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سردار جاللی خبر داد؛

 تاسيس فرماندهی
 واحد امنيت هسته ای

شروه خوان و استاد مسلم نی جفتی هرمزگان 
درخواست کمک کرد

ساز ناکوک زندگی خالو 
قنبر های موسيقی نواحی 

 10 هزار کودک بهزیستی 
در 680 مراکز شبه خانواده زندگی می کنند

 اينجا براستی 
»کوچک زيباست«

مسکو به مدعیان حضور در قطب شمال چنگ و 
دندان نشان داد؛

قدرت نمايی از جانب سيبری!
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 اولیانوف:

 ایران به زودی 
 غنی سازی 60 درصدی
 را متوقف می کند
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 استاد اقتصاد دانشگاه تهران:

  بن بست فعلی، 
 نتيجه سياست 

تعدیل ساختاری است
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رئیس جمهور گفت: امسال در ماه خرداد 
با یک مســئولیت ســنگین کــه برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری و شوراها است، 
مواجه هســتیم. ما باید کاری کنیم در ایام 
انتخابات شرایط آرامی از لحاظ کرونا داشته 
باشیم و نگذاریم در پایان هفته دوم و سوم با 
پیک جدید مواجه شویم و مردم از شرکت در 

انتخابات ترس داشته باشند. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی 
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت:   
تقریباً ۱۵ ماه از کرونا گذشته و در طول این 
مدت ما روزهای بسیار سختی داشتیم. ما در 
نقشه های شیوع کرونا می بینیم که روزهای 
سخت پیک این بیماری را داشتیم؛ روزهایی 
که یک ویروس جهش یافته وارد کشور شد 
و مشــکالت زیادی به همراه داشــت. البته 
روزهای امیدوارکننده نیز داشــتیم یعنی 
روزهایی که مردم در سراسر جهان احساس 
کردند که دانشمندان جهان به واکسن دست 
یافتند. این واکسن می تواند مانع خوبی برای 
کاهش آمار مرگ و میر باشــد که این برای 

مردم امیدوارکننده بود.
وی افزود: ایــن ۱۵ ماه زمــان آزمایش 
تاریخی برای ملت ها بود که برای ما این ۱۵ 
ماه همراه با جنگ اقتصادی بود. کشوری که 
تحریم اقتصادی ندارد، واکسن و تجهیزات 
را به راحتی می تواند خریداری کند بنابراین 
برای ما روزهای سختی بود. این آزمایش یک 
آزمایش بزرگ برای ملت ایران در طول این 

۱۵ ماه بود.
رئیس دولت با بیان اینکــه مردم به ویژه 
مدافعان ســالمت گروه پیروز بودند، گفت: 
دولت در این مدت یک ساعت راحت نداشت. 
در طول این ۱۵ ماه، همــه وزرا به خصوص 
وزرایی که مســئولیت ویژه داشــتند، هیچ 
روز تعطیلی نداشتند. دولت همه توان خود 
را به کار گرفت که رنج مــردم کاهش یابد و 

سالمتی مردم بهتر محافظت شود.
وی ادامه داد: خوشــحالیم که کم کم در 

حال عبور از موج چهارم هســتیم و مسیر ما 
مسیر کاهشی اســت. مناطق قرمز ما بسیار 
محدود شده است. تالش می کنیم تا بتوانیم 

به طور کامل از این پیک خارج شویم.
وی ادامــه داد: از همــه بخش هایــی 
مسئولیت بر عهده دارد مانند وزارت بهداشت 
و درمان، نیــروی انتظامــی و کادر درمان 
می خواهیم کمک کنند که پروتکل ها دقیق 
اجرا شــود و با افرادی که دقیق دستورات را 
اجرا نمی کنند و متخلف هســتند، برخورد 
کنند لذا اگر قاطعانه برخورد نکنیم، باتوجه 
به این که بعد از ماه رمضان تا ماه محرم ســه 
ماه وقــت داریم و در این مدت عروســی ها، 
جشــن ها و سفرها برگزار می شــود، دوباره 

دچار معضل خواهیم شد.
روحانی با تاکیــد بر اینکه مســئولیت 
ســنگینی بــرای انتخابات داریــم، گفت: 
حفظ جان مردم مســئولیت اصلی ما است 
و انتخابات با مشارکت حداکثری مسئولیت 
بعدی ماســت. باید هم جان مــردم حفظ 
شــود و هم انتخابات باشکوه باشــد و این 
در صورتی اســت کــه در هفته هــای اول 
 خرداد خیلــی مراعات کنیــم و بر تخلفات 

حساس تر باشیم.
وی افزود: کم کم وقتی شــورای نگهبان 
صالحیت کاندیدها را اعــالم کند، تبلیغات 
آغاز می شود. مشــکل ترین دوران، دوران 
تبلیغــات انتخابــات اســت و بــرای روز 
انتخابــات هم بایــد مراعات کنیــم. امروز 
تصمیم مهمی اتخاذ شــد تا زمان انتخابات 
و ســاعات رای گیری در انتخابات را افزیش 

دهیم. وزارت کشــور هم تصمیــم گرفته 
صندوق ها را افزایش دهد. همچنین وزارت 
کشور ما هر زمان بییند ازدحام در حوزه ای 
 زیاد شــده بایــد بالفاصه صندوق ســیار 

را آنجا برساند.
روحانی بیان کرد: در زمان تبلیغات بسیار 
مهم اســت که ما پروتکل های بهداشتی را 
دقیق مراعات کنیم، بنابراین مصوب شــد 
که اجتماعات در فضای ســر بســته نباشد. 
ضمن اینکه ما می خواهیم شــور انتخاباتی 
باشــد، حتماً باید فضایی بــاز و بزرگ برای 
حوزه هــای اخــذ رأی در نظــر بگیریم تا 
پروتکل ها دقیق مراعات شــود؛ برای اینکه 
سالمت مردم حفظ شــود، هم خود نامزدها 
 و هم ســتاد های انتخاباتی باید احســاس 

مسئولیت کنند.
وی افــزود: مقرراتی که در ســتاد ملی 
مبارزه بــا کرونا وضــع و ابالغ می شــود، 
در شــرایط کرونــا حکــم قانــون دارد و 
همــه موظف هســتند که مراعــات کنند. 
 ان شــااهلل تبلیغات ما حداکثــری و اجتماع 

حداقلی باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز تبلیغات 
باید از طریق صدا و سیما پخش شود، گفت: 
در جلسه امروز هم از صدا و سیما هم از وزارت 
ارتباطات و هم از اپراتورها درخواست کردیم 
که فضــای بازتری در اختیــار نامزدها قرار 
دهند تا انتخاباتی شکوهمند داشته باشیم و 
سالمت مردم نیز حفظ شود. تا پایان امسال 
باید ســبک زندگی جدیدی که آغاز کردیم 
را حفظ کنیــم. امیدواریم در روزهای آینده 
مردم با شــرایط بهتری از واکسن استفاده 
کنند. تاکنــون بیش از ۵ میلیون واکســن 
توزیع شــده، بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار 
واکســن تزریق شده اســت. امیدواریم ۱۴ 
میلیون ســالمند و اشــخاصی که بیماری 
زمینه ای دارند تا اواخر خرداد واکسینه شوند 
و تا پایان دولت ما قدم مهمی را در خصوص 

واکسیناسیون برداریم.

خبر

روحانی:

بايد در ايام انتخابات شرايط آرامی از لحاظ کرونا داشته باشيم

فشار خودروسازان نتیجه داد؛ 

موافقت شورای رقابت با افزايش 
بيشتر قيمت ها در جاده مخصوص!

سياست 2

چرتکه 3

جریان اصالحات هنوز در اعالم  کاندیدای نهایی سردرگم است؛

 جهانگیری؛ 
 در مرز افق گشایی 

و کناره گیری
سخنگوی شــورای نگهبان دیروز اعالم 
کرد که این شــورا در تالش اســت تا پایان 
پنج روزه دوم بعد از ثبت نــام نامزدها نتایج 
بررسی صالحیت ها را اعالم کند. عباسعلی 
کدخدایــی ادامه داد که هــر روز تعدادی از 
پرونده ها بررسی می شود اما »الزم است که 

برخی پرونده ها بیشتر بررسی شوند.«
آیا یکــی از ایــن پرونده هایی کــه نیاز 
به بررســی بیشــتر دارد، پرونده اســحاق 
جهانگیری اســت؟ نصراهلل پژمانفر، رئیس 

کمیسیون اصل 9۰ مجلس دیروز در صفحه 
توئیتری اش نوشت: »اسناد تخلفات اسحاق 
جهانگیری کــه منجر به رأی دادگاه شــده 
است، جهت بررسی در تایید صالحیت ها به 

شورای محترم نگهبان ارسال کردم.«
او ادامــه داد: »کاندیداهــای ریاســت 
جمهوری نمی توانند در تاریکی تخلف کنند 
و در برابر مردم نسبت به وضعیت فعلی، بُغض 
نمایشی داشــته باشند.« اشــاره او به بغض 

جهانگیری در روز ثبت نام... 

در گستره ای به وسعت 6 هکتار

مانور نظامی، باعث حریق  در تاالب ِ سولدوز دریاچه ارومیه شد!
شهرنوشت 6


