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یک سال از شــیوع کرونا در کشور و در جهان می گذرد و 
ایــن مهمان ناخوانده رنج و مصیبت زیــادی را برای مردم 
کشــورمان و دیگر کشــورهای جهان ارمغان آورده است. 
مردم از بحران ماســک و الکل گرفته تا رعایت پروتکل ها 
و قرنطینه را از ســر گذراندند و جوانان کشــور برای تولید 

واکسن وارد میدان شدند
در ایــن میان و بعــد از آن که همه گیــری ویروس کرونا 
در کشور شــدت یافت و موجبات نگرانی مردم و مسئوالن 
را فراهم آورد اتخاذ اقدامات ســختگیرانه و رعایت بیشــتر 
پروتکل های بهداشــتی برای مقابله با همــه گیری کرونا 
موجب شــد تا میزان ابتال به این بیماری در کشور کاهش 
یابد اما به تازگی مسئوالن از دورخیز کرونای چهارم سخن 
می گویند و گویا این بار این کرونای انگلیســی اســت که 
خود را در آستانه فرا رسیدن سال نو به کشور تحمیل کرده 
اســت.  اخیراً علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا از قرمز شــدن مجدد برخی از شــهرهای کشور ابراز 
نگرانی کرده و در این باره گفته اســت؛ تمام تالش ما این 
است که چهار هفته مانده به سال نو با رعایت دقیق پروتکل 

های بهداشتی موجب مهار این بیماری شویم.
خبرها از قرمز شــدن مجدد ۹ شــهر در کشورمان حکایت 
دارد و اینک که درآســتانه نوروز و دید و بازدیدهای ســال 
جدید قرار داریم ، این نگرانی را می توان در سخنان معاون 
درمان ستاد کرونای استان تهران مشاهده کرد که از افزایش 
مجدد مبتالیان به کرونای پایتخت ابراز نگرانی کرده است 
. وی در این باره گفت: این آمار نشان می دهد که تهران به 

سوی  خیز چهارم کرونا گام برداشته است.
نادر توکلی با تاکید بر اینکه حقیقتاً به ســمت خیز چهارم 
کرونا گام برداشتیم افزود: افزایش تعداد مبتالیان در تهران 

تاکیدی بر این مدعاست.
در این میان ســواالتی مطرح می شــود که ستاد مقابله با 
کرونا چه برنامه هایی را برای جلوگیری از تشــدید شرایط 

بیماری دنبال می کند؟
آیا برنامه ریزی های الزم برای مقابله با کرونا در آستانه سال 
جدید از ســوی دولتمردان انجام شده است و در این میان 

مردم چه وظیفه ای دارند؟
 کرونا انگلیسی چیست؟

اما امروز حکایت دیگری هم شنیده می شود و آن این است 
که کرونای انگلیســی راه خود را به کشــور باز کرده است. 
رئیسی ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده که 
در شــهریور ماه امســال ویروس انگلیسی در جنوب کشور 
دیده شــد اما انگلیس اواســط آذرماه بود که این ویروس 
را علنی کرد تا آن زمان پروازهای مســتقیم و غیرمستقیم 

زیادی به ایران از این کشور انجام شد.
به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا تاکنون در کشورمان 
چند نفر مبتال به کرونای انگلیسی مبتال شدند که یک نفر 

در کاشان درگذشت.
  این خبر نگران کننده هشــداری اســت مبنــی بر اینکه 
ویروس کرونای انگلیســی در کشور در حال گردش است. 
به گفته مقامات بهداشتی و مسئولین ستاد کرونای کشور با 
توجه به ورود کرونای انگلیسی به کشور زنگ خطر کرونای 

جهش یافته بیش از پیش افزایش یافته است.
بنا به آنچه که در باره ویروس انگلیســی منشتر شده قدرت 
کشندگی آن ۳۰ درصد بیشتر از ویروس کرونا است و پیر و 
جوان هم نمی شناسد. همچنین قدرت سرایت این ویروس 
بســیار باال بوده اما ممکن اســت به همــراه این ویروس، 
ویروس های جدید دیگری نیز در راه باشــد. وزیر بهداشت 
با ابراز نگرانی در این باره گفته اســت؛ گزارش ها از مواردی 
از گرفتاری بیماران به ویروس انگلیسی حکایت دارد و همه 
می دانیم که ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند همان گونه 
که ویروس از ووهان چین خودش را به قطب جنوب رساند.
دکتــر نمکی افزود: هــر ویروس می تواند خــودش را در 
درازمــدت از دورترین نقاط به کشــور ما برســاند و در آن 

منتشر شود.  وی با اشاره به ورود ویروس های جهش یافته 
انگلیســی و آفریقایی به کشــور، آن را نگران کننده دانست 
و گفت: ویــروس جهش یافته بیشــتر جوان ترها را گرفتار 
می کند که گرفتاری آنها از نوع بسیار وخیم است و ما را به 

شدت دچار دردسر می کند.
 نقش رسانه ها

عــالوه بــر دولــت بیشــترین حجم 
اطالع رســانی در این مســئله به عهده 
رسانه ها اســت و تمامی انواع رسانه ها 
بایستی با باال بردن سطح آگاهی مردم 
نسبت به خطرات این بیماری در مورد 
نحوه جلوگیری از بیماری اطالع رسانی 

کنند.
در ایــن میــان صــدا و ســیما نقش 
برجسته ای به عهده دارد از سوی دیگر 
بهــره گیری از فضــای مجازی نیز می 
تواند در این میان عالوه بر اســتفاده از 

رسانه های رسمی گره گشا باشد.
اهمیت این اطالع رســانی آن است که 
به شــکل مرتب و پیش از فرا رسیدن 
ســال نو انجام شــود چرا که هم اینک 
در آستانه ســال نو قرار داریم و مراسم 
نوروز و دورهمی ها ممکن است شروع 
بیماری را تشــدید کنــد. به خصوص 
اینکه وزیر بهداشــت تاکید کرده است: 
هیــچ راه  مقابله با ایــن بیماری وجود 
نــدارد و همچنــان تنهــا راه، رعایت 
پروتکل ها بهداشتی است. با این وجود 
آمارها نشــان می دهد کــه بی تفاوتی 
و ســاده انگاری مــی  تواند اثــر تمامی 

زحماتی را که تاکنون مدافعان ســالمت و دست اندرکاران 
این حوزه متحمل شده اند از بین ببرد. وزیر بهداشت در این 
باره هشــدار داده اســت که بی تفاوتی و ساده انگاری حتی 
اگر ویروس متاســیون یافته ما را گرفتار نکند دچار بیماری 

خواهیم شد.
 امید به واکسن موجب غفلت نشود

 نباید از نظر دور داشــت که گرچه مسئولین کشور از تهیه 
و تولید و واردات واکسن سخن به میان آورده اند اما اولویت 
تزریق این واکســن با کادر درمان و پرســنل مراقبت های 
ویژه است، بنابراین نبایستی به این امید که با ورود واکسن 
مشــکل پایان می یابد،نباید رویکردی 
سهل انگارانه نســبت به آن گرفت در 
این میان کارشناســان تاکید می کنند 
کــه رعایت سرســختانه پروتکل های 
ایمنــی تنهــا راه برای مقابلــه با این 

بیماری مهلک است.
دکتــر علیرضا داوری در این باره گفته 
اســت؛ رها شــدن پروتکل ها و عادی 
انگاری خطرناک اســت و مــردم باید 
نوروز ۱۴۰۰ را مانند نوروز ۹۹ تعطیل 
کنند و اجازه ندهیم که کرونا بار دیگر 
موجبات مشــکالت متعدد و مصیبت 

برای مردم کشورمان را فراهم آورد.
 کارشناسان چه می گویند

 در ایــن زمینه کارشناســان نظرات 
متعددی دارند و بر این باورند که حتی 
با وجود واکســن نیز این بیماری پایان 
نخواهد یافت. دکتــر مینو محرز عضو 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در گفتگو با 
خبرنگار سیاست روز گفت: اینکه گفته 
می شــود این ویروس جهــش یافته 
ویروس انگلیســی است هنوز مشخص 
نشــده اما رویکرد فعالیت این ویروس 
نشــان می دهد که این ویروس پس از 
مدتی خاموش، مجدداً در صورت رعایت نشدن پروتکل ها و 

دورهمی مردم موجب افزایش بیماری خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه این ویروسی که اخیراً به نام ویروس 
انگلیســی به آن اشاره می شــود اگر همان ویروس جهش 

یافته نیز باشد ســرعت انتقال باالیی دارد و موجب انتشار 
بیشتر بیماری می شود.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری اینکه بی تفاوتی و 
فراموشی اینکه این بیماری از بین نرفته بلکه خاموش شده 
اســت اظهار داشت؛ متاسفانه شاهد هستیم که تا آمار ابتال 
به بیماری کاهش می یابد مــردم بدون اعتنا به پروتکل ها 
رفتار کرده و حتی به راحتی در کنار یکدیگر در رســتوران 

ها و فضای بسته حضور دارند.
وی با اشــاره به برنامه ریزی ســتاد کرونــا در این زمینه 
خاطرنشــان کرد؛ با توجه به شــرایط پیش رو قرار اســت 
ستاد کرونا جلسه ای در خصوص رویکردهای پیشگیرانه در 
ایــام تعطیالت نوروز برگزار کند در صورت لزوم پروتکلهای 

ویژه ای برای این زمان تدوین می شود.
متخصــص بیماری های عفونی با یــادآوری این که فاصله 
گذاری و رعایت توصیه های بهداشــتی بهترین روش برای 
جلوگیری از انتشــار بیماری کرونا اســت خاطرنشان کرد؛ 
مردم بایستی در ایام پیش رو و نوروز پروتکل ها را به شدت 
رعایــت کننــد و از دور همی و رفت و آمد بــا افرادی که 

بیماری های زمینه ای دارند پرهیز کنند.
وی افزود: در ســال گذشــته همــکاری مــردم و رعایت 
پروتکل ها در ایام عید موجب پیشگیری از افزایش بیماری 
شــد و امسال نیز خواهش ســتاد کرونا این است که مردم 
از برنامه ریزی برای مســافرت پرهیز کنند چرا که این امر 

مقدمه شروع موج جدید کرونا خواهد بود.
وی با اشــاره به برنامه برنامه ریزی های اتاق فکر ستاد کرونا 
در ایام عید گفت: اگر فاصله گذاری ها رعایت نشود متاسفانه 

این بیماری در همه جا شیوع گسترش خواهد یافت.
وی در باره تولید واکسن داخلی گفت: پیش بینی می کنیم 
که این واکسن تا خرداد ماه برای استفاده عموم آماده شود.
دکتر محرز تصریح کرد: آزمایش های انجام گرفته در مرحله 
اول مثبت بوده و ســنجش عوارض انجام شــده، در مرحله 
بعدی اثربخشی واکســن روی تعداد بیشتری از افراد انجام 
خواهد شــد، با این حال ما بر طبق پروتکل های بین المللی 
عمل می کنیم و اقدامات مان کاماًل بر اساس استانداردهای 
پزشــکی است چنانچه واکسن تهیه شــود در ابتدا به کادر 
درمــان که در معرض بیماری قــرار دارند تعلق می گیرد و 

بعد از آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
عضو ســتاد مبارزه با بیماری کرونا گفت: البته واکسن زدن 
همه چیز را تمام نمی کند، در نظر داشــته باشیم که چین 
زودتر از همه کشورها واکسن را تولید و از آن استفاده کرد 
و توانست تا حد زیادی بیماری را کنترل کند به طوری که 
در عید ژانویه بســیاری از مردم در این کشور بدون رعایت 
پروتکل ها بودند اما همانگونه که شــاهد هســتیم با وجود 
تزریق واکســن این بیماری دوباره در چین شــروع شــده 
بنابراین واکســن صد در صد همه مشکالت مربوط به کرونا 
را حل نمی کند و بایســتی ماسک زدن و رعایت بهداشت و 

فاصله کاماًل دنبال شود.
وی در مورد برنامه های ســتاد کرونا برای ایام نوروز گفت: 
احتمال می دهم در این برنامه ها ادامه قرنطینه و جلوگیری 

از سفر به نقاط پرخطر وجود داشته باشد.
از ســوی دیگر پروین صالحــی مبارکه عضو کمیســیون 
بهداشت مجلس شورای اســالمی نیز در گفتگو با خبرنگار 
سیاست روز گفت: ارگان مسئول و اجرایی در سطح کشور 
برای مقابله با بیماری کرونا ســتاد ملی مقابله با کرونا است 
که مجلس نیز در این ستاد عضو دارد با این حال مسئولیت 

برنامه ریزی در ایام پیش رو با ستاد کرونا است.
وی با اشــاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
رایزنی و هماهنگی با این ســتاد در جریان مجموع مباحث 
مطرح در این ســتاد قــرار می گیرند گفت: شــرکت های 
فعال زمینه تولید واکســن به مجلس نویــد داده اند که در 

اردیبهشت ماه تولید واکسن کرونا به انبوه می رسد.
نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد؛ 
در حال حاضر رعایت پروتکل های بهداشــتی جلوگیری از 
ســفرهای غیر ضروری و پرهیز از دورهمی ها بهترین روش 

برای جلوگیری از ابتال به این بیماری است.
وی ابــراز امیــدواری کرد که تا قبل از برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ واکسن در اختیار همه مردم قرار 

بگیرد.

  زاکانی: 

اگر آمریکا نجنبد، اسفند ماه 
با پروتکل الحاقی خداحافظی 

می کنیم 
 
 

رئیس مرکز پژوهشــهای مجلس با اشاره به 
طرح  لغو تحریمهای ظالمانه مجلس یازدهم  
ادعــا کرد که اگر آمریــکا، آلمان، انگلیس و 
فرانســه نجنبند در اســفند ماه بــا پروتکل 

الحاقی به معاهده منع گســترش سالح 
هــای هســته ای خداحافظی 

خواهیم کرد. 
به گزارش ایســنا، علیرضا 
زاکانی در جلســه علنی  
اسالمی  شورای  مجلس 
ضمن تشــکر از مردم 
حضور  خاطر  به  ایران 

در راهپیمایــی ۲۲ بهمن گفت: ســفر ریاســت مجلس به 
روسیه و تقدیم پیام رهبری و همچنین سفر رئیس دستگاه 
قضا بــه عراق حاوی این نکته اســت که همــه دنیا غرب 
نیســت و همه غرب هم آمریکا نیست. دوران جدید انقالب 
در شــرایطی آغاز شــده که نگاه به شرق و همسایگان یک 
اولویت قطعی اســت بی شک شــرایط ما در عرصه جهانی 
و نقش ملت ایران بر ســازندگی آن یــک اولویت خاص را 

برایمان هموار کرده است. 
نماینده مردم قم در مجلس ضمن تشــکر از رئیس 
قــوه قضاییه و رئیس قوه مقننه و هیات همراه این 
دو مقام مسئول در ســفر به روسیه و عراق گفت: 
ما باید به خودباوری و ابتکار عمل بتوانیم معادالت 
قدرت در سطح جهان را تغییر دهیم و شرایط را به 
ســویی ببریم که جهان آینده نقش فزاینده ایران 

اسالمی را پر رنگ تر ببیند. 
زاکانــی در مورد ســند برجام و 
چالشــهای بین ایــران و آمریکا 
گفت: برجام ســندی اســت که 
جز به رفع تحریمها باقی نخواهد 
ماند. همان گونه که دوره بزن و 
برو تمام شده است دوره تحمیل 

ننگ نامه و تحمیق ملتها تمام شده است. الاقل باید بگویم 
که برای ایران اســالمی دیگر تکرار نخواهد شــد. رهبری 
هوشمند و فرزانه، ملتی آگاه و در صحنه و نخبگانی شجاع 
و مبتکر شــرایطی را برای ما فراهم کرده که  آن ننگ نامه 
و تحمیق نامه های که توســط دشــمنان اجرا می شد در 

مسیر الغا هستند. 
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مصوبه دوازدهم 
آذر ماه مجلس یازدهم مبنی بــر »لغو تحریمهای ظالمانه 
آمریــکا« گفت: مجلس در راس امور اســت اگــر آمریکا، 
انگلیس، فرانســه و آلمان نجنبند، اســفند مــاه با پروتکل 
الحاقی خداحافظی کرده و ناظران ان پی تی باید از کشــور 
خارج شوند. گره برجام فقط با رفع تحریم باز خواهد شد و 

مجلس میدان عمل را برای مسووالن باز خواهد کرد. 
این عضو کمیســیون اصل نود مجلس در مورد طرح هایی 
مثل طرح شــفافیت، طرح تعارض منافع که در یازدهمین 
دوره قوه مقننه مطرح شــده بود گفت: مجلس اصالحات را 
از خودش شروع کرده اســت تعارض منافع، عدم شفافیت 
و رانت ســه ویژگی است که به کشــور آسیب می زند اگر 
طرح شفافیت مجلس با کمبود سه رای تصویب نشد مجددا 
توسط دوستان امضا شده است و با ماده ۱۳۰ در دستور کار 
صحن قرار خواهد گرفت.  مجلس به شــفافیت قائل است و 

بخش عمده ای از مخالفان معتقد بودند شفافیت موجود در 
طرح ارائه شده کافی نیست دو نفر از مخالفان سخنران نیز 
به این ماجرا اذعان داشتند ما به مردم قول می دهیم که در 

این مسیر کوتاهی نکنیم. 
زاکانی در مورد رد کلیات بودجه ســال ۹۹ توسط مجلس 
اظهار کرد: مجلس دهم و دولت کنونی اشتباه بزرگی کردند 
و در ســال ۹۸، ۱۶۷ هــزار میلیارد و در ســال ۹۹، ۲۷۳ 
هزار میلیارد کسری بودجه برای دولت به ارمغان آوردند آن 
چه در مجلس رخ داد در راســتای شفافیت، جبران کسری 
بودجــه و مواجهه با الیحه سیاســی دولت بــود. هر چند 
که کمیســیون تلفیق بودجه اصالحاتــی انجام داد اما این 
اصالحــات کافی نبود و از آن جا که دولت ادعا کرد که تن 
به اصالحات کمیســیون تلفیق نخواهد نداد تصمیم گرفت 
یــم کلیات بودجه را رد کنیم تا دولت براســاس رفع رانت، 
رفع تعــارض منافع و رفع  عدم شــفافیت الیحه جدیدی 

تقدیم کند. 
نماینــده مــردم قم در مجلــس در پایان در مــورد الیحه 
تقدیمی دولت ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم 
پاسخ معتبر به نیازهای جامعه و تحقق اهداف انقالب داده 
و با همکاری سایر قوا گامهای بلندی برداریم. مجلس جز به 

منافع ملت نمی اندیشد. | ایسنا

امام هادی )ع(: هر که بذر خوبی بکارد، شادمانی بدرود و 
هر که تخم بدی بیفشاند، پشیمانی می درود.

وزیر دفاع:  
تمام موشک های  ایران دقیق و  قدرت 

انفجاری باالیی دارند    
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح گفــت: امــروز تمــام 
اسالمی  جمهوری  موشک های 
ایران دقیق و از قدرت انفجاری 
الزم بــرای حفــظ بازدارندگی 
برخوردار  کاماًل  دفاعی کشــور 
هستند. امیر ســرتیپ حاتمی  با تأکید بر آمادگی 
کامل دفاعی کشــور اظهار داشت: به  لطف خداوند 
متعــال امــروز جمهوری اســالمی ایــران یکی از 
قدرت های مطرح موشکی دنیاست. وی با قدردانی 
از تــالش متخصصان صنعت دفاعی در نوآوری های 
جدیــد دفاعی افزود: در صنعت دفاعی و موشــکی 
کشــور هر آنچه مورد نیاز است خودمان طراحی و 
تولید می کنیم و نیرو های مسلح جمهوری اسالمی 
ایران از آن استفاده می کنند. وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیرو های مســلح با ابــراز اینکه امــروز در بهترین 
وضعیت توان دفاعی و موشــکی قرار داریم، تصریح 
کرد:  امروز تمام موشک های جمهوری اسالمی ایران 
دقیــق و از مانورپذیری بــاال و قدرت انفجاری  الزم 
برای حفظ بازدارندگی دفاعی کشــور  برخوردار ند.  
وی در پاســخ به این ســؤال که برای گرفتن انتقام 
از عامالن ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشورمان 
شهید فخری زاده چه اقدامی خواهید کرد؟"، ادامه 
داد : آنچه مسلم اســت عامالن و آمران این جنایت 
حتماً مجازات خواهند شــد. امیر ســرتیپ حاتمی 
تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایــران به عنوان یک 
کشــور بزرگ و دارای مدیریــت تفکر راهبردی، در 
زمان  و مکان الزم این مجازات را انجام خواهد داد و 

این اتفاق بدون تردید رخ خواهد داد. | تسنیم 
 

کنعانی مقدم  
شورای وحدت اصولگرایان برای 

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، مدل 
»نامزد - کابینه« را الگو قرار دهد 

حســین کنعانی مقدم تحلیلگر 
مســائل سیاســی در گفت و گو 
با   ، با اشــاره بــه نقش احزاب 
در پر رنگ کردن حضور مردمی 
در انتخابات ســال آینده گفت: 
یک ســری اقداماتــی که باید 
انجام شــود سلبی و سایر اقدامات هم ایجابی است؛ 
اقدامات سلبی که باید انجام شود این است که اجازه 
ندهند فضای بی اعتمادی در کشور ایجاد و یا فضای 
سیاسی کشور غبارآلود شود، همچنین نباید بگذارند 
فضا بــرای تهمت، افترا و بی اعتمادی یا بی تفاوتی 

مردم به صندوق های رای ایجاد شود. 
او ادامه داد: عالوه بر این برخی اقدامات ایجابی هم 
باید انجام شود نظیر اینکه با ارائه نامزدهای موثر و 
ایجاد فضای رقابتی و اینکه نامزدها در فضای رقابتی 
برنامه هــا و کابینه خود را ارائــه دهند و برای حل 
مشکالت کشور راهکار داشته باشند و به گونه ای هم 
باشــد که مردم احساس کنند با حضور در انتخابات 
بسیاری از مشکالت کشــور حل خواهد شد و یک 

دولت کارآمد روی کار خواهد آمد. 
کنعانی مقدم با اشــاره به مدل انتخاباتی شــورای 
ائتالف  نیروهای انقــالب در انتخابات آینده مبنی 
بر مدل »نامزد - کابینه« افزود: من در جریان روش 
شورای ائتالف نیســتم، اما ما پیشنهادی به شورای 
وحدت ارائــه کردیم مبنی بر اینکه نامزدی که قرار 
است وارد انتخابات شود در ابتدا باید مرام نامه خود را 
به شورای وحدت ارائه دهد و انتخابات دو مرحله ای 
را در بیــن نامزدهایی که امکان حضور در انتخابات 
دارند شــکل دهیم؛ به گونه ای که در خود شورا هم 
اینها صاحب رای باشند و کابینه خود را مورد بررسی 
قرار دهند تا مشخص شود فردی که قصد نامزدی در 
انتخابات دارد آیا قادر به حل کردن مشکالت کشور 
خواهد بود یا  خیر؟ این صرفا پیشنهاد ما بوده است. 
فعال اصولگرا با اشــاره به لیست پیشنهادی برخی 
از نامزدها برای انتخابات ریاســت جمهوری تاکید 
کرد: معتقدم که مراجع ذی صالح باید در خصوص 
این مسائل ورود پیدا کنند، اما متاسفانه وقتی وارد 
انتخابات می شــویم لیســت های جعلی و اقدامات 
مخرب در مسیر انتخابات شکل می گیرد و گروه های 
زیرزمینی، فشــار  و غیر قانونی بــه اعتماد مردم ، 

احزاب و تشکل های سیاسی ضربه می زنند. 
| باشگاه خبرنگاران

الیحه جدید بودجه ۱۴۰۰ فردا تقدیم 
مجلس می شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه از ارائه الیحه اصالحی 
بودجــه ۱۴۰۰ از ســوی دولت به مجلــس در روز 
دوشــنبه خبر داد. مجتبی یوســفی از ارائه مجدد 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ از ســوی دولت به مجلس در 
امروز دوشــنبه )۲۷ بهمن ماه( خبر داد. وی افزود: 
پــس از ارائه الیحــه بودجه در روز دوشــنبه روند 
بررســی الیحه طبق آیین نامــه داخلی در مجلس 
آغاز می شود. عضو کمیســیون تلفیق بودجه سال 
۱۴۰۰، اضافه کرد: براساس آیین نامه داخلی مجلس 
کمیسیون ها یک هفته فرصت دارند الیحه اصالحی 
بودجه سال آینده را بررسی و بعد از آن نمایندگان 
پیشــنهادهای خود را پیرامون بودجه مطرح و پس 
از آن کمیســیون تلفیق الیحــه اصالحی بودجه را 
بررسی خواهد کرد و سپس روند بررسی بودجه در 

جلسه علنی آغاز می شود. | تسنیم

خبر

 واکسن زدن همه چیز را 
تمام نمی کند، در نظر 

داشته باشیم که چین زودتر 
از همه کشورها واکسن را 

تولید و از آن استفاده کرد و 
توانست تا حد زیادی بیماری 

را کنترل کند به طوری که 
در عید ژانویه بسیاری از 
مردم در این کشور بدون 

رعایت پروتکل ها بودند اما 
همانگونه که شاهد هستیم 
با وجود تزریق واکسن این 

بیماری دوباره در چین شروع 
شده بنابراین واکسن صد در 
صد همه مشکالت مربوط 
به کرونا را حل نمی کند و 

بایستی ماسک زدن و رعایت 
بهداشت و فاصله کامالً 

دنبال شود.

گزارش
برگی دیگر از ویروس کرونا 
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