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یک توئيت

تنکردن توصیههایمتعددقبلیدربارهآبخوزستان
باگالیهازمسئوالن برای رعای 

رهبرانقالب:ازمردمخوزستاننمیشودهیچگلهایداشت
اختاللدرمسئلهواکسنعمدتا ناشیازبدقولیفروشندگانآنبود

گفتند:درروزهایاخیریکیازنگرانیهایواقع ًا
دردآور ،مسئله آب خوزستان و مشکالت مردم
بود .ایشان با گالیه از رعایت نشدن توصیههای
متعدد قبلی دربــاره آب خوزستان و فاضالب
اهــواز افــزودنــد :اگــر آن توصیهها مــورد توجه
قرار میگرفت مسلم ًا این وضع ایجاد نمیشد
که مردم وفــادار خوزستان را با وجود اینهمه
امکانات و استعدادهای طبیعی و کارخانجات
دراستان،ناراضیوناراحتکند.

رهبر معظم انقالب اسالمی پیش از ظهر دیروز
پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت
باتشکرازمجاهدتهایمجموعههایبهداشتو
درماندرمقابلهبابیماریوبهخصوصاززحمات
دانشمندان و محققان در تولید واکسن داخلی،
بر لــزوم استمرار رعایت کامل شیوهنامههای
بهداشتی تا توقف شیوع بیماری تأکید کردند و
در ادامه با اشاره به مشکالت عمیق ًا دردآور مردم
وفادار استان خوزستان در زمینه آب ،مسئوالن
دستگاههایدولتیوغیردولتیراموظفکردند
به صورت جدی رسیدگی به مشکالت و مسائل
مردمخوزستانرادنبالکنند.

▪از مردم خوزستان نمی توان گله داشت

▪پس از دوز اول هیچ عارضهای نداشتم

رسانه های جهان

وال اســتــریــت
ژورنــــــــــــال:در
عــرض چندهفته
ویـــروس کرونای
دلـــتـــا(هـــنـــدی)
بــــه رایـــجتـــریـــن
گونه کرونا در ایاالت متحده تبدیل
شـــده اســـت و اکــنــون  83درصــد
از عــفــونـتهــای جــدیــد را تشکیل
م ـیدهــد .تحقیقات جــدیــد نشان
میدهد که اگرچه کارآیی واکسنها
دربــرابــر ویــروس دلتا کاهش یافته
است ،اما هنوز هم میتواند افراد را از
ابتالی شدید به کووید 19محافظت
کند.
راشا تودی :وزیر
تجارت انگلیس
روز گــذشــتــه
هــشــدار داد که
دولــــت «بــســیــار
نــگــران» کمبود
مــوادغــذایــی اســـت .روزنــام ـههــای
انــگــلــســتــان روز پــن ـجشــنــبــه در
گزارشهای مختلف قفسههای خالی
در سوپرمارکتها را در سراسر این
کشور نشان دادند .هماکنون تعداد
زیاد افرادی که به دلیل انتشار کرونا
مجبور میشوند در خانه بمانند ،بر
زنجیره تأمین و توانایی فروشگا هها
تأثیر میگذارد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم
انقالب ،ایشان با اشــاره به زحمات محققان و
دانشمنداندرتولیدواکسنایرانی،بیانکردند:
من بعد از تزریق نوبت اول مطلقا هیچ عارضهای
نداشتم ،نه درد و تب و از این چیزهایی که گفته
میشود مطلقا نبود .الزم اســت تشکر کنم از
دانشمندانومحققینعزیزیکهزحمتکشیدند
در این مدت این واکسن تولید داخل را توانستند
به سامان برسانند و همچنین از مجموعههای
پزشکیوپرستاریومجموعهدرمانوبهداشتکه
دراینمسئله،دراینمدتطوالنیزحماتزیادی
کشیدندوحقیقتاخودشانرادرمعرضخطرقرار
دادندومجاهدتکردند.
▪باید روی پای خودمان بایستیم

حضرت آیــتا ...خامنهای اختالل ایجادشده
در دسترسی مردم به واکسن را عمدت ًا ناشی از
بدقولی فروشندگان خارجی واکسن خواندند و
گفتند:اینمسئلهیکباردیگربهمردمومسئوالن

کشوریادآوریکردکهتکیهبهدیگرانموجببروز
مشکالت میشود بنابراین باید بتوانیم در همه
مسائلرویپایخودبایستیم.
▪ازتولیدخارجیمطمئناستفادهمیکنیم

ایشانافزودند:البتهدرکنارتولیدداخلناگزیراز
تولیدخارجیمطمئننیزاستفادهمیکنیماماباید
باتمرکزوتالشبررویتولیدداخلجلویمنتظر
و معطل ماندن مردم را گرفت و امیدواریم با توجه
مسئوالن،توزیعواکسنبهآسانیوروانیکاملدر
بینمردمانجامشود.
▪شیوه نامهها در مراسمهای مذهبی
رعایت شود

رهبر انقالب اسالمی همچنین با اش ــاره به
جهشهای پی در پی ویــروس و باقیماندن
خــطــرات آن ،مـــردم را بــه اســتــمــرار رعــایــت
شیوهنامههای بهداشتی فراخواندند و گفتند:

احتمال وقوع توفان شن از امروز در  ۱۰استان
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ
دربــاره وزش باد شدید و احتمال وقــوع توفان
شن در  ۱۰استان ،از مــردم خواست از تردد
غیرضروری در این استانها خودداری کنند .در
هشدارسازمانهواشناسیآمدهاست :وزشباد
شدید ،خیزش گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا،
از امــروز ۲مرداد برای استانهای سیستان
و بلوچستان ،خــراســان جنوبی ،سمنان،
خراسان رضوی ،یزد ،شرق اصفهان ،شرق
کرمان ،یکشنبه ( ۳مرداد) برای استانهای
سیستان و بلوچستان ،خــراســان جنوبی،
خراسان رضوی ،سمنان ،اصفهان ،یزد ،قم،
مرکزی و شرق کرمان و دوشنبه( ۴مرداد)
برای استانهای سیستان و بلوچستان ،یزد،

کــرمــان ،خــراســان جنوبی ،خــراســان رضــوی،
فارس،سمنان،اصفهان،قمومرکزیپیشبینی
میشود .در این شرایط جوی وقوع توفان شن،
کاهشدید،تاخیردرپروازاحتمالی،اختاللدر
تردد جادهای و واردشدن خسارت به سازههای
موقتومحصوالتکشاورزیدورازانتظارنیست.

طــوالن ـیشــدن قضیه بــیــمــاری نباید موجب
کاهش حساسیتها شود و در همه جا از جمله
مراسمهای گوناگون مذهبی و غیرمذهبی
نیز باید اصل را بر رعایت کامل شیوهنامههای
توصیهشده از طــرف مسئولین مانند ماسک
و فاصلهگذاری قــرار داد .ایشان خاطرنشان
کردند :اگر مردم برای یک دوره ،زحمت رعایت
کامل شیوهنامهها را قبول کنند ،بیماری
ریشهکن یا حداقل شیوع آن و ادامــه خطرات
جانی و خسارات مالی متوقف میشود.
▪از واکسن داخلی حمایت شود

حضرت آی ـتا ...خامنهای خطاب به مسئوالن
تأکیدکردند:دستگاههایدولتیبهصورتجدی
ازتولیدواکسنهایداخلیپشتیبانیکنندتااین
کاربهبهترینوجهانجامشود.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان
به مشکالت مــردم خوزستان اشــاره کردند و

حضرت آیـتا ...خامنهای خاطرنشان کردند:
مردم ناراحتی خود را بروز دادند اما هیچ گلهای
از آنها نمیتوان داشت چراکه مسئله آب آنهم
در آن آبوهوای گرم خوزستان مسئله کوچکی
نیست .ایشان با اشــاره به حضور وفــادارانــه و
فداکارانهمردمخوزستاندرخطمقدممشکالت
هشتسالدفاعمقدس،گفتند:اینمردمنباید
دچار مشکالت باشند و اگر در وقت خود به کار
مــردم رسیدگی میشد ،ایــن وضعیت ایجاد
نمیشد.
▪انتظار از دولت جدید

رهبر انــقــاب اســامــی افــزودنــد :اکــنــون که
دستگاههای دولتی و غیردولتی مشغول به
کار شدند ،و همچنین دولــت بعدی که بر سر
کار خواهد آمد ،کارها را به صورت جدی دنبال
کنند.حضرتآیتا...خامنهایهمچنینمردم
رابهمراقبتدرمقابلتوطئههایدشمنتوصیه
کردندوگفتند:دشمنبهدنبالآناستکهازهر
چیزعلیهانقالبوکشورومصالحمردماستفاده
کند بنابراین باید مراقبت شود که بهانهای به
دستآندادهنشود.

آغاز واکسیناسیون رانندگان تاکسی از دوشنبه
 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران ،از
آغاز واکسیناسیون 20هزار راننده تاکسی از روز
دوشنبهخبرداد.روشنیگفت :براساسپروتکلی
که تدوین کردیم ،از آنجایی که افراد باالی ۶۰
سال تاکنون توسط خود وزارت بهداشت واکسن
دریافت کردند ما در فاز اول رانندگان  ۵۰تا ۶۰

سال ،بعد از آن ۴۰تا ۵۰سال و با همین ترتیب به
رانندگاندیگر فراخوانمیدهیم.
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گزیده

درخواست مجدد وزارت بهداشت:

افراد 60ساله به باال در سامانه
«واکسن» ثبتنام کنند

وزارت بهداشت از هموطنان درخواست کرد:
افــراد تحت شمول در گروههای سنی 60ساله
به باال بــرای دریافت واکسن نسبت به ثبتنام
در سامانه  salamat.gov.irاقـــدام کنند.
طبق این اعالم متولدان قبل از  1340باید در
اولین فرصت ممکن بــرای ثبتنام در سامانه
واکسن به نشانی اینترنتی salamat.gov.ir
و دریافت نوبت اقدام کنند.

بنا بر آمار مرکز آمار

 7300دختر 10تا  14ساله
در پاییز  99ازدواج کردند
بنا بر تازهترین گــزارش مرکز آمــار ایــران ۷۳۱۷
دختر  ۱۰تا  ۱۴ساله در پاییز  ۹۹ازدواج کردهاند.
همچنینطبقاینآمار،درهمینبازهسنیوزمانی
 ۱۹۲ازدواجبهطالقختمشدهاست.درهمینبازه
زمانی ۳۶۹۵۲دختر ۱۵تا ۱۹سالهو ۵۱۳۹پسر
 ۱۵تا ۱۹سالهازدواجکردهاند.همچنیندرمجموع
در  ۹ماهه نخست سال  ،۹۹تعداد  ۲۳هزار و ۷۹۷
ازدواج برای دختران  ۱۰تا  ۱۴سال به ثبت رسیده
است.دراینگزارشآمدهاست:درهمینبازهزمانی
 ۵۲۲مورد ازدواج دختران  ۱۰تا  ۱۴سال نیز به
طالقختمشدهاست.

پیگیری اعزام زائران ایرانی
به عراق در محرم و صفر

رئیس سازمان حج و زیارت گفت :اعزام محدود و
هوایی زائران ایرانی به عراق برای ماههای محرم
وصفر،باتوجهبهموافقتمشروطوزارتبهداشت
و مذاکره با طرف عراقی درحال پیگیری است.
رشیدیان افــزود :متاسفانه در زمانی که اعزام
زائران به صورت رسمی تعطیل شده است ،برخی
به صورت غیرمجاز با ویزاهای غیرزیارتی به این
سفر میروند که هزینههای بسیاری را به زائران
تحمیل کرده است .اگر امکان از سرگیری اعزام
زائــران عتبات عالیات با رعایت شیوهنامههای
بهداشتی فراهم شــود ،هزینههای زائــران هم
کاهش مییابد.

