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معاون فنی گمرک پاسخ داد؛

ماجرای ارسال واکسن 
چینی از ایران به ونزوئال 

چه بود؟

سجاد و شهریار؛ یک مقایسه آماری

کدام مهاجم زهردارتر است؟

اسکان اضطراری آوارگان 
افغانستانی در مرز »میلک«
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سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز شنبه 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه 
برای کنترل و توقف شیوع کرونا حتما باید یک عزم و 
اجماع ملی ایجاد شود، گفت: همه بخش های دولتی 
و غیردولتی، شــخصیت های حقیقی و حقوقی و 
همه آحاد مردم باید برای کنترل وضعیت شیوع 

این ویروس خطرناک، هماهنگ و هم صدا باشند. 
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور افزود: برای ایجاد 
این هم صدایی و هماهنگی باید با تبیین وتشریح 
ابعاد مختلف این معضل هم در ایران و هم در دیگر 
کشورها، مردم را برای مقابله همه جانبه و قاطع با 
کرونا آماده کرد. رئیسی با تاکید بر لزوم تسریع در 
پرداخت مطالبات معوق کادر درمان و ایجاد انگیزه 
برای ادامه فعالیت جهادگونه و فداکارانه مدافعان 
سالمت، اظهار داشت: پرداخت مطالبات معوق کادر 
درمان باید جزو اولویت های سازمان برنامه و بودجه 
باشد. همچنین باید نسبت به ترمیم و تقویت بدنه 
کادر درمان از نیروهای دانشگاهی، نیروهای هالل 
احمر، نیروهای مسلح، نیروهای داوطلب و توانمند 
بسیجی، حوزویان و از عموم داوطلبان مردمی اقدام 
کنیم و نباید اجازه دهیم خدمات کادر درمانی دچار 

وقفه و اختالل شود.

رئیس جمهور اقــدام ضــروری و مهم بعدی 
را تسریع در روند واکسیناســیون عنوان و ضمن 
اعالم خبر قطعــی شــدن واردات ۳۰ میلیون دز 
واکسن، گفت: نظر کارشناسان بر این است که برای 
کنترل وضعیت نامطلوب شــیوع کرونا در کشور، 
 باید ۶۰ میلیون دز دیگر، واکســن تامین شــود. 
رئیس جمهور با بیان اینکه بسنده کردن به تدوین و 
اعالم پروتکل های بهداشتی به تنهایی کافی نیست، 
گفت: باید برای لزوم رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی، الزاماتی تدوین و اجرا شود چرا که رعایت 
پروتکل های بهداشتی جزو حقوق اجتماعی عامه 
مردم است و اگر کسی این دستورات را رعایت نکند 
و باعث بیماری مردم شــود، به حقوق آنها تعدی 

کرده است.
رئیس جمهور همچنین بر لزوم مراقبت شدیدتر 

از ترددهای مرزی و جلوگیری از ترددهای غیرمجاز 
تاکید کرد و اظهار داشت: آنچه تاکنون در این زمینه 
انجام شــده الزم، اما ناکافی بوده و باید بر رعایت 
ضوابط بهداشــتی در ترددهای مجاز نیز نظارت 
دقیق و موثر انجام شود. رئیسی برنامه ریزی برای 
کاهش مراجعات به ادارات و ســازمان ها را از دیگر 
اقدامــات الزم و ضروری دانســت و تصریح کرد: 
همه سازمان ها، ادارات، اصناف، اتحادیه ها و دیگر 
نهادهایی که مراجعات مردمی دارند، برنامه ریزی و 
طراحی های الزم برای کاهش مراجعات حضوری و 
ارائه خدمات در فضای دیجیتال را نه صرفا برای این 
ایام، بلکه برای بلندمدت انجام دهند و ارائه خدمات 

غیرحضوری از تاکیدات دولت است.
رئیس جمهور در ادامه به موضوع تامین داروهای 
خاص برای بیماران کرونایی اشــاره و خاطرنشان 
کرد: پس از بازدیدی که روز پنجشــنبه از یکی از 
داروخانه ها داشتیم، مقرر شد داروهای مورد نیاز 
طی روزهای آینده در گام اول بین ۱۰۰ داروخانه 
و در گام دوم تا ۳۰۰ داروخانه توزیع شــود تا دیگر 
شــاهد تشــکیل صف و تجمع در چند داروخانه 
نباشیم ضمن اینکه الزم است نظارت الزم بر روند 

توزیع در این داروخانه ها صورت بگیرد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نمی توانیم برای حل مشکالت کشور به 
خارج امید داشته باشیم، افزود: مقام معظم رهبری و رییس جمهور تاکیدات فراوانی 
بر رفع تحریم ها دارند اما بعید است که بتوانیم با نظام سلطه به جایی برسیم و نمی توان 
برنامه ریزی خود را برای اداره کشور متکی به رفع تحریم ها کرد و باید به نحوی برنامه 
ریزی کنیم که فرض بر این باشد که نظام سلطه تحریم ها را لغو نخواهد کرد. به گزارش 
ایسنا، محمد مخبر دیروز )شنبه( در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان برنامه و 
بودجه با قدردانی از تالش های محمدباقر نوبخت رییس سابق سازمان برنامه و بودجه 
اظهار داشت: آقای نوبخت دوره سختی را پشت سر گذاشتند چرا که نظام سلطه هر 
چه در توان دارد برای فشار بر اقتصاد کشور بکار می گیرد و در هشت سال گذشته نیز 
اگرچه گاهی این فشارها شدت و ضعف داشت اما تالش نظام سلطه ایجاد محدودیت و 
فشار بر اقتصاد کشور بود. مخبر افزود: بر خالف تصور برخی افراد،  خصومت اصلی نظام 

سلطه با دولت های مختلف جمهوری اسالمی ایران نیست بلکه با مردم ایران است 
چرا که آنها از مردم ضربه خوردند و شاه را که نماد نظام سلطه بود مردم از کشور بیرون 
کردند. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: برنامه ریزی و تالش نظام سلطه انتقام از 
مردم ایران است و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند و حتی موضوع سالمت 
مردم را در این مســیر مورد معامله قرار می دهند به گونه ای که در ایام کرونا شاهد 
بودیم که پس از انجام اقدامات الزم برای واردات واکسن، در آخرین لحظه از واردات 
این کاالی ضروری به کشورمان جلوگیری کردند. وی با یادآوری اینکه در زمان آغاز 
شیوع کرونا اکثر کشورها با کمبود ماسک مواجه شدند، خاطر نشان کرد: برای تامین 
ماسک مورد نیاز کشور از کشورهای دیگر خرید کردیم و بسته بندی و تدارکات الزم 
انجام شد اما پیش از ارسال به ایران و در فرودگاه کشور مبدا از آن جلوگیری کردند و 

این نشان می دهد که نظام سلطه به هیچ اصول انسانی پایبندی ندارد.
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رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

قطعی شدن خرید ۳۰ میلیون دز واکسن

معاون اول رئیس جمهور:

بعید است با نظام سلطه در بحث تحریم ها به جایی برسیم

کشورهای اروپایی دیپلمات های خود را از افغانستان فراخواندند؛  

 فرار؛ واکنش غرب 
به پیشروی طالبان
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گلوگاه ورود ارز به ایران در دست طالبان است

 ترس در هرات، 
لرز   در  فردوسی 

بازار ارز ایران در بیم و نگرانی به سر می برد 
و حاال از یک سو یکی از مجراهای مهم انتقال 
ارز یعنی بازار هرات با تهاجم طالبان بســته 
شده است و از سوی دیگر چشم انداز مذاکرات 
وین تیره تر از همیشه به نظر می رسد. سوی 
دیگر ایــن ماجرا احتمال محدودتر شــدن 
درآمدهای صادراتی کشــور اســت. در این 
فضاست که می توان گفت سیطره طالبان بر 
هرات و باال رفتن ترس در این شهر به لرز در 
بازار ارز ایران منجر شــده است. پس از آنکه 
ایران با تحریم های سفت و سخت تری روبرو 

شد، بخشی از معامالت برای وارد کردن ارز به 
کشور را به جای امارات در سلیمانیه و هرات 

مستقر کرد. 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری دولت 
سیزدهم در مراســم روز تحلیف خود اعالم 
کرد کــه از هر طرحی که تمــام تحریم ها را 
علیه ایران لغو کند استقبال می کند. حسین 
امیرعبدللهیان، گزینه پیشــنهادی او برای 
وزارت خارجه هم به نماینده اتحادیه اروپا که 
در مراسم تحلیف رئیسی شرکت کرده بود، از 

تمایل تهران برای ادامه گفتگوهای وین...

گزارشی هولناک از مصائب بیماران بستری کرونایی؛ 

از نبود تخت و دارو؛ تا شبی ۱۰ میلیون هزینه بستری 
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