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رییس جمهوری گفت: متاسفانه ویروس هندی به استان های 
جنوبی و شــرقی اکتفا نکرد و وارد عمق کشور شــده است، البته 
ورود آن به اســتان ها متفاوت اســت و در مجموع شرایط، شرایط 

نامناسب تری نسبت به هفته های گذشته بوده است. 
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلســه ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا اظهار کرد: متاســفانه در سال ۱۴۰۰ با ویروس های 
خطرناکی که از کشورهای دیگر وارد ایران شده، مواجه شدیم. آن 
مقطع از غرب کشور و عمدتا از عراق وارد شد که ویروس انگلیسی 
بود و در این ایام و ماه های اخیر گرفتاری ما از ویروس هندی است که 

از مرزهای شرقی وارد کشور شده است.
وی بیان کرد: همه تالش این بود که این ویروس  در استان های 
جنوبی و شرقی کشور محبوس بمانند و جلوی آن را به داخل کشور 
بگیریم. تالش زیادی شــد و تاخیر هم انجام شد، اما متاسفانه این 
ویروس به استان های جنوبی و شرقی اکتفا نکرد و وارد عمق کشور 
شده است؛ البته ورود آن به اســتان ها متفاوت است و در مجموع 
شرایط، شرایط نامناسب تری نسبت به هفته های گذشته بوده است.

وی افزود: در آمار و ارقام دیدیم به بیماران سرپایی اضافه می شود 
که عالمتی برای اضافه شدن تعداد بیماران بستری  است. بستری ها 
هم عالمتی برای فوتی ها می شــود. نکته مثبتی که در آمار و ارقام 
دیدیم این اســت که معموال در اکثر اســتان هایی که این ویروس 
هندی وارد شده است، فاصله بین ابتال و بستری زیاد است،  فاصله 
بستری و فوت هم زیاد است. علیرغم این که مردم مبتال می شوند، 
هم به خاطر تجهیزات و امکانات و مراقبت های ویژه و تجربه بیشتری 
که امروز اندوخته شده است الحمداهلل در مرگ و میر شرایط بهتر 
از گذشته داریم. البته واکسن هم بســیار موثر است. اگر واکسن ها 

توسعه پیدا کند مشکالت ما کمتر خواهد شد.
 روحانی یادآور شد: با همه تمهیدات به پیک پنجم وارد یا نزدیک 
شــدیم. اگرچه این پیک هنوز سراسری نیست و هنوز هم می شود 
جلوی افزایش و گسترش این پیک را گرفت که به تالش همگانی در 

سراسر کشور نیاز دارد.
 رییس جمهوری با بیان اینکه تســت ها باید افزایش پیدا کند و 
پروتکل ها دقیق تر اجرایی و عملیاتی شود، اظهار کرد: عالوه بر این 
مقرراتی که نســبت به مناطق قرمز و نارنجی هست نیز باید مورد 
مراعات قرار بگیرد، پایش ها بیشتر شود و فاصله ها، کاهش ترددها 
و تجمع ها باید صورت بگیرد و این موارد اموری است که همیشه ما 

به آن تاکید می کنیم.
روحانی با بیان اینکه تسامح ، تعلل، تردد و تجمع باعث می شود 
که شــرایط بدتری پیش روی ما باشــد و باید با اینها مقابله شود، 

تاکید کرد: البته قرارگاه با همه توان، نیروی انتظامی، دستگاه های 
نظارتی،  هالل احمر و بسیج همه در کنار مدافعان سالمت هستند 

که امیدواریم بتوانند شرایط بهتری را آماده کنند.
رییس جمهوری ادامه داد: ما جلوی پروازهای هند و بســیاری 
از پروازها را گرفتیم. اما در عین حال مســیرهای غیرمجاز خیلی 
به این وضعیت کمک کردند. در مسیرهای مجاز خیلی تالش شد 
برای اینکه این مسئله به حداقل برسد و کار را سخت کرد و ما دچار 

مشکل شدیم.
روحانی با اشــاره به وضعیت واکسن کرونا، تصریح کرد: واکسن 
االن بسیار موثر است، شــاید بعد از پروتکل های بهداشتی واکسن 
بســیار مهم اســت. ما ۶۰ میلیون جمعیت باالی ۱۸ سال داریم 

که ۶۵ تا ۷۰ درصــد از این جمعیت 
۶۰ میلیونی باید واکســینه شــوند، 
یعنی باالی ۴۰- ۴۲ میلیون نفر باید 
واکسینه شــوند تا این زنجیره قطع 

شود.
رییس جمهوری گفت: تا واکسن 
عمومی و همگانی که ۴۰-۴۳ میلیون 
نفر در کشور واکسن بزنند، فاصله زیاد 
است اما در عین حال گروه های هدف 
و آنهایی که یا از نظر ســن و سال یا از 
نظر بیماری های زمینه ای بیشتر در 
خطر هستند در اولویت قرار گرفتند 
و کار عظیم و بزرگی از امروز بیش از 

هفته های گذشته آغاز شده است.
روحانی با تاکید بر اینکه تزریق واکسن بیش از هفته های گذشته 
شده اســت، گفت: این آمادگی وجود دارد تا روزی ۵۰۰ هزار نفر از 
مردم واکسینه شوند و این امر، امید بســیار و همچنین مصونیت 

ایجاد می کند و خطر مرگ را کاهش می دهد.
وی ادامه داد: هم در واکســن داخلی و هم خارجی دچار مشکل 
بودیم. در واکسن داخلی همه کمک ها را کردیم، اما از نظر توانمندی 
کشور، برای رسیدن به واکسن های فراوان و کارهای صنعتی در این 
زمینه، فاصله داشــتیم. فکر می کردیم دو ماه زودتر به نقطه امروز 

برسیم که البته با فاصله رسیدیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه گرفتاری ما در واکســن خارجی 
پول، ارز و جابجایی پول بود، یادآور شد: این گرفتاری های مفصل 
را حل و فصل کردیم اما امروز کمبود واکسن مطرح است. کشوری 
به ما قول می دهد هفته آینده این مقدار واکســن بفرستد، اما خود 

آن کشور گرفتار می شود و می گوید برای نیازمندی های داخلی به 
واکسن نیاز دارد و موجب تأخیر رسیدن واکسن دست ما می شود. 
االن شرایط مناسب است و این هفته و هفته آینده با شرایط بهتری 

قرار است کارها را پیش ببریم.
روحانی گفت: گزارش رعایت پروتکل ها امیدوارکننده نبود، ۸۵ 
درصد مردم باید پروتکل ها را مراعات کنند اما آمار و ارقام ۶۶ درصد 
و خیلی پایین است و از مردم خواهش می کنیم پروتکل ها را مراعات 

کنند تا بتوانیم از این شرایط سخت فاصله بگیریم.
رییس جمهوری درباره وضعیت بازگشــایی مــدارس تأکید 
کرد: طبیعی اســت فضای مجازی نمی تواند جایگزین معلم باشد. 
فضای مجازی حداقل کاری بود که می شــد انجام داد و باید خود 
را برای بازگشــایی مــدارس آماده 
کنیــم. تعطیلی مــدارس از حیث 
روحی و روانی روی دانش آموزان اثر 
می گذارد، فعالیت های بدنی کاهش 
و عادت های غذایی تغییر می یابد؛ در 
الگوی خواب اختالل ایجاد می کند. 
همه این مسائل باعث می شود سعی 
کنیم تا بچه های پیش دبســتانی، 
دبستانی و دبیرســتانی به مدرسه 

بروند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها 
دوره های پیش دبســتانی را تعطیل 
نکردند برخی کشورها هم مدارس را 
در مدت کوتاهی بستند و دوباره باز کردند چون ابتالی افراد زیر ۱۸ 
سال کم است و طبق آمار و ارقام ابتالی آنان ۵ درصد است که اکثر 

آنها هم بعد از مدتی بهبود می یابند.
روحانی یادآور شد: این چنین گفته می شود در دنیا مدارس عامل 
انتقال نیستند. کودکان هم نســبت به یکدیگر خیلی عامل انتقال 
نیستند. معموال تماس کودک با بزرگ تر است که این انتقال بیشتر 
انجام می گیرد بنابراین ما در مدارس نباید از انتشــار این ویروس 
خیلی نگران باشیم. البته معلمان،  راننده های سرویس، مستخدمان 
باید واکسینه شوند و باید شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند با 
اطمینان فرزندان خود را به مدارس بفرستند. فاصله ها باید رعایت 
شود. بعضی از مدارس باید یک روز در میان شوند. وسایل بهداشتی 

در مدارس باید آماده شود.
رییس جمهوری با تاکیــد بر اینکه آموزش و پــرورش، وزارت 
بهداشــت، درمان و قرارگاه باید همه ترتیبات را فراهم کنند که در 

سال آینده در مهرماه مدارس، پیش دبستانی، دبستان، دبیرستان 
و دانشــگاه ها حضوری شروع شود، گفت: اســتادان در دانشگاه ها 
واکســینه شــوند و شــرایط برای برگزاری حضوری کالس ها در 
دانشگاه ها آماده شــود. یک عقب ماندگی تقریبا دو ساله ای در امر 
آموزش و پرورش و دانشــگاه ها و پیدا کردیم، امیدواریم شرایطی 
پیش بیاید که بچه ها حضوری وارد مدارس و دانشــگاه ها شوند و 

جبران کنیم.
روحانی با اشــاره به برخی شــایعات در فضای مجازی درباره 
وضعیت اســتانهای درگیر با کرونا تصریح کرد: برخی حرف ها در 
فضای مجازی و تریبون ها و مصاحبه ها گفته می شــود که معموال 
رسانه های بیگانه و ضد ایرانی آن را بزرگ نمایی می کنند. چند نکته 
بود که بعد از بررســی ها مشخص شــد که همه اینها دروغ و کذب 
محض است. شایعه کردند که در فالن استان دیگر تخت وجود ندارد. 
فیلمی هم در فضای مجازی منتشــر کردند که فردی را در بیابان 
نشان می دهد که زیر یک درخت سرم روی درخت به وی وصل است 
و از این بازی های تبلیغاتی راه انداختند که وزیر بهداشت به صراحت 
اعالم کردند که در همان استانی که این همه سر و صدا کردند تخت 

های خالی وجود دارد.
رییــس جمهــوری ادامــه داد: زمانی کــه در اســتانی یک 
بیماری شــیوع پیدا می کند، نگرانی ایجاد می شــود که طبیعی 
اســت. اما ما نبایــد غیرواقعــی حرف بزنیم و ســخن مــا باید با 
واقعیت ها منطبق باشــد. خصوصا آدمی که مســئولیتی هم دارد 
 بایــد بیشــتر در حرف هایش مراقبــت کند که ســخنانش برای 

گفتن دقیق تر باشد.
روحانی اضافه کرد: از آن طرف شــروع کردنــد که در فالن جا 
چون برق رفت بیماران در بیمارستان بی برق و بی امکانات ماندند 
و دستگاه تنفســی از کار افتاد که امروز در جلســه به  صراحت از 
طرف مسئولین اعالم شــد که این دروغ و کذب محض است. همه 
بیمارستان های ما دارای ژنراتورهای اضطراری هستند و اگر برق 
برود مشــکلی پیش نمی آید و هیچ مشــکلی پیش نیامده است. 
یعنی داستانی که دروغ محض است را شایع کرده و مردم را نگران 
می کنند و ذهن مردم خراب شده و رعب و وحشت ایجاد می شود و 
برای کاری که کامال ناروا و نادرست است حالت یاس به مردم دست 

می دهد.
وی تصریح کرد: من امیدوارم همه دســتگاه ها، صدا و ســیما و 
مسئولین به این نکته توجه داشــته باشند و مسئوالن مربوطه باید 
با آنهایی که تعمــدا دنبال ایجاد ناامنی روانــی و فکری در جامعه 

هستند، برخورد کنند.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

ویروس هندی وارد عمق کشور شده است 

دو اتفاق مشکوک در یک روز، با سرنخ »نفوذ«

 انفجار در پارک ملت، 
اختالل در سایت وزارت راه

سياست 2

سياست 2

آمریکا و اروپا خواستار آزادی تمام اتباع زندانی خود در ایران هستند؛

زندانیان دوتابعیتی؛ 
دست اندازِ   راه توافق

روی صحنــه مذاکــرات ویــن، حرف از 
محدودســازی هسته ای و موشــکی ایران 
است اما پشــت صحنه بحث حیاتی دیگری 
در جریان است درباره زندانیان دوتابعیتی! 
حتی همان شش ســال پیش هم که ظریف 
و کری در دولت روحانی و اوبامــا، برجام را 
نهایی کردند، همزمان با پیشــُبرد مذاکرات 
برجامی، گفت وگوها درباره تبادل زندانیان را 
نیز پیش می بردند و همان امر موجب شد که 
در نهایت مدتی پس از امضای برجام، چندین 
زندانی ایرانی و آمریکایی در قالب مبادله آزاد 
شوند.  دادســتان تهران روز ۲۶ دی ماه سال 
۱۳۹۴ اعالم کرد که جیسون رضائیان، سعید 

عابدینی، امیر حکمتی، نصرت اهلل خسروی 
رودســری، از زندان آزاد شــدند. همزمان 
۷ ایرانی هم که در آمریــکا محبوس بودند با 
دستور مقامات دولتی و قضایی ایاالت متحده 
آزاد شدند. شاید اگر برجام ادامه می یافت، تا 
امروز زندانیان بیشــتری در دو طرف را آزاد 
کرده بود اما ترامپ آمد و با لگدی که زیر میز 
زد، نه تنها تبادل زندانیان متوقف شد، بلکه 
شهروندان بیشتری از دو طرف زندانی شدند.  
البتــه در دوران ترامــپ آزادی ژیو وانگ، 
شــهروند آمریکایی در ازای آزادی مسعود 
سلیمانی، شــهروند ایرانی صورت گرفت که 

ترامپ نیز از آن به عنوان...

سایه سنگین طالبان بر تجارت ایران و افغانستان

نگرانی از سرنوشت بزرگترین بازار صادراتی کشور
چرتکه 3


