
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 رهاسازی آب 
 سد کرخه برای تامین 

حقابه هورالعظیم

ایران در جمع ۷ کشور دارای 
بیشترین استخراج رمز ارز

 تدوین الیحه ای برای 
کاهش مجازات  کودکان مرتکب بزه 

امیدی که در کانون های 
اصالح و تربیت دمیده شد

یک فعال مستقل کارگری:

مجلس در راستای منافع 
طبقه  کارگر حرکت نمی کند

میرلوحی در گفت وگو با ایلنا:

در ایران تک صدایی 
شدن امکان پذیر نیست

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

چرتکه 3

همين صفحه

دسترنج 4

سياست 2

 نماینده سقز با اشاره به کشته شدن 
 چهار کولبر طی دو هفته اخیر 

 مستقيم به قلب و سر 
کولبران شليک می کنند

آدرنالين 7

 به دنبال المپیکي شدن 
 دختر وزنه بردار ایران

سهميه تاريخي بدون 
تاريخ سازي؟!

یکشنبه  13   تیر   1400  /   23 ذی القعده 1442  / 4  جوالی   2021 قیمت  2000  تومان  /   شماره 836

رئیس جمهوری گفت: متاسفانه این ایام مسائلی 
داشتیم که به شــیوع کرونا کمک کرد، انتخابات 
و به خصوص انتخابات شــوراها که گزارش هایی 
که به ما رســید، آن مهمانی هایی که می دادند و 
سفره هایی که در برخی جاها می انداختند متناسب 

با پروتکل ها نبود. 
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه ما در یک 
شرایط خاص کرونایی قرار گرفتیم، اظهار کرد: ما 
در مسیر افزایش این بیماری هستیم، در هفته های 
گذشته اعالم شــده بود که ویروس جدید دلتا از 
مناطق جنوب و جنوب شرقی وارد کشور شده است 
و باید مراقبت شود که این ویروس به داخل کشور 

سرایت نکند.
وی افزود: متاسفانه ما این ایام مسائلی داشتیم 
که به شیوع کرونا کمک کرد، انتخابات و به خصوص 
انتخابات شوراها که گزارش هایی که به ما رسید، آن 
مهمانی هایی که می دادند و سفره هایی که در برخی 

جاها می انداختند، متناسب با پروتکل ها نبود.
روحانی یادآور شد: ســفرهای تابستانی را هم 
داریم که قباًل ماه رمضان و عید فطر هم بوده و همه 
اینها دست به دست هم می دهند. باید همه مقررات 
مناطق قرمز و نارنجی اجرا شــود، اگر این موارد با 
تردید مواجه شود ما به مشــکل می خوریم. این 
بیماری که معلوم نیست تا کی میهمان ناخوانده 
جامعه ما می ماند و نتیجــه بی توجهی به مقررات 

همین وضعیت می شود.
رییس جمهوری ادامه داد: اروپا و کشــورهای 
پیشــرفته می گویند به خاطر واکسنی که زده اند 
شرایط مناسب شده و همه رستورانها، تاالرها و مراکز 
ورزشی فرهنگی را باز می کنند، سه تا چهار هفته 
بعد دوباره هجوم این بیماری و ویروس به نوعی و 
شکلی دیگر مشاهده می شود و دوباره محدودیت ها 
را ایجاد می کند. مشخص است ابعاد این ویروس 
را نشناختند و کرونا هر زمانی قدرت خود را نشان 
می دهد. وی با تاکید بر اینکه کرونا غیرقابل درمان 
اســت، گفت: این ویروس عوارض جانبی را ایجاد 
می کند که آن عوارض جانبی به طوری قابل درمان 
است، اما اگر بگوییم این ویروس داروی مشخصی 
دارد می تواند در چند نوبت مصرف شود و این ویروس 

تمام شود چنین چیزی نداریم؛ در واقع باید بگوییم 
غیرقابل درمان است.

روحانی یادآور شد: البته نکته مثبت، واکسن 
پذیر بودن ویروس کرونا است. گاهی شرایطی پیش 
می آید که در واکســن پذیری هم تردید می شود. 
یعنی واکسنی می آید و مردم یک مصونیتی پیدا 
می کنند اما بعد یک نوع جهــش یافته جدیدی 
می آید. ممکن است مرگ و میر پایین تر باشد اما 
بیماری وجود دارد. بنابراین ایــن ویروس از یک 
طرف واکسن پذیر اســت و گاهی هم از نظر ابتال 

واکسن پذیری آن تردید پذیر است.
رییس جمهوری با بیان اینکه از لحاظ مرگ و 
میر، واکسن بسیار تاثیرگذار و موثر است، افزود: در 
جهان نشان داده شده آنهایی که واکسن استفاده 
کرده اند به مقدار قابل توجهی این بیماری را مهار 
کرده اند. روحانی تصریح کرد: در موضوع واکسن 
در کشــور شــرایط روز به روز بهتر می شود، البته 
باید واکسن بیشتری در اختیار داشته باشیم. اگر 
کشورهایی که با آنها قرارداد بسته ایم و حتی پول 
آن را هم پرداخت کرده ایم واکسن را در اختیار ما می 
گذاشتند االن شرایط بهتری داشتیم. پول کواکس 
را پرداخت کردیم و قرار بود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار 
دز را به ما تحویل دهد ولی از آن قولی که به ما داده 
عقب است و مقدار کمی را به ما داده اند. اگر مابقی 

برسد می تواند به ما کمک کند.  
رئیس جمهوری یادآور شــد: همه عالمت ها 
نشان می دهد که هم واکسن خارجی برای خرید 
و وارد شدن به کشــور و و هم دو واکسن داخلی که 
مجوز اضطراری را برای تزریق گرفته اند به ما کمک 
می کند که شرایط در هفته های آینده حتما از نظر 
واکسن بهتر خواهد شد و واکسیناسیون وسیع تر 

انجام می گیرد.

روحانی با تاکید بر اینکه مشــکالتی در تزریق 
واکسن در بعضی نقاط برای نوبت دوم به وجود آمده 
بود، اظهار کرد: ازدحامی در برخی مراکز  البته بیشتر 
در تهران صورت گرفته که رفع شده است و امروز آن 
اجتماعی که مشاهده کردیم دیگر نیست تا به مردم 

به راحتی بتوانند واکسن بزنند.  
وی ادامه داد: اولویت ها قبال در ستاد ملی مقابله 
با کرونا مشخص شده است، مواردی است که می 
توانیم جــزو اولویت ها قرار دهیم کــه باید وزارت 
بهداشــت و درمان آن را  مورد توجه قــرار دهد. از 
یک طرف بحــث اول مهر و بازگشــایی مدارس و 
دانشگاهها  و از طرف دیگر کسب و کارها، مشاغل 
و خدمات را داریم که با این بیماری مواجه است که 
سریعا واکسن آنها انجام بگیرد. امیدواریم بتوانیم 
واکسیناسیون را توسعه دهیم و شرایط مناسب تری 

را در هفته های بعد داشته باشیم.
رئیس جمهوری گفت: اگــر فاصله گذاری ها 
و رعایت پروتکل ها را کنــار بگذاریم و دورهمی ها 
همچنان سر جای خودش باقی بماند، ویروس کرونا 
دست کم تا آخر سال در کشــور می ماند و سرایت 
آن با قدرت ادامه پیدا می کند.   روحانی یادآور شد: 
با مراعات، می توانیم شــرایط را پیش بینی کنیم 
بنابراین چاره ای جز عمل بــه پروتکل ها و تزریق 
واکسن و امید و اعتماد به رعایت اصول بهداشتی 
نداریم. وی تصریح کرد: کل کشور این نگرانی وجود 
دارد که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم. حتما اگر 
دقت و مراقبت کافی نشــود شاهد افزایش شیوع 
خواهیم بود. همین امروز اعالم شــده در مجموع  
۶۹ درصد پروتکل های بهداشتی در کشور مراعات 
می شود و این بسیار کم است. چند هفته قبل که 
رعایت پروتکل ها ۷۸ درصد اعالم شده بود گفتیم 
کم است و باید به ۹۰ درصد برسد، اما االن متاسفانه 
به ۶۹ درصد رسیده است شرایط ما بسیار سخت 
است. روحانی با بیان اینکه ۹۲ شهرستان در وضعیت 
قرمز قرار دارد، گفت: اگر مراعات نکنیم شهرهای 
قرمز ما بیشتر می شود. از همه استانداران، نیروی 
انتظامی و همه افرادی کــه باید نظارت و مراقبت 
کنند می خواهم تا رنگ بندی را به دقت مورد توجه 
قرار دهند و تمام دستورالعمل ها در شهرها بسته به 

نوع رنگ، رعایت شود.

یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه 
در ایران تک صدایی شــدن امکان پذیر نیســت، 
گفت: طبیعت سیاست و اداره کشور این است که 
تک قطبی شــدن امکانپذیر نیســت و دوره های 
تک صدایی بیش از دو ســال قابل دوام نیســت. 
بنابراین تا وقتی سیاســت و مطالبات مردم وجود 

دارد، همیشه اصالحات الزمه کار است. 
محمود میرلوحی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
درخصوص ترکیب احتمالی کابینه دولت سیزدهم 
و بایدها و نبایدهــا در چینش کابینه آینده، اظهار 
کرد: آقای رئیسی در زمان انتخابات اعالم کردند که 
من مستقل هستم ضمن اینکه بنده ارزیابی مثبتی 
از این مستقل بودن ندارم و قباًل هم در مورد آقای 
روحانی و احمدی نژاد نقد کردم که چرا می گویید 
مستقل؟ در اداره کشورها با پیچیدگی، تنوع، مسائل 
فنی و علمی این دوره معنا ندارد که کسی بگوید من 
مستقل هستم. ممکن است فردی بگوید ما با نظر 
و مشورت کارشناســان عمل می کنیم و در مسیر 
مصلحت کلی ملت و منافع ملــی، برآیند علمی و 

عقلی را در نظر می گیریم.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: متاسفانه 
واژه مستقل به نوعی تلقی می شود که یک سازمان 
یا یک تیم فعالی را به رسمیت نمی شناسیم اما عماًل 
اینگونه نیست. مگر می شود که یک رییس دولت 

بدون تیم کاری باشد؟
وی بیان کرد: ما در کشــور دو جناح بیشــتر 
نداریم. باالخره یک تیم از بین این دو جناح انتخاب 
می شود. اینها نکاتی است که حائز اهمیت است.  
طبق گفته آقای رئیسی، ایشان فراجناحی عمل 
خواهد کرد و امیدواریم به این صورت باشــد و اگر 
بحث شایسته ســاالری مطرح باشد، انسان های 
خوش نام، صالح، پاکدست و باتجربه در هر حوزه به 
کابینه دعوت شوند. ما منتظر خواهیم بود تا ببینیم 

ایشان در عمل چه خواهند کرد.
این عضو شورای شــهر تهران ادامه داد: طبق 
زمزمه  ها ظاهراً افرادی از تیــم آقای احمدی نژاد 
برای دولت سیزدهم دعوت خواهند شد اما طبیعی 
است که این کار تا مدت طوالنی از دیده ها پنهان 
نماند و در روزهای آینده کم کم اینها باید نظر و حرف 
و اظهاراتشان روشن شود که به چه سمت و سویی 

خواهند رفت. میرلوحی اظهار کرد: من به عنوان یک 
شهروند ایرانی این حق را دارم که عرض کنم، کشور 
امروز با چالش های متنوع و متعددی روبروست و 
پیام این انتخابات نیز همین بود. تحریم و کرونا به 
شدت به زندگی مردم فشار آورده است و دامنه فقر 
به شدت گسترده شده است و طبقه متوسط در حال 
انتقال به طبقه آسیب پذیر هستند. وی تأکید کرد: 
باید تیم اقتصادی دولت سیزدهم تیمی باشد که 
بتواند این تورم را مهار کند و این تالطم های ارزی و 
بانکی را حل و فصل کند تا به دوره آقای احمدی نژاد 
بازنگردیم. این عضو جبهه اصالحات ایران اظهار 
کرد: جریان اصولگرایی همه تقصیرها را به گردن 
دولت آقای روحانی انداخت، امروز اصولگرایان هم با 
این مشکالت مواجه هستند. امیدواریم در سیاست  
خارجی به گونه ای عمل کنند که تنش ها افزایش 
پیدا نکند و برجام به نتیجه برسد. به نظر می رسد 
جامعه بیش از این طاقت و تاب آوری ندارد و جریان 
اصولگرایی نیز به این شرایط دامن زد. چون بتوانند 
دولــت را در اختیار بگیرند، هر نــوع ابزاری به کار 
گرفتند.  وی یادآور شد: امیدواریم آقای رئیسی تیم 
مذاکرات را تیمی خوش نام و توانمند انتخاب کند تا 
به عقب بازنگردیم؛ همچنین به زمان آقای جلیلی 
و بیانیه خواندن بازنگردیم.  وی به حمایت از تولید 
اشاره کرد و افزود: مسأله کاهش هزینه تولید هنوز 
حل نشــده و برای تولیدکنندگان و فعاالن عرصه 
اقتصادی باید راهکاری اندیشــیده شود تا بخش 

تولید بیش از این دچار اختالل نشود.
میرلوحی گفت: امروز نزدیک به نصف بودجه 
کســری دارد بنابراین امیدواریم آقای رئیسی با 
استفاده از نیروهای باتجربه، پاکدست و دانشمند و 
شایسته بتواند این چالش ها را حل و فصل کند چرا 

که به مردم قول حل این معضالت را دادند.

این کنشگر سیاســی اصالخ طلب در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه الزمه ادامه حیات اصالح طلبی 
چیست؟ بیان کرد: شــورای نگهبان تنوع دیدگاه 
در کشور را به رســمیت نمی شناســد. طبیعتاً 
اصالح طلبان نیز یک جریان با دیدگاه های متفاوت 
با اصولگرایان هستند. مشکل ما امروز با نظارت ها 
است. اصالحالت گفته اســت که فلسفه وجودی 
من این اســت که من به وضع موجود قانع نیستم. 
جالب این است که خود اصولگرایان نیز در این دوره 
با استفاده از همین مدل اصالحات موفق شدند که 
دولت را در اختیار بگیرند. در مناظرات هر پنج نفر 
خطاب به آقای همتی و آقای مهرعلیزاده می گفتند 
که شما از دولت موجود دفاع می کنید، ما خواستار 

تغییر هستیم. 
وی اضافه کرد: اصالحات معتقد است که ما به 
قوه قضاییه و دخالت های سپاه در اقتصاد و نظارت 
اســتصوابی نقد دارم و به دلیل همین دیدگاه ها 
نیروهای اصالحات رد صالحیت شدند و بخش قابل 
توجهی از نیروها حاضر نیستند در عرصه سیاسی 
کاندیدا شوند. امروز هم شاهد هستیم که نظارت 
استصوابی به شورای شهر هم سرایت کرده است. 
میرلوحی با بیان اینکه در ایران تک صدایی شدن 
امکان پذیر نیست، گفت: در همه کشورهای دنیا 
حداقل دو حزب فعال هستند. طبیعت سیاست و 
اداره کشور این است که تک قطبی شدن امکانپذیر 
نیست و دوره های تک صدایی بیش از دو سال قابل 
دوام نیست. بنابراین تا وقتی سیاست و مطالبات 

مردم است، همیشه اصالحات الزمه کار است. 
این عضو جبهه اصالحات ایــران تأکید کرد: 
اصالحات چیزی نیست که پایان بپذیرد. سیاست 
همیشه هست و اصالحات هم نظریه ای است که 
معتقد است دولت موجود باید نقد شود و اصالحات 
به شخص نیســت اگر این اشــخاص نیز نتوانند، 

دیگران این کار را سازماندهی خواهند کرد.
وی اظهار کرد: بعد از رد صالحیت ها و سخنرانی 
رهبری در ۱۴ خرداد بســیاری فکر می کردند که 
سایر نامزدها به عرصه انتخاباتی بازخواهند گشت 
و فضا انتخاباتی شــد. آرا باطله نشان می دهد که 
اشخاصی که به آقای روحانی رای دادند، در این دوره 

در عرصه حاضر نشدند که باید اینها را بازگردانیم. 

گفتوگوخبر

روحانی:

انتخابات و مهمانی نامزدهای شوراها به شیوع کرونا کمک کرد 
میرلوحی در گفت وگو با ایلنا:

در ایران تک صدایی شدن امکان پذیر نیست

تحدید اینترنت؛تهدید فرصت های شغلی است

 نان بری یا صیانت از 
حقوق کاربران؟!

سياست 2

چرتکه 3

 ایران نه تنها توافق با گروسی را تمدید نکرد، 
دسترسی به نطنز را هم محدود کرد؛

دوربین های آژانس؛ 
اهرم فشار ایران بر     وین 

یک هفته دیگر هم از پایان توافق علی اکبر 
صالحی، ر ئیس سازمان انرژی اتمی ایران و 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گذشت و نه تنها خبری از تمدید 
این توافق نشــد، بلکه به نظر می رسد ایران 

تصمیمی برای تداوم این توافق ندارد. 
این توافــق مقرر می کرد کــه همزمان با 
محدود شدن دسترســی بازرسان آژانس به 
فعالیت های هســته ای ایران در پی تصویب 
قانون اقــدام راهبردی در مجلــس ایران، 
دوربین های آژانس در تاسیســات هسته ای 
روشن بمانند و پس از توافق در وین اطالعات 

این دوربین ها در اختیــار آژانس قرار گیرد. 
در صورت عدم توافق در ویــن نیز آنچه این 
دوربین ها ضبــط کرده اند برای همیشــه 

پاک شود. 
توافق مذکور ســه ماهه بود و ماه گذشته 
گفته شــد که برای یک ماه دیگر نیز تمدید 
شده است اما آن یک ماه نیز هفته قبل به اتمام 
رسید و آژانس برای تمدید دوباره آن پاسخ 
مثبتی از ایران نگرفت. ســعید خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشور هفته 
گذشته در نشست خبری خود اعالم کرد که 

هنوز تصمیمی برای تمدید توافق...

 معترضان به نسل کشی کودکان بومی در کانادا 
مجسمه ملکه بریتانیا را به زیر کشیدند؛ 

طغیان علیه ژنوسایدِ فرهنگی 
جهان 5


