وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

معاون اول رئیس جمهوری برای نظام بانکی کشور تدوین کرد

بازگشایی
غیر اجباری مدارس

سهدستورالعملتازه
برای رونق و جهش تولید

در صفحه اجتماعی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7344دوشنبه  22اردیبهشت  17 ۱۳۹۹رمضان  16 1441صفحه

خداقوّت

سخنگوی دولت اعالم کرد

بازیابیسرمایهاجتماعی

رهبر معظم انقالب درارتباط تصویری خطاب به دست اندرکاران مبارزه با کرونا فرمودند

آمادگی ایران
برای تبادل زندانی
با امریکا

3

با پیشنهاد وزیر فرهنگ و موافقت
معاون اول رئیس جمهوری مطرح شد

معافیت35هزار
هنرمند از پرداخت
 3ماهه بیمه فصل بهار

-1مبــارزه با کـــــرونا
درایــران ،از همـــــان
یادداشت
روزهــــــای اول بـــــــا
چاشــنی بازیهــای
سیاســی و جناحــی
آمیختــه شـــــد .از
اواسط روز انتخابات
محمد مهاجری
روزنامه نگار
دوم اســفند،1398
بــازار شــایعات داغ شــد .دولــت(و نظام)
متهــم شــدند بــه اینکــه از مدتهــا قبــل از
ورود ویــروس خطرنــاک آگاه شــدهاند و
آن را پنهان کردهاند .درســت یا نادرســت،
تشــکیک در زمــان شــروع ویــروس کرونا و
ســپس تلفات آن ،به حاشــیهای پررنگ از
متن تبدیل شد.

ً
انصافا خوش درخشیدند
 -مردم عزیز ایران با رفتار متین و صبورانه خود

 -دربار ه مراسم دعا ،نماز و عبادات در مساجد و اماکن مقدس تابع نظر و تشخیص کارشناسی هستم

15

 -کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی جهاد عظیم مقابله با کرونا را روایت کنند

کارشناسان در پاسخ به
«ایران»مطرح کردند

ادامه در صفحه 2

 به آقای رئیسجمهور محترم خسته نباشید می گویم ،به همه خداق ّوتی عرض می کنم ،انشاءاهللکه خداوند کمک کند بتوانید این کاری را که شروع کردهاید ،به بهترین وجهی به پایان برسانید

راهکارهایی برای
نجات صنعت خودرو
از چاله اقتصاد
اتمام حجت وزیر صنعت
با خودروسازان

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Monday 11 May 2020

اشتیاق نفتی در بورس
از ابتــدای مردادمــاه
ســال  98بــا ورود
یادداشت
شــرکت پاالیــش و
پخــش فرآوردههای
نفتی ایران به بورس
انــــــرژی ،عـــــــرضه
احجــام متنوعــی از
سیدعلیحسینی
مدیرعامل بورس
فرآوردههای نفتی در
انرژی ایران
رینگهــای داخلی و
بینالملل بورس انرژی آغاز شد و همچنان
نیز ادامه دارد نکته قابل تأمل اینکه در سال
جاری شرکت ملی نفت ایران مشابه شرکت
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،بنا
دارد سیاست فروش برخی اقالم نظیر نفت
کــوره و گازوئیل از طریق صادرات به مقاصد
دریایی را در بورس انرژی توسعه دهد.

 گزارش جامع جناب آقای رئیسجمهور الزم بود ،خوب بود ،روشنگر بود و ما همهاحتیاج داریم به دانستن و شنیدن این گزارشها

9

آبادان
قرنطینهکامل
شد
5
هشدار! کرونا را
به انگ اجتماعی
تبدیل نکنیم

5

«کرونا»
رفتاردیجیتالی
کاربران را تغییر داد

13

«ایران» از چرایی عدم موفقیت
در ادغام وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گزارش میدهد

دیده نشدن
بخش خصوصی
دلیل ناکامی ادغام

همراه با یادداشت هایی از
علیقنبری،محمدقلییوسفی
علی دینی ترکمان و سید عزیز آرمن
8
گفتوگوی «ایران»
با الهام فرهمند و زهرا قنبری
 2بازیکن تیم ملی فوتبال زنان:

14

گزارش رئیس جمهوری به رهبر معظم انقالب:

ایران در قیاس با دیگر کشورها در مقابل کرونا آبرومند است
در جلسه روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا که رهبر معظم
انقالب هم در آن بهصورت ویدئویی حضور داشــتند ،رئیس
جمهــوری گزارشــی از روند شــیوع ویــروس کرونا در کشــور و
اقدامات و برنامههای انجام گرفته تاکنون در راســتای کنترل
و جلوگیــری از شــیوع این بیماری و ارائــه خدمات درمانی به
مبتالیان را محضر رهبر معظم انقالب ارائه کرد.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی از تالشهــای
کادر درمانی و پزشــکی کشــور و ســایر بخشهایی کــه در این
ایــام فداکارانــه فعالیــت کردنــد تقدیر کــرد و اظهار داشــت:
امروز جمهوری اســامی ایران در مقایســه با سایر کشورها در
اقدامــات خود برای کنترل و مقابله با این بیماری ســرافراز و
آبرومند اســت .روحانی با اشــاره به اقدامات گستردهای که از
ابتدای فعالیت ستاد ملی مبارزه با کرونا در قالب کمیتههای

 8گانه انجام گرفت و برگزاری  80جلسه طی  80روز گذشته،
گفت :در روند مبارزه با این بیماری ،یکی از زیباییهایی که در
کمتر کشوری مشاهده شــد ،حضور و تالش همگان از جمله
صدا و سیما ،نیروهای مسلح ،وزارتخانهها ،نهادهای عمومی
غیردولتی و همچنین تمام مردم ،سمنها و خیرین بود.
رئیــس جمهوری با بیــان اینکه از  25فروردین و گذشــت
دوره پیک بیماری ،آمار فوت شدگان کشور عمالً همانند قبل
از  25اسفند یعنی شروع پیک این بیماری ،از  3رقمی به دو
رقمی رسید ،گفت :در کشورمان شیوه خاص خودمان را اتخاذ
کردیم .برخی از کشورها شیوهشان این بود که ما آزاد بگذاریم
این ویروس منتشــر میشــود و یک عدهای از بیــن میروند و
یک عدهای هم بدنشــان قوی میشود و آنتی ویروس را پیدا
میکنند و بعد از مدتی تمام میشود .همین االن هم بعضی
از کشــورها همیــن کار را انجــام میدهند .بعضی از کشــورها

معتقد بودند که بسیار سفت و سخت باید وارد عمل شویم.
تانــک آوردنــد ،توپخانه و نیروهای مســلح و ارتــش آوردند و
مغازههــا و خیابانهــا را بســتند و نمیگذاشــتند هیچکس از
خانه خارج شــود .آن هم یک شیوهای برای خودش بود .وی
ادامــه داد :مــا یک شــیوه خاصــی را انتخاب کردیــم .در آغاز
جلسه وزارت بهداشت و درمان توضیحات بسیار خوبی داد.
 5گــروه و  5شــیوه بــود و بیــن  4و  5را انتخــاب کردیم .یعنی
سختگیریها را در کشور انجام دادیم ،محدودیتها را انجام
دادیم ،مدرســهها را بســتیم و مغازهها را برای مدتی بستیم
و ســفر را بــرای مدتی ممنــوع کردیم اما در عیــن حال به آن
ســختگیری بعضی از کشورها نبود ،مسأله را هم رها نکردیم
و لذا همه آمار و ارقام به ما نشان میدهد که تا به امروز قابل
قبول است.
روحانــی گفت :نگذاشــتیم در کشــور مــا (دو قطبــی) نان

و جــان بــه راه بیفتد .در کشــورهای دیگر به راه افتــاد ،در اروپا
هــم راه افتــاد و در امریــکا کــه نان و جــان شــدید راه افتاد که
جان مقدم اســت یا نان مقدم است و معیشت مقدم است
یا ســامت مقدم اســت و ایــن کار بحمداهلل در ایــران انجام
نگرفت و خیلی حسابشده هم سالمت مردم اولویت بود و
هم توجه ویژه به نان و اقتصاد مردم که کار بسیار خوبی انجام
گرفت البته برای مدتی همه مغازهها تعطیل شد.
روحانــی در ادامــه بــه رفــع برخــی محدودیتهــا از 23
فروردین در اســتانها اشــاره کــرد و گفت :از ســیام فروردین
نیز در تهران مغازههایی که خطر فعالیتشــان بســیار کم و
متوسط بود باز شدند و هفت ه آینده ممکن است موارد دیگری
را خیلی حســاب شــده و براســاس آمار و ارقام روزانــه وزارت
بهداشتبازگشاییکنیم.
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بیشناسنامههای جنوب کرمان نه درس میخوانند ،نه یارانه میگیرند ،نه...

پدر ،مادر ،ما متهمیم؟

«پــدر و مــادرم فکــر میکردند شناســنامه یک تکه کاغذ بیارزش اســت کــه به درد کســی نمیخورد.
گـــزارش میدانی این روزها توی چشمهاشون نگاه میکنم و میگویم شما که میخواستید ما را بدبخت کنید،
ترانه بنییعقوب چرا ما را به دنیا آوردید؟» زهرا  27ساله است و در روستای رستمآباد رودبار زندگی میکند؛ روستایی
در جنــوب کرمــان .در جنــوب کرمــان فقط زهرا ،مادر و خواهر و برادرش نیســتند که عمری اســت بیشناســنامه زندگی
میکنند ،خانوادههای دیگری هم هستند که وضعیت کامالً مشابهی دارند مثل رقیه و بچههایش ،مثل فاطمه و پسرش
شادمهر و دخترش مهتاب .مثل خیلیهای دیگر .اینجا درد بیشناسنامه ماندن غصهای مشترک است .شناسنامه برای
آنها یعنی یارانه ،یعنی کارتملی ،یعنی درس خواندن بچهها ،یعنی اســتفاده از خدمات بهداشــتی و درمانی و خیلی
چیزهای دیگر .وقتی شناسنامه نداری و جزو جمعیت کشور نیستی ،هیچ جا به حساب نمیآیی ،اصالً نیستی که برایت
فکری بکنند.زهرا با اینکه هیچوقت درس نخوانده و به قول خودش نمیتواند یک شماره تلفن هم بگیرد اما خیلی خوب وضعیتش را شرح میدهد؛ اینکه نه ازدواجش ثبت شده ،نه طالقش.

صفحه  6را بخوانید

لزوم انجام مطالعات میدانی
در حوزه گسل مشا

زلزلهای کــه چند روز
پیش در تهران اتفاق
یادداشت
افتــاد ،ایــن نگرانی را
درمردمایجادکردکه
آیا این زلزله در اصل
یک زلزله اصلی بوده
یــا پیــش لــرزه زلزله
محمدرضا ذوالفقاری
مدیر گروه
محتمــل بزرگتری
زلزلهشناسی
در آینــده نزدیک .بنا
دانشگاه خواجه
به داد ههای لرزههای
نصیرالدین طوسی
تاریخــی و همچنین
ســاختار زمین ســاختی این گســل ،محتمل
دانستنزلزلهبزرگیدراینگسلدورازانتظار
نیســت .مطالعات لرزه خیزی هزاره گذشته
حوزه گســل مشا و مقایســه آن با سایر منابع
لرزهای حوزه البرز حاکی از کم کاری و ...
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الزامات یک گام نمادین

فارس

بعضیدلتنگیهارا
نمیتوانتحملکرد

khamenei.ir

گزارش «ایران» از روایت بهبود یافتگان
کرونا و هشدار متخصصان درباره تشدید
اختالالت روانی جامعه در پسا کرونا
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همــان گونــه کــه
پیشبینی میشد
اثــرات کرونا همه
وجــوه زندگی ما را
شامل خواهد شد
و تاکنون نیز شده و سبک زندگی را در برخی
وجوه دچار تحول کرده است .برخی را کمتر
و برخی را بیشتر .یکی از این اثرات که تقریباً
نســبت بــه آن اتفاق نظر اســت ،گســترش
جایــگاه فضای مجــازی در زندگــی فردی و
اجتماعی ما اســت .شــاید در گذشــته کمتر
اینتصورپیشمیآمدکهمسئولینکشوری
از طریــق فضــای مجازی با یکدیگــر ارتباط
رســمی و کاری برقرار کنند ولی پس از کرونا
چندینبارآقایرئیسجمهوریاینارتباط
رابرقرارکردند.
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