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رئیس جمهوری با بیان اینکه هنوز خطر مــوج چهارم کرونا منتفی 
نشده است، گفت: غیر از چند استان که باید مراقبت بیشتری کنند، همه 
استان ها شرایط خوبی دارند و باید این وضعیت خوب را نگاه داریم. اگر 

دو هفته مراعات نکنیم همه آمارها تغییر می کند.   
به گزارش ایلنا،  حسن روحانی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
اظهار کرد: از همه کادر درمانی نیروهای مســلح سپاه و بسیج، ارتش، 
نیروی انتظامی و همه آنهایی که مســئولیت نظــارت را در بخش های 
مختلف بر دوش داشتند، تشکر و سپاسگزاری می کنم مخصوصاً از وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی که انصافاً شبانه روز پای کار بودند؛  
روزهایی که احساس مشکل کردند با دلسوزی به صحنه آمدند و با مردم 
سخن گفتند و آنجاهایی که روزهای خوشحالی برای مردم بوده است، از 
پیکی عبور کردیم و شرایط ما بهتر شده و یا واکسن در اختیار مردم قرار 

گرفته آن را هم با لبخند برای مردم توضیح دادند.
وی اضافه کرد: می دانم چه کار بســیار سختی در طول بیشتر از یک 
سال داشتیم. از اواخر بهمن ســال قبل تا امروز این زحمات باز هم سال 
آینده هم پیش روی ما اســت و امیدوارم هر چه زودتــر بتوانیم از این 

وضعیت عبور کنیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: همچنین از وزیر کشور مخصوصاً از زمانی 
که مسئولیت قرارگاه را به عهده گرفتند و به طور مداوم مسئله را دنبال 

می کردند و کمک کردند، تشکر می کنم.
 روحانی با بیان اینکه همه کادر درمان کــه واقعاً فداکاری کردند و با 
جانشان، مهارتشان و تجربه و دانش شان، امکانات شان و با جان خودشان 
از مردم دفاع کردند، گفت: مدافعان خالصانه و مومنانه و ایثارگرانه در این 
مقطع بسیار حساس ایستادگی کردند. ما معموال از پزشک و پرستار اسم 
می بریم، ولی مدافعین سالمت دایره شان خیلی وسیع تر است و از همه 

آنها تشکر می کنیم.  
 وی خاطرنشان کرد: به روان پاک آنهایی که در این راه شهید شدند 
درود می فرســتیم و آنهایی که مدت های مدید دچــار بیماری بودند و 
عافیت پیدا کردند، از آنها هم سپاسگزار هستیم که رنج ها و سختی ها را 

در این روزهای سخت تحمل کردند.
رئیس دولت دوازدهم افزود: از تولیدگران و اصناف هم تشکر می کنم 
که تولید حتی  یک روز تعطیل نشــد، همه روزها کارخانه های بزرگ و 
عظیم، کارگاه های  کوچک که پروتکل ها را به خوبی مراعات کردند، تعداد 
مبتال شده به بیماری در مراکز تولید ما بسیار کم بود. برخی جاها انگشت 
شمار بود و بسیاری از مراکز تولید بزرگ الحمداهلل به خاطر همه دقت ها 

و مراعاتی که انجام دادند فوتی نداشتند.
رئیس جمهوری با اشاره به فشــار بر اصناف در یک سال اخیر گفت: 
روزهایی را مخصوصاً سال گذشته در ماه اسفند، فروردین تعطیل کردیم. 

امسال فضا، فضای بهتری بود و کسب و کار رونق داشت و امیدواریم بعد 
هم اینچنین باشد. ولی در کل سال، آنها هم مشکالت فراوانی را تحمل 

کردند و انصافا خوب همراهی و کمک کردند.
روحانی افزود: صدا و سیما هم از جاهایی است که از روز اول پای کار 
بود، صدا و سیما به خوبی مصوبات را تبیین و خطرات را گوشزد کردند. 

نکاتی که برای مردم مهم بوده بازگو و بیان و مصاحبه کردند.
وی ادامه داد: کاری که در یک سال و چند هفته انجام گرفته در ایران و 
کل دنیا می تواند مجموعه ای مدون به عنوان نقشه راه برای آینده باشد. 
اگر در سال های آینده با اپیدمی مواجه شدیم می توانیم دوباره آن را دسته 
بندی کنیم. این کارها در بحران کرونا می تواند منبعی برای کالس های 
درس دانشگاهی باشــد. برخی از کارها در این مدت صددرصد و برخی 
بسیار موفق بوده است و کارهای ارزشمندی است که در این مدت انجام 
شده است. این کار می تواند به مدلی برای مقابله با بیماری های واگیردار 

وارد کتابهای درسی شــود و مورد 
توجه برای آینده باشد.

رئیــس جمهوری اضافــه کرد: 
امروز آمار، ارقام و نمودارها در سراسر 
کشورها و استان ها به جز خوزستان 
که در ســختی و گرفتاری اســت، 
هر چنــد در برخی از قســمت های 
استان خوب کار کردند و توانستند 
به نارنجی تبدیل شوند و از آنان هم 
تشکر می کنیم. باقی استان ها نسبتا 
خوب و معمول هستند. چند استان 
باید مراقبت بیشتری کنند اما همه 
استان ها شرایط خوبی دارند اما این 
وضعیت خوب را باید نگاه داریم. اگر 

دو هفته مراعات نکنیم همه آمارها تغییر می کند.  
رئیس جمهوری با بیان اینکه خطر موج چهارم منتفی نیست و وجود 
دارد، گفت: تا حاال تالش و مراقبت شده و وارد این موج در کشور نشدیم، 
اما هر لحظه ممکن است این خطر پیش بیاید.  ایام نوروز روزهای خاصی 
است و تحرک مردم در داخل و بیرون منزل بیشتر می شود. در کوی برزن 
و بازار و دید و بازدید و مسافرت ها هم تحرک بیشتر خواهد شد بنابراین 
به همان نسبت باید مراقبت ها باال برود. مسووالن و صدا و سیما باید به 
مردم بگویند که عید دیدنی با ماسک، بدون روبوسی و دست دادن باشد.  
روحانی اضافه کرد: این مناســک و آدابی که در این مدت یک  سال 
تمرین کردیم، حاال عید شــد نباید آن را کنار بگذاریم و دوباره در کنار 
هم جمع شویم و اگر یک نفر آلوده باشد همه آلوده می شوند. هنوز به یک 

نقطه اطمینان بخش نرسیدیم. اگر چند ماه دیگر واکسن ها تزریق شود و 
نشان دهد که مفید و موثر است، آن زمان می توانیم بگوییم این مراعات ها 
مقداری کم شود خیلی خطر ندارد. اما در شــرایط فعلی کنار گذاشتن 

پروتکل ها خطرناک است.
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه بر اساس گزارش وزیر بهداشت این 
هفته و هفته آینده واکسن بیشتری وارد کشور می شود، به مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت:ما در این ستاد ۴۸۱ مصوبه داشتیم 

که ۹۹ درصد اجرا شده و یک درصد باقیمانده هم در حال اجراست.
وی با قدردانی از حضور منظم اعضا در جلســات ســتاد ملی مقابله 
با کرونا افزود: از نماینده قوه قضاییه و مجلس شــورای اســالمی تشکر 
می کنم. همه دلســوزانه آمدند، حرف زدند، بحث و کمک کردند و کار 
بزرگی انجام شد. قرارگاه هم از وقتی که تشکیل شد به طور منظم جلسات 

را تشکیل می دهد و تالش می شود که از آنها هم تشکر می کنم.
روحانی با اشاره به اجرای مدل 
زندگی جدیــد در شــرایط کرونا 
گفت: تصریح کرد:  ما ناچار شدیم 
مدل زندگی جدیــد را اجرا کنیم 
که برای مردم بســیار سخت بود.  
ما چاره ای نداشــتیم و بسیاری از 
دســتورالعمل ها را مردم ضروری 
می دیدند و مردم تا میزان زیادی، 
سبک زندگی جدید ایجاد شده را 

مراعات می کنند.
وی ادامه داد: این رفتار با چیزی 
که ما همیشه عادت داشتیم کمی 
متفاوت است اما چاره ای نبود و همه 
باید تالش کنند تا در شرایطی قرار 
بگیریم با تولید واکســن ها و با ارتقای رعایت پروتکل ها بتوانیم شرایط 
خود را عالی کنیم که ماه های آینده واکســن در دســترس قرار خواهد 

گرفت.  
رئیس جمهوری اظهار کرد: باید دید آیا این واکسن ها در برابر گونه 
های جهش یافته چگونه عمل می کند اما امیدواریم شرایط طوری باشد 

مردم با مشکالت کمتری مواجه شوند.
روحانی با اشاره به اینکه مردم و همه کشور از آغاز این اپیدمی کرونا 
یعنی پایان بهمن یــک مرجعیت واحد را قبول کردنــد، گفت: وزارت 
بهداشت درمان و متخصصان پزشکان و متخصصان صاحب نظر مرجع 
شده اند.  اگر مرجعیت تغییر می کرد و هر کسی چیزی را می گفت، گرفتار 
می شدیم. مردم مرجعیت واحد را در کشور قبول کردند و همه پذیرفتند.

 وی گفت: مسئله دیگر انسجام و هماهنگی همه قوا و نیروها در سراسر 
کشور بود و واقعا همه همدیگر را یاری کردند و  اینطور نبود که قوه مجریه 
یک حرفی بزند و قوه مقننه و قضاییه هر کدام حرف  دیگری بزنند، و سه 

قوه در  کنار هم قرار گرفتند و همه یکدیگر را یاری کردند.  
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: همه به مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی احترام گذاشــتند چرا کــه تایید و امضای رهبر انقالب اســالمی 
پای این مصوبه بود لذا همه به یکدیگر کمــک کردیم. یک روز که الزم 
بود شما دیدید سپاه و ارتش همه توان خودشــان را به میدان آوردند و 
بیمارستان های خودشــان را در اختیار گذاشتند و همه ارکان کشور از 

مردم عادی و غیرعادی همه در کنار هم ایستادند و فداکاری کردند.  
روحانی افزود: مخصوصا باید از مــردم ایران قدردانی کنیم چرا که با 
فرهنگ بلند، مراقبت، یاری و تعاونشــان با کمک های مومنانه،  بسیار 
خوب به صحنه آمدند و یکدیگر را یاری کردند. همین طرح هایی که اجرا 
شد مانند طرح شهید ســلیمانی که در محالت فعال شد، همه آمدند به 
درب خانه ها رفتند و اگر فردی نیاز به کمک و دیگری نیاز مراقبت داشت، 

بسیار خوب کار شد.
رئیس جمهوری عملکرد مراکز نگهداری سالمندان را بسیار تحسین 
برانگیز خواند و گفت: در برخی از کشورها سالمندان را رها کردند و گفتند 
اگر اینها مردند هم مهم نیست، ما باید به دنبال جوانان برویم.  به هیچ وجه 
چنین موضوعی در مخیله کسی در ایران نیامد و این مراکز با همه وجود 
از ســالمندان و معلولین مراقبت کردند و ســالمندان در واکسن جزو 
گروه های مقدم هستند و واکسیناسیون نسبت به اینها انجام می گیرد.  

 وی تصریح کــرد: فرهنگ بلند ایرانی عظمت مــردم و تکریمی که 
اینها نسبت به پدران و سالمندان خود کردند بسیار ارزشمند و مهم بود.

روحانی اظهار کرد: بســیج همگانی و عمومی از روز اول در کشــور 
جاری بوده و این بسیج امروز هم هست. یعنی در هر جا هر چه الزم باشد 
به محض اینکه مســئولین اعالم کنند،  همه پای کار هستند و تالش و 

کوشش می کنند.
رئیس جمهوری یادآور شــد: من از همه به ویــژه بخش حمل و نقل 
قدردانی می کنم چرا که در آن روزهای ســخت اولیه که خطر بیماری 
و ویروس بود، این بخش به هیچ عنوان تعطیل نشــد. یعنی اجناس ما 
از بندر و گمرکات به داخل کشور منتقل شد و بخش های مختلف همه 

پای کار بودند.
رئیس دولت تدبیر و امید افزود: بحمداهلل ما با یاری یکدیگر این یکسال 
و چند هفته را گذراندیم و باید از تجربیاتمان برای ســال آینده استفاده 
کنیم و کاری کنیم که در ســال آینده مردم با شــرایط بهتر و خطرات 
کمتری ســال را بگذرانند تا روزی که ما از این ویروس  به طور کامل در 
امان بمانیم و یک ایمنی جمعی مطمئن در سراسر کشور به وجود بیاید.

خبر

روحانی:

بایدمراقبتکنیمواردموجچهارمنشویم

بازارجهانیآمادهاست،ایرانبیمناک؛
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چرتکه 3

 غیبت معنادار تهران در دو نشست مربوط به 
سوریه و افغانستان؛

مسکو، صحنه گردان 
حذف نفوذ منطقه ای 

ایران است؟ 
ایران طی ســال های اخیر چنان بر تداوم 
حضور رژیم بشــار اســد در ســوریه اصرار 
ورزیده که از دید ناظران، اصل بقای اســد، 
اصل الیتغیر ایران اســت. برای پایبندی به 
این اصل »الیتغیر« ایران تمام توان انسانی، 
تسلیحاتی، سیاســی و دیپلماتیک و حتی 
اقتصادی خود را به کار گرفته اســت؛ آن هم 
در شرایطی که خود تحت فشار سنگین ترین 

تحریم ها بوده است.  شــهدای مدافع حرم 
عینی ترین شــواهد تالش همه جانبه ایران 
برای حفظ اســد هســتند. ایران البته برای 
این تــالش بی وقفــه و چندین ســاله خود 
استدالل های مذهبی - اعتقادی و همینطور 
سیاسی و استراتژیک طرح می کند که بخشی 
از آنها گسترش نفوذ در منطقه و البته داشتن 

امتیاز برای بازسازی سوریه و...

ترکیهدرصددبرقراریروابطوبازسازیمناسباتبامصرواماراتاست؛

یارگیری های جدید با هدف ایجاد حاشیه امن
جهان 5


