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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما در نقل و انتقال یا نگهداری واکسن 
هیچ مشکلی نداریم، تصریح کرد: در خرید البته مشکل داریم اما روزانه 
و مورد به مورد از این تحریم ها عبور می کنیم و این کار را تاکنون هم 
انجام داده ایم و بعد از این هم انجــام می دهیم. حاال کاری هم به این 
نداریم که FATF تأثیری بر خرید واکسن دارد یعنی من نمی خواهم 

االن وارد این موضوع شوم.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس 
کرونا با بیان اینکه خدا را شاکریم که امروز منطقه قرمز در کشور نداریم، 
گفت: منطقه نارنجی هم تقریباً در کشور نداریم و بیشتر مناطق زرد 
هستند و باید از مردم در این زمینه تشکر کرد. البته امیدواریم که شب 

یلدا تاثیری در این زمینه نگذاشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ۱۳۰ فوتی در روز برای ما خیلی زیاد اســت، 
اظهار کرد: البته ما تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم ولی باید 

شرایط کنترل شده فعلی را همچنان نگه داریم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما شاهد جهش کرونا در کشورهای 
اروپایی و مخصوصاً انگلیس هستیم، اظهار کرد: باید مراقبت  بیشتری 
برای ورود مسافرانی داشته باشیم که از این کشورها به ایران ممکن 
است بیایند. همچنین باید خیلی توجه داشته باشیم که تجمعات را تا 

جایی که ممکن است کاهش دهیم.
روحانی با بیان اینکه مردم شب نشینی ها را کاهش داده اند، ماسک 
استفاده می کنند و فاصله گذاری هم کمابیش انجام می شود، گفت: 
آنچه ممکن است در این میان مشکل ســاز شود تجمعات است که 
باید رعایت کنیم. به ویژه که در آستانه ایام فاطمیه قرار داریم و مردم 
عاشق اهل بیت و عزاداری برای آنان هستند و این حق آنان است، اما 
باید طوری عمل کنیم که پروتکل های بهداشتی حتماً در عزاداری 

رعایت شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رسانه های معاند 

خارجی بسیار پر رو هستند، اظهار کرد: اوایل شروع کردند که علیه ما 
بگویند جمهوری اسالمی واکسن نمی خرد، بعد گفتند جمهوری 
اسالمی توان نگهداری واکسن را ندارد، بعد گفتند اصال جمهوری 
اسالمی پول خرید واکسن را ندارد که همه این موارد هم دیدند که رد 

شد اما دست بردار نیستند.
رئیس جمهور تاکید کرد: اما مردم عزیز ما بدانند که از روزهای اولیه 
شیوع کرونا یکی از مهمترین مسائل ما واکسن بود. از همان زمان هم 
شرکت های دانش بنیان کار را شروع کردند و البته باید در کنار کار آنان 
به دنبال خرید واکسن هم باشیم چرا که ممکن است واکسن داخلی 

دیرتر آماده شود.
روحانی تصریح کرد: مردم ما بدانند که ما اوالً به دنبال خرید واکسن 
رفتیم در ثانی در همین مرحله نیز فعالیت خبیثانه و رذیالنه آمریکا 
جریان داشت و هیچ شک نکنید که در زمان خرید واکسن هم برای 
ما مشکل ایجاد کردند. اصال جایی نیست که ما بخواهیم خرید انجام 

دهیم و آمریکا خباثت به خرج ندهد.
رئیس جمهور ادامه داد: مردم فکر نکنند ما مشکل نداریم. اینکه 
رهبری گفتند تحریم ها را بی اثر کنیم این کار را ما ســاعتی در حال 
انجامش هستیم نه حتی روزانه. اگر هر کاالیی وارد یا صادر شده در 

تمام این سه سال با جنگیدن ما انجام شده که تحریم ها بی اثر شود.
وی با بیان اینکه تاثیر تحریم در خرید واکسن ممکن است موجب 
گران تر شدن خرید ما شــود، اظهار کرد: البته این را هم بگویم که 
واکسنی به غیر از کواکس را هر زمان وزارت بهداشت ما اعالم کند که 
مورد اعتماد است ما حاضریم آن را خریداری کنیم اما اینکه ما مردم 
خود را بدل به نمونه آزمایشی شــرکت های خارجی کنیم، نه. یک 
شرکتی در دنیا برای خود واکسنی درست کرده و حاال می خواهد آن را 
روی مردم دنیا آزمایش کند، اما به هیچ وجه وزارت بهداشت ما چنین 

کاری را هرگز درباره مردم ایران انجام نخواهد داد.
رئیس جمهور خطاب به وزیر بهداشت که در جلسه حاضر بود، 
اظهار کرد: اگر روزی واکسن به کشور وارد شد وزیر بهداشت باید روزانه 
گزارش دهد که چه مقدار واکسن وارد شده است، به چه کسانی تزریق 
شده و اولویت ها با چه کسانی است. این را باید هر روز اعالم کند. چون 
بازهم بعد از ورود واکسن به کشور این را خواهیم داشت که دشمنان 
بهانه جویی کنند و با سوء استفاده از این مسائل بگویند که »واکسن در 
بازار سیاه است«، »معلوم نیست به چه کسانی تزریق شده«، »معلوم 
نیســت کجا رفته«، پس برای جلوگیری از این بهانه جویی ها باید 
گزارش روزانه توسط وزیر بهداشت در این زمینه برای مردم انجام شود.
وی با اشــاره به روند انجام کار خرید واکسن از سوی دولت اظهار 

کرد: پولی را از بانکی تهیه کردیم تا واکسن را از کوواکس بخریم ولی 
گفتند باید اوفک اجازه دهد. آنقدر مردم و سازمان بهداشت جهانی را 
ترسانده اند. ما پول را تهیه کرده ایم، آن کشور با انتقال پول موافقت 
کرده اســت، اوفک هم قبول کرده ولی گفتند پول ابتدا باید به بانک 

آمریکایی بیاید.  
روحانی خطاب به  سران آمریکا، گفت: چطور می توان به شما اعتماد 
کرد؟ شما که در دزدی معروفید! شما که مترصد هستید پولی از ما پیدا 

کنید تا آن را بگیرید! چگونه می توان به شما اعتماد کرد؟
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به آغاز 
فصل سرما، گفت: یکی از مسائل مهم ما در فصل زمستان، جدای 
از بیماری و شــرایطی که این فصل دارد، وارونگی هوا اســت که 
می تواند موثر باشد و ذرات معلق هم می تواند در نقل و انتقال ویروس 
تاثیرگذار باشد و هم این ذرات معلق می تواند در سیستم ایمنی بدن 

تاثیر سوء بگذارند.
وی اظهار کرد: بنابراین برای ما مهم است که در این ایام نسبت به 
آلودگی هوا حساس باشــیم. البته قانون و مقرراتی داریم و براساس 
قانون عمل می شود اما استاندارها مسئولیت دارند و برخی از موارد 
هم که تاکید بیشتری بر آن ها شده، امروز در جلسه مورد تصویب قرار 
گرفته که امیدواریم این مقررات در فصل سرما به طور دقیق اجرا شوند.
رئیس جمهور با اشاره به تغییر سبک زندگی مردم در دوران شیوع 
کرونا، گفت: بخشی از این تغییر در سبک زندگی دائمی خواهد شد و 
بخشی از هم از بین می رود. تغییر سبک زندگی در بهداشت باعث شد 
مردم توجه ویژه ای به بهداشــت پیدا کردند و این پایدار است و باقی 
می ماند. از سوی دیگر این بیماری باعث شد بیشتر به فضای دیجیتال 

تکیه کنیم که این هم باقی می ماند.
روحانی با تاکید بر اینکه باید با توسعه دولت الکترونیک فعالیت ها 
و خدمات چهره به چهره کم شود و مردم بدون حضور این خدمات را 
دریافت کنند، تأکید کرد: کارها باید دیجیتالی انجام شود. این تغییر 

سبک زندگی در ماه های پیش رو باید با همین شدت ادامه یابد.
وی با اشاره به شناسایی نوع جهش یافته کرونا، اظهار کرد: فرض 
براین که این ویروس جهش یافته وارد کشور شد، راه درمان همانی 
است که تاکنون داشتیم یعنی برای آن ویروس هم فاصله گذاری باید 

رعایت و همه پروتکل ها باید دقیق تر و جدی تر اجرا شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه بشــر به هرحال بر این ویروس پیروز 
می شود و واکسن مطمئنی می آید، گفت: سه تا ۶ ماه دیگر کمتر یا 
بیشتر، حتما به واکسن با کیفیت داخلی و خارجی می رسیم و این 

ویروس مهار می شود.

 معاون اول رئیس جمهوری بــا بیان اینکه 
هیچ مقام دولتی و هیچ خانــواده مقام دولتی 
حق ندارد خارج از دســتورالعمل های وزارت 
بهداشت، به واکسن دسترسی پیدا کند، گفت: 
اولویت ها را وزارت بهداشــت تعیین و شفاف 
اعالم می کند و همه مردم مشابه هم به واکسن 

دسترسی پیدا می کنند.
به گزارش ایرنا، اســحاق جهانگیری دیروز در 
سومین جشنواره ملی زن و علم در دانشگاه شهید 
بهشتی، گفت: متاسفانه در این کشور به سرعت 
وقتی مساله ای که مطالبه عمومی است به وجود 

می آید شروع به جوسازی می کنند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: دولت مکلف 
است مهمترین تالش و تمرکز خود را بر این بگذارد 
که دغدغه مردم را برطرف کند و به مردم اطمینان 
دهد. سالمت مردم امروز مساله اصلی نظام،  دولت 
و عموم اســت تا از این ویروســی که همه دنیا را 
درنوردیده، بتوانیم هم سالمت مردم را حفاظت 

کنیم و هم تبعات را به حداقل برسانیم.
 وی بــا بیان اینکه ویــروس کرونــا امروز در 
بخش های اقتصادی و معیشت مردم، بخش های 
اجتماعی و فرهنگی تبعات زیادی داشــته است 
که باید به موقع به آن پرداخته شود، گفت: مقابله 
با این ویروس اصلی ترین مسئله ماست ما در همه 
زمینه ها تالش می کنیم واکســن تولید داخل 

داشته باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه حداقل ۹۷ درصد 
داروی مورد نیاز مردم را  در داخل کشــور تولید 
می کنیم، گفت: در زمینه  تولید واکســن یکی از 
تالش های دولت، مسئولین و دانشمندان ما این 
است که در داخل کشور تولید شود و همه ما در یک 

مسیر هستیم.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: طبیعی 
اســت که تا زمانی که ما به واکســن تولید داخل 
برسیم، حتی اگر همه مسیر موفقیت آمیز باشد 
ممکن است که چند ماه دیگر طول بکشد. ما اگر 
بتوانیم یک روز زودتر هم واکسن مورد نیاز مردم را 

از هر جای دنیا که واکسن معتبر و موثر تامین کنیم، 
یک لحظه درنگ نخواهیم کرد. مردم مطالبه دارند 
و دولت هم وظیفه دارد و ما منابع مورد نیاز نه تنها 
۲۰ میلیون یورو، بلکه به هر میزان که شهروندان 

ایرانی نیاز داشته باشند، تامین می کنیم.
وی گفت: مردم باید احساس کنند همینطور 
که دولتمردان آنها مکرر می گویند که ســالمت 
مردم مسئله اصلی هست، متناسب با این حرف  
عمل می کنند و متعهد هستند که دولت از همه 

ظرفیت ها استفاده خواهد کرد.
جهانگیری به جلسات متعدد برای تولید و خرید 
واکسن کرونا اشــاره کرد و گفت: تاکنون شخصاً 
چندین جلســه با وزرای امور خارجه، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و رئیس کل بانک مرکزی 
و معاونین آنها برگزار کرده ام تا چنانچه مانعی بر سر 
راه تامین واکسن وجود داشته باشد، برطرف کنیم.

جهانگیری تاکید کرد: تحریم در هر زمینه ای که 
ما فکر می کنیم برای ما ایجاد مانع کرده است ولی به 
فضل الهی توان مدیریتی کشور هم طوری هست 
که بتواند تحریم ها را بی اثر کند. ما همه تالشمان 
این است که تحریم ها را بی اثر کرده،  واکسن را وارد 

کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
 معــاون اول رئیس جمهــوری  تصریح کرد: 
مردم مطمئن باشند که وزارت بهداشت و درمان 
دستورالعمل های شفاف تهیه و تدوین خواهد کرد 
و به اطالع افکار عمومی خواهد رساند و این گونه 
نیســت که احدی خارج از دستورالعمل ها و قبل 
از اینکه به مردمی که در اولویت هستند، بتواند به 

واکسن دسترسی پیدا کند.

خبرخبر
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سياست 2

اعتراض برخی شهروندان به شروط چهارگانه 
برخورداری از یارانه کرونا؛

یارانهایم؛   نیازمند 
اماحائزشرایطنه

این روزها در حالی پرداخت یارانه نقدی 
به ایرانیان وارد یازدهمین سال خود می شود 
که تعداد نیازمندان یارانه، جمعیتی بســیار 

بیشتر از سال ۱۳۸۹ را تشکیل می دهد.
دولت دهــم در ســال ۱۳۸۹ بــا هدف 
بهبود شــرایط اقتصادی ایران و همچنین 
ایجاد شــرایط رقابتی برای تولیدکنندگان 
و حذف یارانه های پنهان دست به اصالحی 
پر ســر و صدا  موســوم به طرح هدفمندی 
یارانه ها زد. بر اســاس این طرح مقرر شــد 
برای جبران افزایش تورم ناشی از رشد بهای 

حامل های انرژی در کشــور به ازای هر نفر 
۴۵ هزار و ۵۰۰تومــان در قالب یارانه نقدی 
پرداخت شود. این مبلغ هنوز پس از گذشت 
۱۱سال افزایشی را تجربه نکرده است. طبق 
برآوردهای صورت گرفته دولت ایران مبلغ 
نزدیک به ۵ هزار میلیــارد تومان به منظور 
واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به 
ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
مشــمول طرح در این مرحله در نظر گرفته 
بود. جمعیت ایران در ایــن تاریخ برابر با ۶۰ 

میلیون و ۵۰۰هزار نفر بود...

پرتلفات ترین حادثه کوهنوردی در یکی دو دهه اخیر رقم خورد

روز سیاه کوهنوردان با 8 جانباخته و 18 مفقودی
شهرنوشت 6


