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رئیس جمهور با اشــاره به لزوم رعایت 
کامل اصول بهداشتی در روند بازگشایی 
مدارس، دانشگاه ها، ورزشگاه ها و نمازهای 
جمعه، گفت: مسئوالن مربوطه در روند 
این بازگشــایی ها بایــد برنامه ریزی ها و 
نظارت های الزم را انجام دهند تا سالمت 

مردم به خطر نیفتد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی دیروز 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید 
بر اینکه واکسیناســیون عمومی باید با 
قوت ادامــه یابد، گفت: دانشــگاهیان و 
صاحبــان تریبون در ترغیب و تشــویق 
مردم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و واکسینه شــدن در برابر ویروس کرونا 

نقش بسزایی دارند.
وی با اشاره به دســتاوردهای مهم در 
تولید و واردات واکسن کرونا، گفت: وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید از 
واکسن تولید شرکت های داخلی حمایت 
کند تا محصوالت  آنــان با کیفیت الزم به 

بازار عرضه شود.
رئیس جمهور با قدردانی از کشورهایی 
که در ارسال واکســن به ایران همکاری 
می کننــد، گفــت: از همه کشــورهایی 
که واکســن ارســال کرده اند به ویژه از 
کشــور چین صمیمانه قدردانی می کنم 
و معتقــدم اینگونــه همکاری هــای 
انسان دوســتانه همــواره بایــد بیــن 
کشورهای دوســت و منطقه ادامه پیدا 

کند.
رئیســی با بیان اینکه ادامه راه مقابله 
با بیماری کرونا نیازمند تدوین نقشه راه 
جامع اســت، گفــت: در این نقشــه راه 
باید همه مــوارد بهداشــتی، اجتماعی، 
اقتصادی و درمانی بــه طوردقیق لحاظ 
شود تا با روشــن کردن وضع آینده، ما را 
 از اقدامات انفعالی در برابر شیوع بیماری 

خارج کند.

رئیس جمهــور در ادامه بــا تاکید بر 
اینکــه واکسیناســیون از راه هــای 
پیشگیری اســت اما کافی نیست، گفت: 
عادی انگاری می تواند تبعات خطرناکی 
داشــته باشــد بنابراین از مــردم تقاضا 
می کنــم در کنــار واکسیناســیون، 
 شیوه نامه های بهداشــتی را هم با دقت 

رعایت کنند.
رئیســی با تاکید بر اهمیت اقناع  افکار 
عمومی و اطالع رســانی به موقع و دقیق 
در زمینه بیماری کرونا، گفت: سیاست ما 
در این مورد اقناعی اســت نه اجباری و بر 
این باور هستیم که با تبیین و روشنگری 
می توان اعتماد مردم را جلــب و آنان را 

همراه کرد.

رئیســی همچنیــن پاســخگویی به 
شبهات مطرح شــده در فضای مجازی 
درباره درمان کرونا را ضروری دانســت 
و گفت: دانشــگاه های علوم پزشکی باید 
بخشی را برای پاســخ علمی و منطقی به 
شبهاتی که مطرح می شــود، اختصاص 

دهند.
رئیس جمهــور بــا تاکید مجــدد بر 
کنترل دقیق ورود و خــروج در مرزها و 
فرودگاه های بین المللی کشــور، گفت: 
استانداران استان های مرزی و مسئوالن 
مربوطه باید ورود و خروج از کشــور را به 
دقت کنترل کنند و ورود به کشور حتما با 

واکسیناسیون همراه باشد.

رئیســی با اشــاره به اینکــه کاهش 
محدودیت هــای کرونایــی بایــد بــا 
ضوابــط همــراه باشــد، گفت: ســیر 
نزولی بیماری بــا اجرای طرح شــهید 
ســلیمانی، آموزش عمومــی و رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی از شــرایط 
 کاهش محدودیت ها است که باید به آنها 

توجه شود.
رئیســی توجه به آمــوزش عمومی را 
در کنار اطالع رســانی دقیق و مســتمر 
ضروری دانســت و گفت: دانشگاهیان و 
صاحبان تریبون نقش مهمی در این زمینه 
دارند و در زمینه اثربخشی واکسن، الزم 
است مراکز علمی و دانشــگاهی به طور 
مســتمر رصد علمی و پژوهشــی کنند؛ 
چرا که اقدامات آینده منوط به نتایج این 

پژوهش ها است.
رئیس جمهور گفــت: نیروی انتظامی 
اقدامات انتظامی، امنیتــی و اجتماعی 
ســازنده ای در سراســر کشــور دارد و 
همکاری های مفیدی با ستاد ملی مقابله 
با کرونا دارد که از تالش همه این عزیزان 

قدردانی می کنم.
رسانه ملی باید پل ارتباطی بین 

مردم و مسئوالن باشد
رئیس جمهور دیروز همچنین در دیدار 
با پیمــان جبلی، رئیس ســازمان صدا و 
سیما، گفت: صدا و سیما باید پل ارتباطی 
بین دولت و دیگر مسئوالن کشور با مردم 

باشد.
رئیســی بــا تاکید بــر توجه به ســه 
مقوله دقت، ســرعت و صداقــت در امر 
اطالع رســانی و تبییــن اقدامــات، 
دستاوردها و عملکرد مدیران و مسئوالن 
کشــور، افــزود: نتیجــه ایــن عملکرد 
و همــکاری مشــترک دولــت و صــدا 
 و ســیما باید موجــب امیدآفرینی بین 

مردم شود.

خبر

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا: 

بازگشایی ها با برنامه ریزی و نظارت دقیق باشد 

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

سیف به ۱۰و عراقچی به ۸  سال 
حبس محکوم شدند
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 »رزمندگان جبهه مقاومت« هم به فهرست 
بلندباالی دانشگاه ها اضافه شدند

سهم سهمیه ای ها 
سنگین تر می شود

ماجرای اعمال سهمیه کنکور و ورود آسان 
عده ای به برترین رشــته ها و دانشــگاه های 
کشــور هر چند موضوع جدیدی نیســت و 
سال هاست که پشــتِ کنکوری های مقاطع 
مختلف، طمع تلــخ آن را چشــیده اند، اما 
در روزهای اخیر انتشــار کارنامه گروهی از 
پذیرفته شدگان رشته پزشکی دانشگاه های 
مختلف کشور با درصدهای به شدت پایین 
در دروس مختلــف و نمــرات بــه اصطالح 
ناپلئونی و رتبه های کشوری نجومی، نه تنها 
داغ بسیاری را تازه کرده، که این سوال را هم 

در ذهن به وجود آورده که اعمال بسیاری از 
این ســهمیه ها که در مقاطعی برای حمایت 
از گروه های خاص به کنکور اضافه شد، تا به 

کی ادامه خواهد داشت؟
هرچند هم اکنــون نیز گفته می شــود 
که بین 50 تا 70 درصد ســهم کرسی های 
تحصیل در دانشــگاه های معتبر کشــور به 
ســهمیه های مختلف اختصاص دارد، اما در 
روزهای اخیر خبری آمد که نشــان می دهد 
که ســهم این صندلی های سفارشی باز هم 

بیشتر می شود و کار برای داوطلبانی...

ایده تیم اقتصادی دولت برای تسویه پول های بلوکه شده ایران:

تهاتر چای، برنج و خوراک دام با نفت
چرتکه 3


