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همين صفحه

 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی اعالم شد

دستور رئيسی برای تامين سریع 
منابع واردات واکسن

بنگاه ها 4

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

بی نيازی کشور با تأمين 
 100درصدی ورق گالوانيزه 
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رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز، ســه شنبه 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از 
بحث و بررسی آخرین وضعیت تامین منابع ارزی 
واردات واکسن کرونا، دســتور داد همه اقدامات و 
تمهیدات الزم برای تســریع در تامین منابع الزم 
برای واردات واکســن به میزان مورد نیاز با اولویت 

به کار گرفته شود.  
به گزارش ایسنا، در جلســه دیروز همچنین 
دو موضوع تامین نیاز ارزی کاالهای اساسی و نیز 
دارو، تجهیزات پزشــکی و توزیع سریع کاالهای 
اساسی دپو شده در بنادر، در سطح کشور مطرح و 
مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارشی از 
وضعیت میزان ذخایر کاالهای اساسی ارائه و با توجه 
به وضعیت بسیار مناسب کاالهای موجود در بنادر، 
مقرر شد، تامین ارز این کاالها پیگیری شده و جریان 
انتقال و توزیع کاالها در سطح کشور بدون وقفه به 
گونه ای ادامه یابد که در آینده نزدیک شاهد بهبود 
وضعیت دسترسی به کاالها در سراسر کشور باشیم.
در این جلســه رئیس جمهور بــر لزوم اصالح 
فرآیند تخصیص ارز الزم بــرای واردات کاال و نیز 
راهکارهای تسریع در ترخیص و انتقال کاال به داخل 

کشور تاکید کرد.

 ۹ دستور رئیسی در جلسه اضطراری
 ستاد مقابله با کرونا

رئیس جمهــوری  همچنین پس از جلســه 
اضطراری ســتاد کرونا به ریاســت وی با توجه به 
تشدید وضعیت بیماری کرونا در کشور و افزایش 
شیوع و ابتال در روزهای گذشته، دستورات فوری 
برای مقابله و مهار کرونا صادر کرد.  به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی رسانی ریاست جمهوری، پس از بازدید 
روز سه شنبه آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی از یکی از 
مراکز تزریق واکسن و نیز بخش کرونای بیمارستان 
امام خمینی)ره( تهران، جلســه اضطراری ستاد 
کرونا به ریاســت رییس جمهوری برگزار شــد. 
رئیسی در این جلسه پس از استماع گزارش اعضای 
ستاد، با توجه به تشدید وضعیت بیماری کرونا در 

کشور و افزایش شیوع و ابتال در روزهای گذشته، 
دستورات فوری برای مقابله و مهار کرونا صادر کرد. 
تامین فوری اقالم درمانی باالخص سرم و اکسیژن، 
بازنگری در پروتکل های بهداشتی و تعیین ضمانت 
اجرا برای آن، تمهید واردات واکسن به میزان مورد 
نیاز به منظور قطع زنجیره انتقال تا قبل از آغاز فصل 
ســرما، تامین ارز الزم برای واردات واکسن بدون 
محدودیت از جمله دستورات مهم رئیس جمهور 
در این جلسه بود. سازماندهی جدید ظرفیت های 
مردمی و نیروهای مسلح برای ارائه خدمات درمانی و 
اقدامات پیشگیرانه، بازطراحی و ارتقای طرح شهید 
حاج قاسم سلیمانی و اجرای آن، چند شیفته شدن 
مراکز تزریق واکسن به منظور پیشگیری از ازدحام و 
تسریع در انجام واکسیناسیون، اولویت در پرداخت 
مطالبات معوقه کادر درمان و افزایش نیروی انسانی 
کادر درمان با اســتفاده از ظرفیت دانشــجویان 
دانشــکده های پزشکی و پرســتاری و نیروهای 
داوطلب مردمی از دیگر دستورات آیت اهلل رئیسی 
در جلسه اضطراری ستاد کرونا بود. همچنین در این 
جلسه مقرر شد به منظور کنترل پیک پنجم کرونا، 
قرارگاه مبارزه با کرونا جزییات تعطیالت هفته آتی 

را بررسی و جهت تصویب، پیشنهاد کند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران 
همواره نسبت به رفع مشکالت عراق 
حساس و دغدغه مند بوده است، اظهار 
داشت: ایران رشــد و پیشرفت عراق 
را رشد و پیشــرفت خود می داند.  به 

گزارش ااز پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، ه ســید ابراهیم رئیسی 
دیروز به در دیدار »فواد حسین« وزیر 
امور خارجه عراق با تشــکر از دعوت 
نخســت وزیر عراق برای شرکت در 
»نشست کشورهای همسایه عراق« 
گفت: اقدام عراق برای برگزاری این 
نشست اقدام مبارکی است. رییس 
جمهوری با اشاره به اینکه جمهوری 
اسالمی ایران همانگونه که گفت وگو 
بین کشــورهای منطقه برای حل و 
فصل مسائل فیمابین و بهبود روابط 

را امنیت ساز و ثبات ســاز می داند، 
دخالت بیگانــگان در امور منطقه را 
نیز تنش زا و تهدیدزا تلقی می کند، 
افزود: همکاری و هم افزایی کشورهای 
منطقه بدون دخالت بیگانگان، شرط 
الزم برای پایــداری امنیت منطقه 
و نیز برقرای آرامش در کشــورهای 
منطقه و تامین رفاه برای ملت های 
منطقه است. رییســی با بیان اینکه 
ایران همواره نسبت به رفع مشکالت 
عراق حساس و دغدغه مند بوده است، 
اظهار داشت: ایران رشد و پیشرفت 

عراق را رشد و پیشرفت خود می داند. 
»فواد حسین« وزیر امور خارجه عراق 
نیز در این دیدار با تسلیم دعوتنامه 
نخست وزیر کشــورش به آیت اهلل 
رئیسی، برگزاری »نشست کشورهای 
همسایه عراق« را اقدامی در راستای 
حمایت از فرآیند سیاسی و پیشرفت 
اقتصادی این کشور برشمرد و تصریح 
کرد: این نشســت گامــی در جهت 
گذاشتن ســنگ بنای اقدام جمعی 
کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت 

پایدار در منطقه محسوب می شود.
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در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی اعالم شد

دستوررئیسیبرایتامینسریعمنابعوارداتواکسن

رئیس جمهوری در دیدار وزیر امور خارجه عراق:

ایرانهموارهدغدغهمندرفعمشکالتعراقبودهاست

رئیسی قرار است پرونده یارانه چهارم را در اقتصاد ایران بگشاید

دستبهدستشدنمیراث
شوموبیبرکتاحمدینژاد

سياست 2

چرتکه 3

زاکانی کنار نمی رود، همانطور که بذرپاش نرفت؛

 خاطره یک 
مرداد مشابه

تجربــه انتخاب هــا و انتصاب  هــای 
اصولگرایــان حاکی از این اســت که ظاهرا 
این جناح معتقد اســت قانون را باید بســته 
به چاق و الغر بودن مدیــر انتخابی یا کوتاه 
و بلند بودن آن، قیچی یــا وصله کند. جالب 
آنکه صبر نمی کنند تــا حداقل این دوخت 
و دوز تمام شود   ، بعد قبا را بپوشند؛ بلکه اول 
قبای گران را تن می کننــد، بعد وعده اندازه 
کردنش را می دهند.  نمونه اش وعده هایی که 
آقایان شورای شهری از اصالح قانون انتخاب 
شهرداران می دهند تا قبای ریاست بر تهران 
هرچه زودتر بر تن علیرضا زاکانی بنشــیند؛ 

به ویژه که او پیش از این نمایندگی مردم قم 
در مجلس را افتخار خود می دانست، اما حاال 
ذائقه اش تغییر کرده و شــهرداری تهران را 

افتخارتر! می داند. 
در مقابل این عجله، مصوبه هیأت وزیران 
در سال 97 اســت که مقرر کرده شهرداران 
شــهرهای باالی یک میلیون نفــر باید هم 
9 سال سابقه مدیریت ارشد داشته باشند و 
هم رشــته تحصیلی آنها مرتبط باشد. رشته 
تحصیلی علیرضا زاکانی اما پزشکی هسته ای 
است که در فهرست رشــته های مجاز برای 

شهردار شدن نیست...

عزاداری محرم بدون رعایت پروتکل ها کلید خورد؛

سینه زنی پای َعَلم مرگ
شهرنوشت 6


