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درباره روزهای جنجالی داوران ایرانی

فعال اعتراف نکنید!
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 ایران به دنبال ارائه تصویری تازه 
از خود در جهان است

 تاجری برای 
ونا فصل بلند کر

سياست 2

بهروز حاجی تهرانی، مدیرعامل شــرکت دانش بنیان »پیشــتاز 
طب زمان« 10 روز پیش، با اشــاره به کیت های تشــخیص کرونا که 
این شرکت ساخته، گفت: »هنوز بســیاری از کشورهای توسعه یافته 
اروپایی نتوانسته اند این کیت تشخیصی را بسازند و خواستار خرید از 

ما هستند.«
همان زمان عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه 
توئیتری خود با اشــاره به دســتور محمدجواد ظریف برای صادرات 
دســتگاه ها و تجهیزات مرتبط با ویروس کرونا به کشورهای جهان، 
نوشــت: »ایران همچنان دســتگیر و یاری گر ملت های نیازمند این 

تجهیزات خواهد بود.«
این دقیقا همان تصویری است که ایران می خواهد از خود نشان دهد؛ 
تصویر یک »تاجر خوشنام« که کاالیی کمیاب را می فروشد؛ تاجری که 
به علم مورد نیاز برای ساخت ملزومات مقابله با بیماری مخوف کرونا 
مســلح اســت و در عین حال آنقدر خیرخواهی دارد که آن را با دیگر 

کشورهای جهان به اشتراک خواهد گذاشت. 
محموله ای که به آلمان رسید

اکنون حــدود دو هفته اســت کــه اخبــار مرتبط بــا صادرات 
کیت های تشــخیصی کرونا به گوش می رســند. هفته پیش، حسن 
روحانی، رئیس جمهوری به ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری دســتور داد تا »شــرایط را برای تولید بیش از پیش 
کیت های تشخیص کرونا در راستای تامین نیاز داخلی و صادرات آن 
به کشورهای متقاضی خرید فراهم و تســهیل کنند.« چند روز بعد، 

مهدی قلعه نویی...

روبه رو نشدن با ورزشکاران رژیم صهیونیستی »قانون« می شود

تبعات و ماجراهای بند سیزدهم!
آدرنالين 7

شهرنوشت 6

 »رضایت شوهر« در آزمون دستیاری دندانپزشکی»الزامی شد«

 بازتولید قوانین 
مردسالارانه!

رئیس جمهــوری با خانواده های شــهدای 
حادثه شــناور کنارک ابراز همــدردی کرد و 
گفت: دالیل این حادثه در آینده روشن و پس از 

مشخص شدن، برای مردم بیان می شود.
حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت 
با اشاره به یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی 
ارتش در دریای عمان افزود: برای ما بسیار جای 
تاسف و تاثر بود که جوانان نیروی دریایی خود را 
در یک حادثه دلخراش از دست دادیم. شنیدن 
این خبر برای ما سخت بود ولی مردم در سراسر 
کشور و همه مسئوالن ابراز همدردی کردند.  من 
با صراحت و با تواضع به خانواده شهدا می گویم 
هیات دولت و همه دولت را سهیم در غم خود و 

شریک در این مصیبت بدانید.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه دالیل 
این موضوع در آینده روشــن و پس از مشخص 
شــدن، برای مردم بیان می شود، تصریح کرد: 
این افراد برای امنیت به دریــا رفتند و نه برای 
تفریح. عملیات برای خوشــگذرانی نداشتند 
بلکه برای توانمندتر شــدن قدرت جمهوری 
اسالمی ایران داشتند. خالصانه به صحنه رفته 
و مظلومانه به شهادت رسیدند. این بسیار مهم 
اســت که در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه و 
در آب های مواج برای امنیــت مردم فداکارانه 

حضور داشته باشند.
روحانی با اشــاره به روایات در مورد رزم در 
آب خاطرنشان کرد: رزم در آب جایگاه دیگری 
در روایات ما دارد. همه جا ایســتادگی، ایثار و 
شهادت مقدس است اما رزم و شهادت در دریا، 
اجرش 10 برابر رزم در زمین اســت. آنها به لقا 
حق شتافتند و ما در کنار این خانواده های عزیز 

باید باشیم.  
وی افزود: آنها بدانند همه مردم در غم شان 
سهیم هســتند و امیدواریم این گونه حوادث 
در جمــع رزمایش ها و تمرینــات نظامی ما به 
حداقل کاهش یافته و بتوانیــم نظم دقیقی را 

شاهد باشیم.  
رئیس جمهور درباره شــرایط امروز کشور و 
تحوالت بازار ابراز داشت: از اواخر بهمن که این 

ویروس آغاز شد تا پایان اردیبهشت که نزدیک 
آن هستیم، کار بزرگی انجام شده است. مردم، 
نیروهای مسلح، بخش اقتصاد، نهادهای عمومی 
غیردولتی، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، ارتش، 
دانشــگاه ها و حوزه ها و... همه حضور داشتند. 
رســانه ها فداکاری کردند اما یک بار سنگینی 

هم بر دوش دولت به عنوان وظیفه بود.
روحانی با تاکید بــر اینکه خداوند ما را الیق 
این آزمایش سخت و ســنگین قرار داده است، 
بیان کرد: هر کســی، هر دولتی، هر ملتی و هر 
جمعی مورد آزمایش های بســیار سنگین قرار 
نمی گیرد. دولــت و ملت ایران امــروز در یک 
آزمایش ســخت بی نظیر قرار گرفتند. درست 
است که ملت های دیگر نیز سهیم هستند ولی 
هیچ ملتی نیست که دو سال مداوم زیر ضربات 
سنگین و حصر باشــد و این بیماری و ویروس 

وارد کشور شود. اگر هست، بگویند.
تسهیالت کسب و کارها تا پایان خرداد 

پرداخت شود
رئیس جمهوری با بیان اینکه در عبور از این 
دوران سخت وزارتخانه های ارشاد، خارجه و راه 
و شهرسازی پر تالش، شریک و همکار بودند، 
تمام وزیران اقتصادی دولت در عبور از بحران 
کرونا و تحریم فعال بودند،  افزود: اداره کشــور 
در این شرایط کار سختی است این که سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و 
سایر بانک ها به صحنه آمدند  و تسهیالت برای 
کسب و کارهایی که دچار مشکل شده آغاز شده 
و تداوم دارد و امیــدوارم و تاکید می کنم کاری 
کنید به همه کسب و کارها تسهیالت در همین 

روزهای اردیبهشت تا پایان خرداد ۹۹ هر چه 
سریع تر پرداخت شود.

سهام عدالت به آسان ترین صورت به 
مردم پرداخت شود

روحانی تاکید کرد: کاری کنید سهام عدالت 
به آســان ترین  صورت به مردم پرداخت شود 
خوشحال شدم که روز گذشــته شواری عالی 
بورس تصویب کرد که در این زمینه بانک های 

کشور به کمک بیایند.
رئیس جمهوری اضافه کرد: هر کســی که 
می خواهد سهام خود را بفروشد به بانک مورد 
عالقه خود مراجعه کند و وکالت می دهد و آن 
بانک در روزی که مشخص می شود سهام آن 
فرد را می فروشــد و هرچه را فروخت پول را به 
صاحب سهام بر می گرداند که راه بسیار آسانی 
است و هر فردی هم که می خواهد سهام خود 
را مســتقیم نگه دارد یا از طریق شرکت های 
اســتانی حفظ کند این کار می کند به هر حال 
آسان ســازی شــود که کار بزرگی است که به 
خوبی اجرا می شود و تســهیالت هم به مردم 

پرداخت شود.
وی گفت: همه باید تــالش کنیم دیگر یک 
فشــار مضاعف به مردم وارد نشــود، این فشار 
قیمت اجنــاس در بازار اســت کــه باید همه 
مراقبــت کنیم عده ای دارند ســوء اســتفاده 
می کنند اگر همه چیز بــه صورت طبیعی بود 
می گفتیم پیش آمده ولی عده ای سوء استفاده 
کردند عده ای در ماســک و دستکش هم سوء 

استفاده کردند تا چه برسد به ارز و سکه.
روحانی ادامه داد: من خواهش می کنم همه 
توان را به کار بگیریم همه نظارت ها و دقت هایی 
که باید بشود، کارهایی که اتحادیه ها باید انجام 
دهند وزارت صمت، تعزیرات و دادگســتری 
همه باید تالش کنیم با ســختی کمتری از این 
روزهای سخت عبورکنیم.  کارآفرینان شرایط ما 
را می دانند و تا آخرین ریال را به بانک مرکزی بر 
می گردانند در این شرایط باید با اتحاد و وحدت 
و همدلی با امیرالمومنین مسیر جهش تولید در 

کشور را بیافرینیم.

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت؛

دالیل حادثه شناور کنارک برای مردم بیان می شود


