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مصوبه جریمه 
مختل  کنندگان 

کالب هاوس لغو شد

 ترین های آماری نماینده های ایرانی 
در لیگ قهرمانان آسیا

 سه تفنگدار زنده، 
یک بازنده سربلند! 

 سراج، یراحی و سرلک؛ نسل جدید مؤذنان 
مسلط به موسیقی دستگاهی

 آواهای ملکوتی 
که در شهر نمی پیچند

 روسیه در اقدامی تالفی جویانه چند مقام 
اتحادیه اروپا را تحریم کرد؛ 

 معادله قدرت 
با حاصل جمع صفر! 

 تنها ۶ درصد معتادان کشور زن هستند، 
اما زخم اعتیاد بر تن آنها ناسورتر از مردان است؛
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 گفته ها و ناگفته های جهانگیری در کالب هاوس؛

نيروهای مسلح و انتظامی نفت را 
فروختند و پولش را ندادند
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 دبیرکل خانه کارگر:

رفع تحریم برای حل مشکالت 
توليد، حائز اهميت است

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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رییس جمهور گفت: حضور در شــب های 
قدر مستحب، ولی مراعات دستورالعمل های 

بهداشتی واجب است. 
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه 
ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه 
براساس آمارهای امروز، مراعات مردم نسبت 
به پروتکل های بهداشــتی ۶۱ درصد است، 
اظهار کرد: این بســیار خطرناک اســت. این 
یعنی می خواهیــم زمان بیشــتری در موج 

چهارم بمانیم و دیرتر خارج شویم.
وی افزود: ما باید با تشدید نظارت ها شاهد 
نارنجی شــدن مناطق قرمز تــا پایان هفته 

باشیم.
رییس جمهوری با اشاره به در پیش رو بودن 
شب های قدر، یادآور شد: این شب ها گرانقدر 
است اما باید حتما پروتکل های بهداشتی را با 
حداکثر رعایت انجام دهنــد. حضور در یک 
جلسه مستحب است اما رعایت پروتکل های 
بهداشتی واجب است و همه باید آنها را رعایت 

کنند.
روحانی گفت: امکانات دیجیتالی کشــور 
باید این مراسم را به سمع و نظر مردم برساند. 
صداوسیما باید کاری کند که این مجالس را به 
خانه مردم بکشاند و مردم از این شب پرفیض 
استفاده کنند و مناجات برای آنها فراهم شود.

وی با اعالم اینکه امکان برگزاری  مراســم 
شــب های قدر برای مناطق قرمز و نارنجی و 
صرفا در اماکن باز فراهم اســت، تاکید کرد: 
مردم در موقع خروج و ورود باید رعایت کنند. 
یکی از نگرانی های ســتاد ملی مقابله با کرونا 

جهش های ویروس کرونا است و این ویروس 
به صورت ثابــت باقی نمی ماند و بــه مبارزه 
خودش برای زنده ماندن و آزار دادنش ادامه 
می دهد. وقتی داروی جدیدی داده می شود، 
جهش می یابد. وقتی در شــرایطی است که 
ایمنی بدن بیمار نســبت به آن عکس العمل 
می دهد، خود را تجهیز می کنــد تا مقاومت 
کنند. ویروس شکل جدیدی به خود می گیرد 
و هر روز به شکل و یک قیافه و ویژگی های وارد 

عمل می شود.
رییس جمهــوری همچنیــن در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به واکسیناسیون 
اولویت های ســوم و چهارم، اظهار کرد: برای 
گروه های بعدی در سند ملی واکسیناسیون 
کرونا فکری نشده اســت اما می توان درباره 
آنها هم فکر کرد. گروه هایــی که با مردم زیاد 
سروکار دارند، برخی از دوستان می گویند که 

آنان در زدن واکسن باید تقدم داشته باشند.
وی افــزود: یک گروه، رانندگان تاکســی 
و اتوبوس هســتند کــه ترددهــای زیادی 
دارنــد. گروه هایی هم هســتند کــه مرتبا با 

مــردم در ارتباط هســتند ماننــد نیروهای 
 مرزبانی و پلیس، می شــود ایــن گروه ها را 

تقدم داد.
روحانــی با اشــاره به تــالش دولت برای 
واردات واکسن و نیز ســاختن آن در کشور، 
اظهار کرد: نسبت به واردات واکسن خارجی و 
حمایت از واکسن داخلی، با قدرت تالش خود 
را ادامه خواهیم داد تا مردم از واکسن بهره مند 
شوند و جان شــان حفاظت شــود و شرایط 
 برای کســب وکار مردم و تحصیــل فرزندان 

فراهم شود.
رییــس جمهوری بــا تاکید بــر اینکه در 
صورت ادامه روند واردات واکسن ممکن است 
شرایطی به ســمتی رود که در نیمه دوم سال 
وضعیت بهتری داشته باشیم، یادآور شد: اما 
حداقل تا پایان امسال باید همه پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کنند. یعنی اگر کســی 
واکســن زد، معنای آن مصون شدن نیست. 
این نوبت اول است و باید واکسن دوم هم زده 
شود. زدن دز دوم هم معنایش این نیست که 
فرد کامال مصون شده چراکه باید واکنش بدن 

افراد به واکسن دید.
وی با تاکید بر اینکه واکسن زدن به معنای 
مصون شدن افراد نیست، ادامه داد: اوال زمان 
می برد تا با بدن فرد با واکسن سازگار شود و در 
ثانی، این واکسن ممکن است فرد را از یک نوع 
ویروس حفاظت کند اما ایــن احتمال وجود 
دارد که ویــروس جهش یافتــه دیگری وارد 
شــود،  پس همه باید پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

 حضور در شب های قدر مستحب، 
ولی مراعات دستورالعمل ها واجب است

رئیس سازمان غذا و دارو:

روسیه به تعهدات تامین 
اسپوتنیک وی عمل نکرد

چرتکه 3

شهرنوشت 6

ادامه افشاگری و رسوایی در باب دستکاری بودجه؛

در ساختمان شیخ 
فضل الله  چه گذشت؟

 هر چند با تهدید مشاور ارشد قالیباف به 
شکایت از منتشرکنندگان خبری درخصوص 
تغییر جــداول بودجه مصــوب در مجلس 
شــورای اســالمی و توضیحات خبرگزاری 
رسمی درباره اشــتباهات صورت گرفته در 
انتشار این گزارش؛ انتظار می رفت داستان 
به فصل نهایی نزدیک شــود، اما توضیحات 
تازه نمایندگان کنونی و نمایندگان ســابق 
مجلس این آتش را بار دیگر از زیر خاکســتر 

شعله ور کرد. 
ماجرای بودجه هر چنــد ماجرایی تازه 
نیست و عبارات »شفافیت در الیحه بودجه« 
و »بودجه ریزی عملیاتی« سال هاســت به 

گوش می رسد، اما امسال شــرایطی تازه را 
در عرصه اقتصاد سیاســت زده رقم زده و به 
دســتمایه کشمکشی سیاســی در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری بدل شده است.   
علی خضریان، نماینده ای که برای اولین بار 
این بحث را در فضای رسانه ای طرح کرد، بار 
دیگر، با اســتناد به عدم پاسخگویی نادران 
و قالیباف، در حســاب توئیتر خود نوشت: با 
توجه به عدم پاســخگویی آقایان قالیباف و 
نادران نسبت به تغییرات گســترده ارقام و 
اعداد جداول بودجه ۱۴۰۰ پس از رای گیری 
الیحه در صحن مجلــس و همچنین تالش 

همه جانبه عده ای برای برخورد...

کارگران ایرانی در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر:

امنیت شغلی و معیشت حق مسلم کارگران است
دسترنج 4
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