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طبابت پزشکان ایرانی 
در غنا
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خرب

گویی ماجرای  دایی و باز
 فرار از دست 
احمدی نژاد!

 همه چشم ها
 به شورای عالی بورس 

دوخته شده است

تازه

طی هفته های آینده واکسیناسیون آغاز می شود

تأکید روحانی بر جلوگیری از بروز موج چهارم کرونا

است  مصمم  دولت  که  کرد  کید  تأ رئیس جمهوری 
کسن  وا محموله  اولین  ورود  با  و  آینده  هفته های  ظرف 
کسیناسیون را در کشور مطابق  خریداری شده، عملیات وا

جدول طراحی شده از جامعه هدف آغاز کند.
روسای  جلسه  در  سه شنبه  عصر  روحانی  حسن 
کرونا و پس از  کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با 
بانک  نظیر  ذی ربط  دستگاه های  گزارش های  دریافت 
مرکزی، وزارتخانه های صمت و بهداشت، درمان و آموزش 
برای  صورت گرفته  اقدامات  آخرین  خصوص  در  پزشکی 
تأمین ارز و منابع مورد نیاز برای ساخت، تأمین و واردات 
کسن کرونا جزو اولویت های  کسن کرونا، گفت: »تأمین وا وا

کشور است.«
به گزارش انتخاب، رئیس جمهوری با بیان اینکه باید در 
کسن  کنار سایر احتیاجات دارویی و تجهیزات پزشکی، وا
گر  »ا اظهارداشت:  شود،  تأمین  و  تولید  اولویت  با  کرونا 
تأمین  در  محدودیت ها  ایجاد  و  مانع تراشی ها  تحریم ها 
کسن از سوی دولت تروریست ترامپ نبود،  منابع خرید وا
کسیناسیون را خیلی زودتر می توانستیم آغاز کنیم  قطعا وا
که آمریکایی ها در حق ملت ایران  و این نیز جنایتی بود 
که به رغم همه این  کرد  انجام دادند.« روحانی تصریح 

مانع تراشی ها و ایجاد محدودیت ها، اقدامات الزم برای 
مورد  که  آن  محموله  اولین  و  شده  انجام  کسن  وا خرید 
تأیید وزارت بهداشت و درمان است ظرف هفته های آتی 
کشور می شود و بالفاصله نیز درچارچوب سند ملی  وارد 

کسیناسیون آغاز می شود. تدوین شده وا
در این جلسه همچنین قرارگاه عملیاتی، گزارش تکمیلی از 
احتمال شیوع موج چهارم کرونا و مخاطرات آن و نقش عدم 
رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی ازجمله در سفرها 
و اجتماعات مذهبی، ملی و خانوادگی ارایه کرد و تصمیمات 
الزم در این خصوص اتخاذ شد. رئیس جمهوری در همین 
ارتباط به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته 
بهداشتی و درمانی در خصوص تشدید نظارت ها مأموریت 

داد و گفت که باید تکلیف هر دستگاه نظارتی در خصوص 
اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی مشخص شود و 
در قبال آن پاسخگو باشد. روحانی اظهارداشت: »هر یک از 
دستگاه های نظارتی نیز باید گزارش های خود را در خصوص 
کنند و با  نحوه اجرای پروتکل ها به سرعت تنظیم و ارسال 
متخلفین و کسانی که این دستورالعمل ها را به طور دقیق 

اجرا نمی کنند، برخورد قانونی انجام گیرد.«
کید کرد که جلوگیری از بروز موج چهارم  رئیس جمهوری تأ
ک باشد، بسیار مهم است و  کرونا که می تواند بسیار خطرنا
گر همه دستگاه ها با هماهنگی کار کنند، می توانیم  قطعا ا
با بهره گیری از تجربیات مهار سه موج قبلی و همراهی مردم 
موج  شکل گیری  مانع  دستورالعمل ها،  کامل  رعایت  در 
چهارم شویم. روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا 
در این جلسه همچنین درباره موضوعات مختلف ازجمله 
و  شهرها  برخی  ناپایدار  وضعیت  و  عید  شب  خریدهای 
تمهیدات متخذه برای جلوگیری از این وضعیت، گفت وگو 

و راهکارهای الزم را به بحث گذاشتند.
کید کرد که باید نظارت کیفی الزم برای  رئیس جمهوری تأ
کسن های داخلی انجام شود و همه حمایت های  تولید وا

الزم صورت پذیرد.

لباس  رسید  خبر  که  بود  قبل  چندی 
بانوان  پاورلیفتینگ  برای  طراحی شده 
زنان  و  شده  تأیید  ورزش  وزارت  سوی  از 
رسمی  فعالیت  نیز  رشته  این  در  می توانند 
داشته باشند. در واقع بعد از رشته هایی مثل 
وزنه برداری و کشتی کالسیک که در سال های 
اخیر توانستند با تأیید پوشش اسالمی خود 
در بخش زنان تیم ملی حضور داشته باشند، 
حاال نوبت به پاورلیفتینگ رسیده که زیر نظر 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام فعالیت 
می کند. دیروز در همین راستا مراسمی برای 
کادمی تخصصی پاورلیفتینگ  افتتاح اولین آ
که برخی از مسئوالن وزارت  بانوان برگزار شد 
ورزش نیز در آن حاضر بودند. پوششی هم که 
از سوی وزارتخانه تأیید شده در فیلمی که از 
سوی فدراسیون در این مراسم پخش شد، 
بدنسازی  فدراسیون  اخیرا  شد.  رونمایی 
کار آمدن نصیرزاده با اتحادیه  و بعد از روی 
پاورلیفتینگ ایران به توافق رسیده تا تمامی 
فدراسیون  نظر  زیر  رشته  این  فعالیت های 
باشد و احتماال به زودی می توانیم شاهد 
به  بانوان  پاورلیفتینگ  تیم ملی  اعزام 

مسابقات بین المللی هم باشیم.

داروهای ایرانی در داروخانه های غنا توزیع می شود

 رئیس جمعیت هالل احمر ایران در سفر به کشور غنا
خ این کشور دیدار و گفت وگو کرد  با  رییس صلیب سر

گالیه های ســخنگوی دولت از اظهارات غیرکارشناســی درباره الیحه بودجه

الیحه دولت نباید به طرح مجلس تبدیل شود

ج  ج به ر  ر
مهربانی و همدلی

حرف های نماینده رشت حاشیه ساز شد

برخی رانندگان 
کسی به عنوان بنگاه  تا

تبلیغاتی ضد نظام 
فعالیت می کنند!

 قانونی که اقتصاد  را
 به تعطیلی می کشد!

داوطلبان خانه هالل عنبران از دغدغه 
معیشتی اهالی این شهر مرزی می گویند

 پسران زیر ۲۵سال و دختران زیر ۲۳ سال 
 هر کدام ۱۰۰میلیون تومان 

وام ازدواج می گیرند

رئیس سازمان محیط زیست: در شرایط 
ک اجرایی شود  گر قانون هوای پا حاضر ا

7۰درصد اقتصاد تعطیل می شود

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

 به تیم ملی پاورلیفتینگ زنان 
خوش آمدید!

دکترهای 
قالبی 

دست شان 
رو می شود

 پایان خوش
  جدال وعده ها

 با کسبه پالسکو

وام ازدواج 7۰ میلیون 
تومان شد 
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ویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار
 در دوران هشت سال دفاع مقدس
+ شهید حاج قاسم سلیمانی
برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی

برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی+ شهید حاج قاسم سلیمانی در دوران هشت سال دفاع مقدسویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار

ویژه نامه | دی ماه 1399| 160 صفحه|  قیمت: 30 هزار تومان
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 گفت وگو با»  زهرا مهربان«
 دختر شهید غواص ،فیض اهلل مهربان  

 ايستاده
   در »اروند«

 شبکه گسترده جعل مدارک تحصیلی
ج متالشی شد  رشته پزشکی این بار در کر

آیا تغییر رئیس سازمان بورس تأثیر مثبتی 
بر روند بازار سهام خواهد داشت؟

این ویژه نامه را در تهران از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
عالقمندان در شهرهای دیگر جهت تهیه ویژه نامه با دفتر روزنامه تماس بگیرند
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