
از عصر روز جمعه حریق در مناطق جنگلی ارتفاعات »جهان نما« 
شهرســتان کردکوی آغاز و همچنان ادامه دارد. از ساعات ابتدایی 
شروع آتش سوزی، نیرو های مردمی، بسیج و نیرو های منابع طبیعی 
عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و تا ســاعات ابتدایی بامداد روز 
شنبه با قدرت این عملیات ادامه داشت.  به گزارش فارس، به دلیل 
شدت وزش باد، این حریق گسترش پیدا کرد و از بامداد روز شنبه نیز 

نیرو های مردمی بیشتر به همراه نیرو های منابع طبیعی و نظامی به 
منطقه اعزام شدند و تیم »آفرود« هیات اتوموبیلرانی و موتورسواری 

استان گلستان نیز به کمک نیرو های امدادی آمد.
به دلیل شــدت گرمای ماه های اخیر و کاهش میزان بازندگی، 
سطح جنگل ها کامال خشک و مستعد آتش سوزی است و این مسئله 

هم بر گسترش آتش سوزی تاثیر می گذارد.

toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تأیید و تکذیب های صادرات دو میلیون اسپوتنیک 
از ایران به روسیه

این پالت ها وارد 
می شوند یا خارج؟!

 طرح جدید نمایندگان 
برای تقسیم کشور به ۱۰منطقه

 افزایش ۷۰ درصدی قیمت 
هویج فرنگی تنها در یک ماه

رئیسی تاکید کرد؛

ضرورت اطالع رسانی 
شفاف درمورد واکسن های 

وارداتی و داخلی

رئیس سازمان اطالعات پاکستان به دعوت شورای 
مشورتی طالبان وارد افغانستان شد؛   

گردش کابل بر مدار 
اسالم آباد

همين صفحه

شهرنوشت 6

سياست 2

چرتکه 3

جهان 5

سياست 2

 با حکم رهبر انقالب؛

 حسينی خراسانی، 
 جایگزین آملی الریجانی 
در شورای نگهبان شد

چرتکه 3

 این آگهی؛ بِر نه چندان تازه
  اما رو به فزونی باغ تورم است!

 »در حد نو 
و مناسب جهيزیه« 
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رئیس جمهور روز شــنبه در جلسه ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا، گفت: بــا پیش بینی و 
پیشــگیری های فعاالنه می توان آسیب های 

ناشی از ایجاد موج های جدید را کاهش داد.
به گــزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیســی 
در جلسه ســتاد ملی مقابله کرونا با اشاره به 
لزوم فعال بودن وزارت کشــور و کمیسیون 
اجتماعی در اســتان ها در زمینه بررســی، 
شــناخت و راهکارهای مقابله با آسیب های 
اجتماعی و روحی و روانی ناشی از کرونا، گفت: 
باید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و با 
استفاده از نظرات فرهیختگان حوزه و دانشگاه 
راهکارهای علمی اتخاذ شود تا کمترین آسیب 

اجتماعی و روحی را داشته باشیم.
رئیس جمهور با ابراز خرســندی از پایین 
بودن عوارض واکسن های استفاده شده اعم 
از وارداتی و تولید داخل، بر لزوم  اطالع رسانی 
درست و دقیق در این درخصوص تاکید کرد و 
گفت: اینکه واکسن داخلی در مقایسه با انواع 
وارداتی آن کمترین عوارض را دارد، می تواند 
برای مردم در مقابله با تبلیغات بدخواهان که 
تولید و توانایی متخصصان داخلی را زیر سوال 
می برند، اطمینان خاطــر و آرامش به همراه 

داشته باشد.
رئیســی بــا تأکید بــر اهمیــت توجه به 
واکسیناسیون مهاجرین و مشکوک التابعین، 

گفت: وزارت کشور و اســتانداران مرزی باید 
نظم و انضباطی در زمینه  واکسیناسیون این 
افراد که میهمانان جمهوری اسالمی هستند، 
فراهم کنند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود.

رییســی روند واکسیناســیون در کشور 
را امیدبخــش خواند و با اشــاره بــه افزایش 
واردات واکســن و تولیــد داخــل در هفته 
هــای آینــده بر لــزوم تســریع و توســعه 
 واکسیناســیون در گروه های سنی مختلف 

تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین برگزاری مراسم 
اربعین حسینی را منوط به موافقت دولت عراق 
و اعالم شرایط پذیرش زوار از جانب این کشور 
دانســت و تأکید کرد، بدون تردید در صورت 
موافقت کشور میزبان کســانی می توانند به 
زیارت اربعین مشرف شوند که با تایید وزارت 
بهداشــت و درمان هر دو ُدز واکسن کرونا را 

زده باشند.

رئیس قوه قضاییــه در دیدار با محســن 
رضایی -معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا- از 
تیم اقتصادی دولت خواست که با برنامه ریزی 
دقیق و علمی، کشــور را از گردنه های سخت 

اقتصادی عبور دهد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسن 
رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ظهر 
دیروز )شنبه سیزدهم شهریور ماه( با حضور 
در دفتــر کار رئیس قوه قضاییه، با محســنی 

اژه ای دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس قــوه قضاییه در ایــن دیدار ضمن 
تبریک به محســن رضایی بــه خاطر اعتماد 
رئیس جمهوری بــه وی و انتخابش به عنوان 
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور، دبیر 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
و دبیر ســتاد اقتصادی دولت، گفت: وظایف 
ســنگین و خطیری به شما ســپرده شده و 
امید اســت با همکاری همه اجــزای دولت، 
برنامه ریزی دقیــق و علمی بتوانید کشــور 
را از گردنه هــای ســخت اقتصادی بــر پایه 

توانمندی های داخلی عبور دهید.
محســنی اژه  ای اظهار داشت: قوه قضاییه 
بر همکاری هر چه بیشتر دستگاه قضا و دولت 
در جهت تأمین امنیت و آسایش مردم، بهبود 

وضعیت و کاهش مشکالت مردم تأکید دارد.
رئیس دســتگاه قضا تصریح کــرد: آماده 
هســتیم در جهت رفع موانع اصلی اقتصاد و 
رونق سرمایه گذاری و تولید در کشور به قدر 
سهم خود در دستگاه قضایی به دولت کمک 
کنیم. ریشه کنی بسترهای فسادزا و همکاری 
با دســتگاه قضا برای برخورد با عناصر فاسد 
از دیگر محورهای مورد مــورد بحث بود که با 
استقبال معاون اقتصادی رئیس جمهور مواجه 
شد و محســن رضایی در همین زمینه گفت: 
برای برخورداری از یک سیســتم اقتصادی 
سالم باید مسیرهای فســاد را از مبدا کور کرد 
که خوشبختانه دولت سیزدهم در این زمینه 
برنامه عملی همراه با اقدام و برنامه مدون دارد.

رضایی با تشــریح برنامه هــای خود و تیم 
اقتصادی دولت بــرای ارتقــای همه جانبه 
اقتصادی کشــور، به ارائه گزارشی از وضعیت 

حال حاضر اقتصاد کشور پرداخت.

 عضــو کمیســیون بهداشــت مجلس، 
گفت: کمبودی در بحــث دارو پیش نیامده، 
درخصوص رمدسیور اختالف دارند خودشان 
و زیادی روی دست ما مانده است که نمی دانیم 
با آن چه کار کنیم، احتماال رمدسیور را صادر 

کنیم. 
سید مسعود خاتمی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درخصــوص بحث کمبود واکســن در 
کشــور و اینکه برخی مراکز واکسیناســیون 
اعالم می کنند که واکسنشــان تمام شــده 
اســت، گفت: این ها را باید از وزارت بهداشت 
بپرســید چرا از من می پرســید؟ کمیسیون 
بهداشــت االن ۱۰ روز می شــود که تعطیل 
اســت.  ما بعد از انتخاب وزرا رفتیم مسافرت 
ولی به صورت اجمالی خبــر موثقی که دارم 
واکســن زیادی وارد کشــور شــده است و 
 ان شاءاهلل روند واکسیناســیون تسریع پیدا 

خواهد کرد.
وی همچنین درخصــوص کمبود دارو به 
ویژه رمدســیور، اظهار داشــت: کمبودی در 
بحث دارو پیش نیامده چه کسی این ها را گفته 
است؟ درخصوص رمدسیور اختالف خودشان 
دارند و اتفاقا این دارو زیادی روی دســت ما 
مانده اســت که نمی دانیم با آن چه کار کنیم، 

احتماال رمدسیور را صادر کنیم.
نماینــده گلپایگان و خوانســار بیان کرد: 
مردم عوام هســتند یک دکتِر بی خودی دارو 
تجویز می کند و مردم می روند بــازار و البته 
دوست دارند در بازار بگردند. اگر به بیمارستان 
دولتی بیایند رمدسیور را باید رایگان به مردم 
بدهند اما مردم دوست دارند که بروند بخش 
خصوصی. مــا ضامن ناز و کرشــمه مردم که 

نیستیم.
وی ادامــه داد: به بیمارســتان خصوصی 
می روند و بیمارستانی دولتی را رها می کنند 
و می روند آنجا؛ خب ما چــه کار کنیم؟ چرا به 
بخش خصوصی می روند که یک دکتر دارویی 

را که هنوز ثابت نشده را برایشان نسخه کند که 
مجبور شوند بروند چند میلیون قرض بگیرند و 

دارو تهیه کنند؟
عضو کمیسیون بهداشت همچنین افزود: 
از یک طرف از سوی ستاد کرونا گفته می شود 
که رمدســیور فایده ندارد و میلیون ها دوز در 
کشور موجود اســت و از یک طرف هم مردم 
نسخه در دست دارند و در خیابان ها سرگردان 

هستند، این ها مصیبتی است.
خاتمی در پاســخ به این پرســش که »به 
نظر شــما مردم مسیر را اشــتباه می روند؟« 
خاطرنشــان کرد: مردم اشــتباه نمی روند، 
دکترها هستند که نســخه هایی می نویسند 
که هنــوز اثبات نشــده و مردم را به اشــتباه 
می اندازنــد، در واقع بیشــتر برمی گردد به 

جامعه پزشکی.
وی درخصوص نظــارت بر عملکرد وزارت 
بهداشت و احتمال تحقیق و تفحص از عملکرد 
این وزارتخانــه، گفت: به صورت مســتمر با 
وزارت خانه در این رابطه ارتباط داشــتیم و 
پیگیری و نظارت داشــته و داریــم. نظارت 
بر عملکرد وزارت بهداشــت هــم به صورت 
جدی مطرح اســت مرتب هم مســئوالن را 
 در فشــار گذاشــتیم تا واکسیناسیون جدی 

دنبال شود.
خاتمی در پاسخ به این سوال که آیا به طور 
مشــخص بحث تحقیق و تفحــص از وزارت 
بهداشــت را در دســتور کار دارید، گفت: بله 

جدی است و در برنامه ما هست.

گفتوگوخبرخبر

رئیسی تاکید کرد؛

ضرورت اطالع رسانی شفاف درمورد 
واکسن های وارداتی و داخلی 

رئیس قوه قضاییه در دیدار با رضایی تاکید کرد

 همکاری هر چه بیشتر دستگاه قضا و دولت 
در جهت کاهش مشکالت مردم 

عضو کمیسیون بهداشت در گفت وگو با ایلنا: 

 میلیون ها دوز رمدسیور روی دست مان مانده 
که احتماال آنها را صادر کنیم 

خوراک دام با ارز 4200تومانی وارد و با ارز 25 تا 30هزار تومانی به کشورهای همسایه صادر می شود

در سیستم ناکارآمد، سیاست درست 
هم جواب غلط می دهد

سياست 2

دسترنج 4

روابط ایران و آمریکا در اولین روزهای دولت رئیسی؛

یم جدید   یک تحر
 و ادبیاتی با بوی 

تلخ مخاصمه
امید به توافق بر سر برجام، رفع تحریم ها 
و به تبع آن ســر و ســامان گرفتن این وضع 
آشــفته نابهنجار به ویژه در حوزه اقتصاد، در 
حرکتی سینوســی مدام در افت و خیز بوده 
است. در روزهای اخیر اما به نظر می رسد این 
روند سینوسی، جای خود را به سیری خطی، 
آن هم در جهت تنش و مخاصمه داده است؛ 
اتفاقی که امید به توافــق در وین را بیش از 

پیش کم می کند. 

تازه ترین اتفاق در این سیر خطی، اضافه 
شدن چهار نفر به لیست تحریم های آمریکا 
به دلیل همکاری با وزارت اطالعات و امنیت 
ایران است. وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
دو شب پیش اعالم کرد که علیرضا فراهانی، 
محمود خاضعین، امید نوری و کیا صادقی را 
به دلیل تالش برای ربودن »مسیح علی نژاد« 
تحریم کرده است.  بنا بر این تحریم، تمامی 

دارایی های این اشخاص در خاک آمریکا ...

رکوردشکني در روز آخر  و پایان خوش پارالمپیک در توکیو

طالکاران
آدرنالين 7

آتش به جان جنگل های بکر جهان نما افتاد 


