به این اپلیکیشن مرتبط کنیم و مانع از سفر با 
خودروی شخصی افراد با تست مثبت و مبتال شود، خیلی خوب است 
که در قرارگاه گفتند این کار پیچیدگی هایی دارد و به قرارگاه گفتم 
این موضوع را دنبال کنند تا یک فرد مبتال با ماشین شخصی به شهر و 

روستای دیگر نرود و مردم آن شهر و روستا را مبتال نکند.
 ويروس موتاسيون يافته خطرناک تر است

رئیس دولت دوازدهم با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه امروز 
در خصوص ویروس جهش یافته گفت: ویروس کرونا نه تنها در سطح 
جهان تضعیف نشده بلکه بیماری زایی و سرایت آن بیشتر شده است؛ 
حتی دکتر نمکی گفت ویروس موتاسیون یافته خطرناک تر و مرگ 

و میر آن بیشتر است.
وی با مهم خواندن این شــرایط اضافه کرد: با این وجود، شاید با 
شرایط خطرناک تری در آینده مواجه شویم و درصورت کوچکترین 
غفلت و اهمال، تعداد افراد بیمار سرپایی، بستری و به تبع آن مرگ و 

میر خدای ناکرده افزایش می یابد و دچار مشکل می شویم.
روحانی خاطرنشان کرد: برای وارد نشدن ویروس جدید از وزارت 
راه و سایر مســئوالن می خواهم در فرودگاه ها و همه مبادی ورودی 
از بندرها تا ریل مراقبت کنیم و از افراد جدیدی که از خارج کشــور 

مخصوصا اروپا و اخیرا از آفریقا وارد می شوند، تست بگیریم.
وی ادامه داد: همچنان باید با قاطعیت جلوی تجمع و ترددهای 
غیرضرور را بگیریم و هیچ چیز نباید ما را از این حرکت باز دارد؛ رعایت 

پروتکل های بهداشتی وظیفه ملی، قانونی و شرعی همه ما است.
واكسيناسيون بهمن ماه در كشور آغاز می شود

روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقداماتی که در 
زمینه تامین واکسن داخلی و خارجی انجام شده است، گفت: در زمینه 
واکسن داخلی می توانیم بگوییم سال آینده سه واکسن پیش رو داریم 
و تا آخر بهار بخشی از آنها به دست ما می رسد. سه واکسن برکت، رازی 
و پاستور، واکسن های داخلی است که امیدواریم برخی از این ها در 

فصل بهار و برخی در فصل تابستان به دست ما برسد. 
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه تا آخر امسال غیر از کواکس، 
برای دریافت واکسن از جاهای دیگر هم تالش می کنیم، تصریح کرد: 
خبر داده شده در ماه بهمن واکسیناسیون در کشور آغاز می شود و این 
کار بسیار اهمیت دارد. در عین حال واکسن خارجی تا وقتی واکسن 

داخلی برسد یک ضرورت است.
 روحانی اضافه کــرد: امیدوارم با همکاری هــم، یاری یکدیگر و 
مراعات دستورالعمل ها به خوبی از این مراحل بگذریم و با موج چهارم 

مواجه نشویم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: 
اگر امروز آقای رئیس جمهور از اصالح طلبان 
گالیه دارند ما به ایشــان حق می دهیم ولی 
این گالیه دوجانبه اســت چرا کــه اگر آقای 
روحانی همراهی با دوســتان را ترک نکرده 
بودند، دوســتان اگرچه همراهی با ایشــان 
 را تــرک نکردند اما می توانســتند بیشــتر

 همراهی کنند.
حسین مرعشــی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنــا در واکنــش بــه گالیه هــای اخیــر 
رئیس جمهور نســبت به گروه ها و سیاسیون 
داخلی مبنی بر عدم همراهی الزم در سال های 
اخیر، گفت: من به آقــای رئیس جمهور حق 
می دهم، دولــت در این ســه ســال اخیر با 
ناجوانمردی  خارجی ها در شــرایط بســیار 
ســختی قرار گرفت اما در داخــل هم دوره 
سختی را به این دلیل که روابط عمومی دولت 
آنچنان قوی نبود که بتواند شــرایط ســخت 
کشــور را درســت برای مردم توضیح دهد، 

سپری کرد.
وی ادامــه داد: یک نقد هم به سیاســیون 
ایرانی وارد اســت و آن اینکه وقتی شــرایط 
ســخت شــده و مردم ناراضی می شــوند، 
آن ها بــه جــای اینکــه بیایند و بــه مردم 
آگاهی بخشــی کنند، بــا مــردم عصبانی و 
 ناراضی همنوایی می کنند و این یک واقعیت 

در سیاست ایران است.
مرعشی در پاســخ به این فرض که شاید 
گالیه روحانی از دوســتان و حامیان سیاسی 
خود باشد، با اشاره به یک شعر از باباطاهر گفت: 
پاسخی که من می توانم از ناحیه دوستان مان 
به آقای روحانی بدهم، خیلی کوتاه اســت و 
می توانم بگویم که؛»چــه خوش بی  مهربانی 
هر دو سر بی/که یکســر مهربانی دردسر بی« 
به هر حــال کم لطفی های دولت نســبت به 
متحدان خود کم نبــوده و اینگونه نبوده که 
حامیان دولت، یکطرفــه دولت را ترک کرده 
باشند. وقتی دولت اشتباهات بزرگی را مرتکب 

می شــود و دوســتان خود را تنها می گذارد، 
طبیعی اســت که تنها می ماند و این اجتناب 

ناپذیر است.
وی افــزود: اصالح طلبــان از دولت بابت 
حوادثی مانند گرانی بنزیــن، خیلی گله مند 
هســتند و همیشــه گالیه های خود را بیان 
کرده انــد امــا به هرحــال اگر امــروز آقای 
رئیس جمهور گالیه دارند ما به ایشــان حق 
می دهیم ولی این گالیه دوجانبه است و خوب 
بود که مهربانی دوجانبه اعمال می شــد. اگر 
آقای روحانــی همراهی با دوســتان را ترک 
نکرده بودند، دوستان اگرچه همراهی با ایشان 
را ترک نکردند اما می توانستند ایشان را بیشتر 

همراهی کنند.
به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در سخنرانی 
روز چهارشنبه خود در جلســه هیات دولت 
طی سخنانی با اشاره به فشــارهای خارجی 
که طی سال های اخیر به دولت تحمیل شد، 
گفت: »آمریکا فشــار حداکثــری را انتخاب 
کرد.توقع ما این بود که همه دوستان سیاسی 
ما هم حمایت حداکثــری از دولت را انتخاب 
می کردنــد. بعضی ها ایــن کار را کردند خدا 
خیرشان بدهد و بعضی ها هم نکردند و این در 
تاریخ زندگی آنها خواهد ماند که در روزهایی 
که در میدان جنگ بودیــم و در برابر یک آدم 
کثیف و مســتبد ایســتادگی کردیــم، تنها 
هم بودیم، به جای اینکه مــا را یاری و کمک 
کنند زبــان دیگــری را انتخــاب کردند که 
 نمی خواهم راجع به آن زبــان توضیح بدهم، 

زبان خوبی نبود.«

گفتوگوخبر

روحانی با ابراز نگرانی از ورود ويروس جديد:

مبادی ورودی کشور به دقت کنترل شود
مرعشی در گفت وگو با ايلنا:

اصالح طلبان از دولت گله مند هستند

ساز  ناموزون ادارات دولتی درباره موضوع ته لنجی

 مردان دریا
 فالفل  می فروشند

سياست 2

دسترنج 4

بهارستان راه های متنوعی را برای تقابل با روحانی امتحان می کند؛

»شکایت« پس از 
بن بست استیضاح

مجلس یازدهم اولین روزهای حضور خود 
را با طرح استیضاح حسن روحانی کلید زد، 
اما دیری نگذشت که بر مشتاقان استیضاح 

مکشوف شد که استیضاح میسر نیست. 
مقام معظــم رهبری همچــون دفعات 
گذشته تاکید کردند که دولت باید تا آخرین 
روز بر سر کار خود بماند. از این رو استیضاح 
منتفی شــد؛ اما تالش بهارســتانی ها برای 
تقابل با دولت منتفی نشــد و به همین دلیل 
تقریبــا تمام روزهــای مجلــس یازدهم از 
نخستین روز کاری تاکنون، به تنش با دولت 

گذشته است. 

اظهارات جسته و گریخته بسیاری نیز از 
سوی اعضای مجلس مطرح می شود که موید 
پافشاری آنها بر این تقابل است؛ مانند آنچه 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس 

مجلس اخیرا در قم گفته است. 
او در همایــش طــرح ملی شــکایت از 
رئیس جمهور با عنوان »شــکایت جمهور« 
که هفته پیش در مســجد ســلمان فارسی 
قم برگزار شــد، به عزم کنگره آمریکا برای 
استیضاح دونالد ترامپ اشــاره کرد و گفت 
که باید از آمریکایی ها دربــاره روحانی الگو 

بگیریم...

گزارش ميدانی »توسعه ايرانی« از ركود كم سابقه بازار خودرو

همه فروشنده اند، اما خبری از خریدار نیست
چرتکه 3


