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رئیس جمهوری با دادن ضرب االجل یک 
هفته ای بــرای نهایی کردن طــرح تحول در 
نحوه مقابله با کرونــا گفت: طرح جامع تحول 
در نحوه مقابله با ویروس کرونا با اســتفاده از 
تجربیات یک سال و نیم اخیر کشور در کمیته 
ویژه ای تدویــن و هفته آتی در دســتور کار 

جلسه ستاد ملی قرار خواهد گرفت. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری،  ســید ابراهیم رئیسی در 
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر 
اینکه بایــد از انفعال در نحــوه مقابله با کرونا 
خارج شویم و رویکردهای فعاالنه اتخاذ شود، 
تصریح کرد: ضروری اســت که سازوکارهای 
متناســب برای بســیج نیروهای داوطلب و 

نهادهای مردمی طراحی شود.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به ضرورت 
دریافت پیشنهادهای تخصصی دانشگاههای 
علوم پزشکی و تجربیات عملی دستگاه های 
اجرایی سراسر کشور برای نهایی کردن طرح 
تحــول در مقابله با کرونا، خاطرنشــان کرد: 
دانشگاه های علوم پزشکی و استانداری های 
سراســر کشــور هرچه زودتر تجــارب یک 
ســال و نیم اخیــر در مقابله با کرونــا، موانع 
پیــش رو و پیشــنهادات تحولی خــود را به 
 وزارت بهداشت و وزارت کشور ارسال کنند. 

رئیســی ادامه داد: طرح جامع تحول در نحوه 
مقابله با ویروس کرونا با استفاده از تجربیات 
یک ســال و نیم اخیر کشور در کمیته ویژه ای 
تدوین و هفته آتی در دستور کار جلسه ستاد 

ملی قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: طرح 
جامع تحول شــامل پروتکل های بهداشتی، 
ســازوکارهای درمانی، فرآیند تامین و تولید 
واکسن، ســازوکار واکسیناســیون عمومی، 
برآورد وضعیــت آینده کرونــا و راهکارهای 
پیشــگیری و نحوه مواجهه بــا انواع جهش 
یافته ویروس، سازوکارهای حمایت از کسب 
و کارهای متضــرر از کرونا، نحــوه حمایت 
شایســته از کادر درمان و افزایش مشارکت 
مردم و نهادهای مردمی در بخش های مختلف 

خواهد بود.
رئیســی با بیان اینکه تدوین طرح تحول 

در نحوه مقابله با کرونا بالفاصله پس از پایان 
انتخابات، زیر نظر دفتر رئیــس جمهور آغاز 
شــده بود، اظهار داشــت: با دریافت نظرات 
کارگروه های تخصصی و فراخوان پیشنهادات 
نو و اخذ تجربیات از مجامع علمی و تخصصی 
سراسر کشــور، این طرح وارد مرحله نهایی و 

تصویب در ستاد ملی کرونا خواهد شد.
مقــام عالــی دولت ســیزدهم بــا بیان 
اینکه باید خودمــان را مجهز کنیــم که اگر 
کرونــا ادامه داشــت چگونه کشــور را اداره 
کنیــم، گفــت: در عیــن حمایــت از تولید 
داخلی واکســن، بــرای واردات واکســن از 
 خــارج نیــز از هیــچ اقدامــی فروگــذار 

نخواهیم کرد.
رئیســی همچنین در این جلسه وضعیت 
برخی اســتان ها از جمله گلستان و خراسان 
رضوی که شرایط حادتری دارند را درارتباط 
ویدئو کنفرانسی و در گفت و گوی مستقیم با 

استانداران این استان ها، پیگیری کرد.
اعضای ستاد ملی کرونا نیز در سخنانی با 
قدردانی از اهتمام آیت اهلل رئیسی در تشکیل 
جلســه کمیته های تخصصی و ســتادملی 
کرونا بالفاصله بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف، 
گزارشــی از عملکرد حوزه های خــود ارائه 

کردند.

خبر

دانشگاه های علوم پزشکی پیشنهادهای خود را اعالم کنند؛

مهلت یک هفته ای رئیسی برای نهایی کردن طرح تحول مقابله با کرونا

رئیس جمهور در شرایط کم آبی، وعده تامین داخلی نیازهای ضروری مردم را داد؛ 

سراب خودکفایی

سياست 2

چرتکه 3

 یک الریجانی اعتبارنامه رئيسی را امضا نکرد 
و دیگری هنوز بر اعالم علنی دالیل ردصالحیت  اش مّصر است

جدال ادامه دار دو برادر 
با شورای نگهبان

چند هفته ای می شد که از جدال برادران 
الریجانی با شورای نگهبان خبری در رسانه ها 
نبود، اما ســکوت خبری به معنای پایان این 
جدال نیست. پشت درهای بسته و در محافل 
خصوصی اختــالف این دو برادر با شــورای 
نگهبان به قوت خود باقی اســت تا جایی که 
یکی از آنها یعنی صادق آملی الریجانی پای 
اعتبارنامه ابراهیم رئیســی را امضا نکرده و 
دیگری نیز از اصرارش برای اعالم دالیل رد 

صالحیتش کوتاه نمی آید. 
پنج برادر الریجانی، پسران هاشم اردشیر 
الریجانی یا همان میرزا هاشم آملی، همگی 
سال هاست که دستی بر پست و سمت های 

باالی مدیریتی در کشور دارند. از میان آنها 
علی و صادق باالتریــن رتبه های مدیریتی 
را تجربه کرده انــد. هر دو برای ســال های 
طوالنی رئیس قــوه بوده اند؛ یکــی در قوه 
مجریه و دیگری در قــوه قضائیه. هر جا هم 
که کارشان به شــورای نگهبان افتاده است، 
به سالمت از گردنه سخت آن عبور کرده اند؛ 
به نحوی که آنهــا را می تــوان خودی های 
نظام به حســاب آورد. این بار اما کالهشان 
ســخت در کاله نگهبــان قانون اساســی 
فرو رفته اســت. جالب اینکه یکــی از آنها، 
 یعنی صادق آملــی الریجانــی، خود عضو 

این شوراست...

تالش نیروهای امداد محلی برای اطفای حریق با بیل و کلنگ؛
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