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»خیر« رئیسی درمورد دیدار 
با بایدن، خیر مطلق نبود

با گذشت 17 ماه کماکان ادامه دارد؛

بن بست تهران - اتاوا بر سر 
»هواپیمای اوکراینی«

 تیم ملی تفنگ زنان ایران 
طالیی شد

رئیس جمهور افغانستان همزمان با افزایش 
پیشروی طالبان به دیدار بایدن رفت؛ 

 تالش برای جلوگیری 
از سقوط کابل 

»پفیوز« خطاب کردن منتقدان ازسوی جهانپور؛ 
واکنش برانگیز شد

 از اعالم جرم 
تا درخواست برکناری
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همين صفحه

 رهبر انقالب واکسن کوو ایران برکت دریافت کردند؛

 مایل نبودم از واکسن 
غير ایرانی استفاده کنم

شهرنوشت 6

 بهت و خشم ایرانیان در پی جانباختن هفت  خبرنگار 
 و سرباز معلم در دو حادثه مشابه رانندگی؛

 ترمزها بریدند 
و مرگ زوزه کشيد
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای صبــح دیــروز )جمعــه( ُدز 
اول واکســن کوو ایران برکــت را دریافــت کردند. این واکســن 
که محصــول تالش محققــان و دانشــمندان جوان ایرانی اســت 
به تازگــی مجوز مصــرف را با اتکا بــه دانش بومــی دریافت کرد و 
 ایران به یکــی از ۶ کشــور تولیدکننده واکســن کرونــا در جهان 

تبدیل شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبری، رهبر 
انقالب پس از تزریق واکسن، با تشــکر از همه دست اندرکارانی که 
با دانش، تجربه و کوشــش علمی و عملی خود کشور را از این افتخار 
ملی و کار آبروبخش برخوردار کردنــد، گفتند: از وزیر محترم و همه 
مجموعه بهداشتی و درمانی کشور، از آقای مخبر و همکارانشان که 
در این قضیه نیز همچون مسائل دیگر با دلسوزی، عالقه مندی، ابتکار 
و توانایی ظاهر شــدند، و از آقایان دکتر مرندی و دکتر ســجادی به 
دلیل مراقبت های همیشگی از وضع سالمتی بنده، صمیمانه تشکر 

می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اصرارهایی که از چند ماه قبل 
برای تزریق واکسن به ایشان وجود داشت، خاطرنشان کردند: من اوالً 
مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم بنابراین گفتم منتظر 
واکسن ایرانی می مانم چرا که باید این افتخار ملی را پاس بداریم و تا 
وقتی امکان پیشگیری و عالج در داخل وجود دارد، چرا از آن استفاده 

نکنیم؟
ایشان افزودند: البته وقتی نیاز باشد، استفاده از واکسن خارجی در 
کنار واکسن ایرانی نیز ایرادی ندارد اما باید به واکسن ایرانی احترام 
بگذاریم و از همه دانشــمندان جوان، پر تالش و فعال در تولید این 
واکسن و سایر مراکزی که در کشــور مشغول تولید واکسن هستند، 

تشکر کنیم.
رهبــر انقــالب اســالمی گفتنــد: عــالوه بــر اصــرار بــه 

اســتفاده از واکســن ایرانی، تأکید داشــتم که دریافت واکســن 
در نوبــت طبیعــی خــود انجــام شــود کــه امــروز بحمــداهلل 
 افــراد بــاالی ۸۰ ســال و هم ســن بنــده، اغلــب واکســن را 

دریافت کرده اند.
ایشــان همچنین بر ضرورت ثبت اســناد علمی و انتشار مقاالت 
مربوط به واکسن تأکید کردند و افزودند: در کنار تولید قوی، سریع و 
بهنگام واکسن، اسناد و مقاالت علمی آن را نیز برای آگاهی دنیا از کار 

بزرگ خود آماده و منتشر کنید.
در ادامه وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی، با تشــکر از 
حمایت های رهبر انقالب، به مدیریت خــوب پیک چهارم کرونا در 
کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و ثبت مدل درمان ایرانی اشاره 
کرد و گفت: در خصوص واکسن، از ابتدا برای خرید و همچنین انتقال 
دانش فنی اقدامات خوبی انجام شد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
نیز عالوه بر واکسن در تأمین ماسک و دستگاه اکسیژن ساز همکاری 

بسیار مناسبی انجام داد.
سعید نمکی، با اشاره به رسوا شــدن آمریکایی ها در ادعای نبود 
محدودیت در انتقال تجهیزات و دارو به ایــران گفت: پس از آنکه ما 
مجوز واکسن را صادر کردیم، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد امکان 
انتقال واکسن به ایران وجود دارد که نشان داد حرف های قبلی آنها 

دروغ بوده است.
وزیر بهداشت گفت: تا پایان مرداد گروههای آسیب پذیر، بیماران 
صعب العالج و افراد باالی ۶۰ سال واکسن دریافت خواهند کرد و پس 

از آن دانش آموزان و عوامل مدارس در نوبت تزریق قرار می گیرند.
 نمکی همچنین از فعالیت یک گروه ویژه برای ثبت مســتندات 
علمی واکسن های مختلفی که در کشور در حال تولید هستند و ارائه 

این مستندات به سازمان های جهانی خبر داد.
نمکی دربــاره رعایت های الزم پس از تزریق واکســن نیز گفت: 
همچنان باید از ماســک اســتفاده شــود، چرا که واکسن احتمال 
 بیمــاری ســخت را پایین مــی آورد امــا همچنان احتمــال ابتال 

وجود دارد.
همچنین رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام)ره( تزریق 
واکسن به رهبر انقالب اسالمی را اتفاقی منحصر بفرد و ترجمه عملی 
اعتماد به متخصصان داخلی و اتکا به جوانان و تالش های بیش از ۲۰۰ 

جوان متخصص با میانگین سّنی زیر ۳۰ سال دانست.
مخبر با اشــاره به تالش های محققان شــرکت های دانش بنیان 
در تولید انبــوه ونتیالتــور و داروهایی مانند رمدســیویر، گفت: تا 
 پایان شــهریور بخش عمــده ای از نیاز کشــور به واکســن تأمین 

خواهد شد.

خبر

رهبر انقالب واکسن کوو ایران برکت دریافت کردند؛ 

مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم

مطالبه اصلی کارگران پیمانی و پروژه ای در اعتراضات اخیر:

پیمانکاران و دالالن نیروی انسانی 
از صنعت نفت حذف شوند
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 هیچ تضمینی نیست که پس از احیای برجام 
کابوس دوران ترامپ تکرار نشود؛

 دلهره فردای 
یک توافق

فردای توافــق در وین دلهره آور اســت؛ 
دلهره آور است که با لغو بیش از هزار تحریم 
علیه ایــران، نفتکش ها نفت را بــار کنند و 
دوباره میلیون میلیون بشکه نفت بفروشند، 
کابوس هر روزه بــاال رفتن قیمت دالر و طال 
و مسکن تمام شــود، تحریم بانک ها خاتمه 
پیدا کند، اقتصاد نیمچه رونقی بگیرد، مرگ 
و میر بیمــاران از نبود دارو متوقف شــود و 
چشممان هر چند کم ســو اما به هر حال به 
جمال یک ثبات و آرامش نسبی روشن شود، 
ناگهان برجام دوباره دل آمریکا را بزند؛ با یک 

چرخش قلم در واشنگتن، نفتکش ها به مقصد 
نرسیده، وســط دریا و اقیانوس بمانند و پول 
همان نفتی هم که فروخته اند، بلوکه شــود، 
بانک های دنیا دوباره درهای تجارت و مبادله 
را به روی بانک های ایرانی ببندند، سرمایه ها 
و ســرمایه گذاران فــرار را به قــرار ترجیح 
دهند، هراس دالر دوباره به جان بازار بیفتد، 
کودکان پروانه ای باز هم در حسرت باندهای 
درمانی بمانند و داروهایشان سر از بازار سیاه 
درآورد؛ دلهره آ ور است و بدتر اینکه گویا هیچ 
»تضمینی« برای نیامدن این دلهره نیست!...

7 کشته جدید و یادآوری فاصله عجیب سن ناوگان حمل و نقل ایران با استاندارد جهانی؛ 

فرسودگی در زمین و هوا 
چرتکه 3


