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رییس جمهوری گفت: برای اختصاص 
ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی 
وجود ندارد و واردات واکسن، هم زمان با 
تولید واکسن داخلی سرعت گرفته و این 
جزو اولویت های دولت اســت که معاون 
اول رییس جمهوری بــا جدیت پیگیری 

می کند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، »ابراهیم رییسی« صبح دیروز 
)جمعه( در جلسه کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اهمیت مشارکت 
و همکاری همدالنه آحاد مردم در رعایت 
اصول بهداشتی به منظور کنترل ویروس 
کرونا را مورد تاکید قرار داد و افزود: یقین 
دارم اگــر مردم بــه درســتی در جریان 
خطــرات وضعیت کنونی ویــروس قرار 
گیرند، با رعایت همه جانبه دستورالعمل 
های بهداشــتی و با اعمــال کنترل ها و 
محدودیت های بیشتر، شرایط مناسبی 
در کنترل و غلبه بــر این بیماری خواهیم 
داشتم و از مردم می خواهم در این مسیر 

دولت را یاری کنند.
وی با تاکید بر اطالع رســانی شفاف و 
دقیق در زمینه کرونا و تالش دشــمنان 
برای فضاسازی های منفی در این خصوص 
اظهار داشت: سخنگوی ستاد ملی کرونا، 
کمیته اطالع رســانی و صداوسیما باید 
روند اطالع رسانی را مدیریت کنند تا مردم 
به صورت دقیق، شفاف و سریع و از طریق 
مراجع رسمی در جریان اخبار مربوطه قرار 

گیرند. رییس جمهوری با تاکید بر اینکه 
صف هایی که در رابطه با واکسیناسیون و 
تهیه دارو شکل می گیرد، باید سریعا جمع 
شوند و با مدیریت مناسب شاهد این گونه 
صف ها نباشیم، تصریح کرد: دارو به اندازه 
کافی وجود دارد و روند واکسیناسیون نیز 

سرعت خواهد گرفت.
رییسی ادامه داد: برای اختصاص ارز به 
واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود 
ندارد و واردات واکسن، هم زمان با تولید 
واکسن داخلی سرعت گرفته است و این 
جزو اولویت های دولت اســت که معاون 
اول رییس جمهــور با جدیــت پیگیری 
می کند. امید اســت با وارداتی که انجام 
می شود در زمان کوتاهی شاهد واکسینه 
 شــدن درصد زیــادی از مردم باشــیم. 
وی با تاکید بر اینکه کسب و کار مردم در 
کنار صیانت از سالمت و جان آنان اهمیت 
دارد، خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم 
کسب و کار و اشــتغال مردم دچار آسیب 
نشود و نحوه مدیریت این موضوع باید از 
طرف ستاد ملی مقابله با کرونا برای آحاد 

مردم تببین شود.
ترددها در ۱۰ روز آینده به شکل 

محسوس کاهش یابد
رییس جمهوری پرهیــز از ترددهای 
غیرضروری و نقــش آن در جلوگیری از 
شــیوع ویروس را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: کاهش تردد از جمله مسائل محوری 
در رونــد کنترل ویروس اســت بنابراین 

ترددها بایــد در ۱۰ روز آینده به شــکل 
محسوس کاهش یابد.

وی با تاکیــد بر لزوم رعایــت تمامی 
اصول بهداشــتی در مراســم عزاداری و 
ســوگواری ایام محرم بیان کرد: اعتقاد 
و بــاور قلبی داریم که این ســوگواری ها 
می تواند تاثیــر مثبتــی در روح و روان 
جامعه و زندگی مردم داشــته باشد، اما 
رعایت اصول بهداشــتی در مراسم عزا و 
سوگواری ها امری ضروری است و حفظ و 

صیانت از جان مردم اولویت دارد.
در این جلسه، کمیته  بهداشت و درمان، 
قرارگاه عملیاتی و کمیته اطالع رســانی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا گزارشــی از 
روند شیوع ویروس و اقدامات انجام شده 
برای مقابله بــا آن و آخرین جمع بندی و 
هماهنگی های انجام شــده برای مقابله 
و کنترل جدی موج پنجــم کرونا را ارائه 
کردند و کمیته تبلیغات و اطالع رسانی نیز 
موظف شد، شرایط موجود را برای افکار 
عمومی تبیین و در این زمینه پیوســت 

فرهنگی و رسانه ای را تنظیم کند.

اعضای مجمع سازمان نظام پزشکی با طرح پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای 
کشور، از علمای شیعه خواستند در خصوص مراسم عزاداری محرم فتواهای 

هشداردهنده صادر کنند.
به گزارش ایسنا،   توسط دکتر عباس آقازاده - رئیس مجمع عمومی سازمان 
نظام پزشکی - به نمایندگی از سوی اعضای مجمع این سازمان درباره وضعیت 

پیک پنجم و هشدارهای الزم برای مقابله با آن منتشر شد.
در این نامه خطاب به مسئوالن آمده است که این بار سخنان جامعه پزشکی 
را از میدان مبارزه با عفریت کرونا جدی بگیرید و با به کار بستن نقطه نظرات 
دلسوزانه فعاالن صف اول مبارزه با اپیدمی، به یاری مردم شریف ایران بشتابید.

در این نامه پیشنهاد شده که کشور به مدت دو هفته تعطیل شود و همچنین 
مطرح شده است که به دلیل مهار شــدت تلفات و جلوگیری مؤثر از سرایت 
پرشتاب دامنه اپیدمی، به سرعت و به تعداد زیاد واکسن مطمئن و تایید شده 
از سوی WHO وارد شود. در عین حال در این نامه به مردم توصیه شده است 
که به جز موارد ضروری و حیاتی در خانــه بمانند چراکه خطر جدی و فاجعه 

فوری است.
در بخش دیگری از نامه رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اعالم 
شده است که در شــرایط حاضر طوفان کرونا در کشور کشتار می کند، کادر 
درمانی آســیب دیده و فرسوده شــده اند، تخت های بیمارستانی در سراسر 

کشور، به گواه مسئولین اشباع شده اند. دیگر زمانی برای اشتباه و ادامه دادن به 
سوءمدیریت باقی نمانده است.

همچنین در این نامه اعالم شده است که جامعه پزشکی از بسیاری از هیات 
های عزاداری ایام سوگواری محرم در سراسر کشور عمیقأ سپاسگزار است که 
مسئوالنه مراسم عزاداری را تعطیل و آن را به رسانه ملی و انجام مراسم در منزل 

شخصی محدود کرده اند.
در عین حال در این نامه رئیس مجمع عمومی ســازمان نظام پزشکی به 
نمایندگی از سوی اعضای مجمع این سازمان در ادامه از علمای شیعه و رهبران 
مذهبی ایران درخواست کرده که با صدور فتوا و اعالمیه های هشداردهنده در 
این مقطع حیاتی، مانع از بروز مرگ و میر افزون تر و مرگ بیشتر ایرانیان پس از 
برگزاری احتمالی مراسم عزاداری با روش های معمول و همیشگی شوند. با این 
امید که با اعمال محدودیت در شرایط بحرانی امروز، مسلمانان این کشور از تلفات 

مصون بمانند و سال بعد بتوانند در مراسم پرشور خود شرکت کنند.
همچنین در این نامه آمده اســت که از عموم مردم ایــران بار دیگر تقاضا 
می کنیم که با مقررات و دســتورالعمل های شــرایط فوق العاده همکاری و 
مساعدت به عمل آورند و از دولت جدید و مسئوالن بهداشتی و درمانی مملکت 
نیز تقاضا داریم تا هشدار و اخطار صاحبان فرآیند )جامعه پزشکی( را جدی تلقی 

کرده و توجه کافی به آن مبذول کنند.

روزنامه  العربی الجدید در گزارشی به نشست 
منطقه ای بغــداد و تالش برای برگــزاری دیدار 
دوجانبه میان مقامات ایرانی و سعودی پرداخت. 

به گزارش ایسنا، عراق قرار اســت اواخر ماه 
جاری میالدی میزبان نشســتی با حضور برخی 

کشورهای منطقه ای و اروپایی باشد.
روزنامه العربی الجدید در خصوص این نشست 
نوشت که در پی ســفر فواد حسین، وزیر خارجه 
عراق به تهران و دعوت از ابراهیم رئیســی برای 
حضور در این نشســت ،یک دیپلمات بلندپایه 
عراقی گفت که عربستان ، ایران و ترکیه مهم ترین 
کشورهایی هســتند که از این نشست استقبال 

کردند.
وی گفت: عربستان تمایل دارد بداند که ایران 

و ترکیه در چه سطحی در این نشست حضور می 
یابند تا در خصوص حضور محمد بن ســلمان، 
ولیعهد این کشــور و یا عدم حضــور آن تصمیم 

گیری کنند.
برخی منابع تاکید کرده اند که فواد حسین فضا 
برای انجام دیدار میان مقامات ایرانی و سعودی در 

حاشیه این نشست را عالی توصیف کرده است.
حسین عالوی، مشاور نخست وزیر عراق نیز 
تاکید کرده است که تا کنون هیچ کشوری با این 
نشست مخالفت نکرده اســت و همه کشورهای 

دعوت شده از این امر استقبال کرده اند.
وی گفــت کــه کشــور عــراق در تــالش 
اســت تــا میــان شــرکت کننــدگان در این 
نشســت دیدارهای دوجانبــه برگــزار کند و 

 ایــران از این نشســت حمایت کــرده  و حضور
 خواهد یافت .

مجاهد الطائی، کارشناس امنیتی عراقی نیز در 
این خصوص تاکید کرد: فرانسه روابط نسبتا خوبی 
با ایران  و عربستان دارد و می تواند در میانجیگری 

عراق میان تهران و ریاض نقش ایفا کند.

خبرخبر

خبر

رئیس جمهور:

 برای اختصاص ارز به واردات واكسن كرونا 
هیچ مشکلی وجود ندارد

سازمان نظام پزشکی با پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای کشور، خواستار شد؛

 صدور فتوای هشداردهنده علمای شیعه 
درخصوص عزاداری محرم

العربی الجدید مطرح کرد

تالش بغداد برای برگزاری نشست ایرانی-سعودی

 کاربران شبکه های اجتماعی در آخرین پرده نمایش 
تولید واکسن داخلی و افزایش تب افشاگری!

# به ایران كمک كنید

سياست 2

شهرنوشت 6

در کابینه پیشنهادی رئیسی، فرد غیراصولگرایی دیده نمی شود

از وعده »فراجناحی« 
تا حلقه یاران پیشین

آنطور که آقایــان بهارســتان گفته اند، 
مجلس امروز لیســت کابینه پیشــنهادی 
ابراهیم رئیســی را اعالم وصــول می کند. 
قرار است برخی وزرای پیشــنهادی در این 
لیست هم امروز به مجلس بروند و ضمن ارائه 
برنامه های خود، به پرسش های نمایندگان 
پاسخ دهند تا سرنوشتشان در روز رأی اعتماد 
مشخص شود.  باالخره بعد از ماه ها گمانه زنی 
و ده ها لیست فیک؛ روز چهارشنبه باالخره 
لیســت پیشــنهادی ابراهیم رئیسی برای 
وزارتخانه های دولت مشــخص شد. حرف و 
حدیث هم درباره آن بســیار است و برخی از 
آنها هنوز وزیر نشــده، حاشیه ساز شده اند؛ 

مثال حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش در صفحه توئیترش اینکه به عنوان 
وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم معرفی 
شده را جزو ســوابق و رزومه اش آورده است! 
این اقدام او در شــرایطی که بسیاری نسبت 
به بی تجربگــی برخی چهره هــای کابینه 
پیشــنهادی انتقاد دارند، با واکنش زیادی 
مواجه شــد.  عالوه بر این باغگلی دیروز یک 
مصاحبه داشــت که آن هم حاشیه ساز شد. 
او در این مصاحبه گفته بود افتخار همسرش 
این اســت که »خانه دار اســت، بــه تربیت 
فرزندانش می پــردازد و از زندگی اش لذت 

می برد.« ...

سقوط هرات،  قندهار، لوگر، ... و احتماال کابل تا ساعاتی دیگر! 
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