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رئیس جمهور تاکید کرد که دولت مصمم اســت ظرف هفته های آینــده و با ورود اولین 
محموله واکسن خریداری شده، عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق جدول طراحی 

شده از جامعه هدف آغاز کند.
به گزارش ایلنا، حســن روحانی عصر دیروز در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد 
ملی مقابله با کرونــا و پس از دریافت گزارش های دســتگاه های ذیربط نظیر بانک مرکزی، 
وزارتخانه های صمت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آخرین اقدمات صورت 
گرفته برای تامین ارز و منابع مورد نیاز برای ســاخت، تامین و واردات واکسن کرونا، گفت: 

تامین واکسن کرونا جزو اولویت های کشور است.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید در کنار ســایر احتیاجات دارویی و تجهیزات پزشــکی، 
واکسن کرونا با اولویت تولید و تامین شــود، اظهارداشــت: اگر تحریم ها، مانع تراشی ها و 
ایجاد محدودیت ها در تامین منابع خرید واکسن از سوی دولت تروریست ترامپ نبود، قطعا 
واکسیناسیون را خیلی زودتر می توانستیم آغاز کنیم و این نیز این جنایتی بود که آمریکایی ها 

در حق ملت ایران انجام دادند.
روحانی تصریح کرد: که به رغم همه این مانع تراشی ها و ایجاد محدودیت ها، اقدامات الزم 
برای خرید واکسن انجام شــده و اولین محموله آن که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان 
است ظرف هفته های آتی وارد کشور می شــود و بالفاصله نیز درچارچوب سند ملی تدوین 

شده، واکسیناسیون آغاز می شود.
در این جلســه همچنین قرارگاه عملیاتی، گزارش تکمیلی از احتمال شیوع موج چهارم 
کرونا و مخاطرات آن و نقش عدم رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی از جمله در سفرها 

و اجتماعات مذهبی، ملی و خانوادگی ارائه و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد.
رئیس جمهور در همین ارتباط به قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا و کمیته 
بهداشــتی و درمانی در خصوص تشــدید نظارت ها ماموریت داد و گفت که باید تکلیف هر 
دستگاه نظارتی در خصوص اجرای دقیق دســتورالعمل های بهداشتی مشخص شود و در 

قبال آن پاسخگو باشد.
روحانــی اظهارداشــت: هــر یــک از دســتگاه های نظارتی نیــز بایــد گزارش های 
خــود را در خصــوص نحــوه اجــرای پروتکل هــا به ســرعت تنظیــم و ارســال کنند 
 و بــا متخلفان و کســانی کــه ایــن دســتورالعمل ها را به طور دقیــق اجــرا نمی کنند، 

برخورد قانونی انجام گیرد.
رئیس جمهور تاکید کــرد که جلوگیری از بــروز موج چهارم کرونا که می تواند بســیار 
خطرناک باشد، بسیار مهم است و قطعا اگر همه دستگاه ها با هماهنگی کار کنند، می توانیم 
با بهره گیری از تجربیات مهار سه موج قبلی و همراهی مردم در رعایت کامل دستورالعمل ها، 

مانع شکل گیری موج چهارم شویم.
روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا در این جلســه همچنین درباره موضوعات 
مختلف از جمله خریدهای شب عید و وضعیت ناپایدار برخی شهرها و تمهیدات متخذه برای 

جلوگیری از این وضعیت، گفت و گو و راهکارهای الزم را به بحث گذاشتند.
رئیس  جمهور تاکید کرد که می بایست نظارت کیفی الزم برای تولید واکسن های داخلی 

انجام شود و همه حمایت های الزم صورت پذیرد.
شورای عالی بورس برای حفظ تعادل در بازار سرمایه تصمیم گیری کند

رئیس  جمهوری همچنین عصر دیروز در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از 

گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از تحوالت بازار سرمایه،  گفت: شورای عالی بورس باید 
برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شــفافیت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصمیمات 

الزم را اتخاذ و اجرایی کند. 
در این جلســه ســعید نمکی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گزارشــی از 
تامین و توزیــع دارو و تجهیزات پزشــکی و نحــوه تخصیص ارز ترجیحــی بابت مصارف 
 کاالهــای دارویــی و تجهیــزات پزشــکی ارائه کرد کــه پس از تبــادل نظر دربــاره آن 

تصمیم گیری شد.
براساس این گزارش به منظور کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و شفافیت در حوزه 
توزیع و مقابله با سوء استفاده ها در این زمینه، تمام فهرست های ثبت سفارش ارسالی به بانک 
مرکزی و تخصیص ارز در سایت سازمان غذا و دارو بارگذاری می شود تا همه فعاالن این عرصه 
به آن دسترسی داشته و مصرف کننده، وارد کننده و فروشنده از فرآیند تولید و عرضه دارو و 

تجهیزات پزشکی اطالع داشته باشند.
رئیس  جمهوری با تاکید بر اهتمام دولت در زمینه تامین نیازهای ضروری بخش بهداشت 
و درمان و ســالمت مردم، گفت: دولت برای اختصاص ارز مورد نیاز بخش دارو و تجهیزات 

پزشکی اولویت خاصی قائل است.

وی شفافیت فرآیند تامین و توزیع دارو را امری ضروری خواند و با اشاره به راهبرد کالن 
دولت و برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش تولید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
گفت: دولت سیاست اصلی خود را در این حوزه بر مبنای تولید دارو در داخل کشور قرار داده و 
به همین دلیل خوشبختانه در سال جاری مصارف ارزی در واردات دارو کاهش یافته و عمده 

اقدامات به سمت تولید داخل سوق داده شده است.
 در ادامه این جلســه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشــی از تامین کاالهای اساســی 

ارائه کرد.
براساس این گزارش با اقدامات انجام شده در خصوص تولید و واردات روغن خوراکی، نیاز 

مصرفی و ذخیره استراتژیک روغن تامین شده است.
رئیس  جمهوری پــس از این گزارش دســتور داد برای ترخیص و حمــل و توزیع روغن 

فوریت های الزم اعمال شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه از تحریم مقامات 
ارشــد دولت آمریکا به واســطه نقش و دخالت در 
اقدامــات تروریســتی و ضد حقوق بشــری علیه 

جمهوری اسالمی ایران و اتباع ایرانی خبر داد.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امــور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده 
افزود: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در اجرای قانون »مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات 
ماجراجویانــه و تروریســتی امریــکا در منطقه« 
مصوب مجلس شورای اسالمی تعدادی از اشخاص 
آمریکایی را به دلیل ارتکاب جنایات تروریســتی، 
ترویج و حمایت از تروریســم کــه تهدیدی جدی 
علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی اســت و 
نیز به دلیل نقض قواعد اساســی و اصول بنیادین 
حقوق بین الملل از جمله حقوق بشــر در فهرست 

تحریم های جمهوری اسالمی ایران قرار داد.
وی افزود: مقامات ارشــد آمریکا شامل دونالد 
ترامــپ رئیس جمهوری، مایک پمپئــو وزیر امور 
خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع ســابق، کریستوفر 
میلر سرپرست وزارت دفاع، استیون منوچین وزیر 
خزانه داری، جینا هســپل رئیــس آژانس مرکزی 
اطالعات )سیا(، جان بولُتن مشــاور سابق امنیت 
ملی، برایان هوک رییس سابق گروه اقدام علیه ایران 
و نماینده سابق ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در 
امور ایران، الیوت آبرامز نماینــده ویژه وزارت امور 
خارجه آمریکا در امور ایران و آندریا گاکی مسئول 
اداره کنترل دارایی های خارجــی آمریکا )اوفک( 
افرادی هستند که از امروز در فهرست تحریم های 

جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این 
اشخاص به دالیلی همچون صدور دستور و راهبری 
عملیات ترور سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی و 
همراهان ایشان، سازماندهی و حمایت از اقدامات 
تروریســتی علیه جمهوری اســالمی ایران، اقدام 
به ایجــاد، تامین مالی، ارائه تســلیحات و آموزش 
به گروه های تروریســتی، حمایت همــه جانبه از 
ســرکوب گری های رژیم صهیونیستی علیه ملت 

فلســطین به ویژه اقدامات تروریستی این رژیم در 
ترور دانشمند شهید محســن فخری زاده، اعمال 
تحریم های ظالمانه، غیر قانونــی و یکجانبه علیه 
جمهوری اسالمی ایران و ملت ایران و اقدام عامدانه 
جهت تحمیل شــرایط خاص زندگی بر ایرانیان، از 
جمله از طریق ممانعت از دسترسی آنان به غذا، دارو، 
خدمات و تجهیزات پزشکی، پشتیبانی از رژیم های 
سرکوبگر منطقه و حمایت از جنایات علیه بشریت 
و جرایم جنگی رژیم هــای مذکور در یمن، ارتباط 
فعاالنه و همه جانبه  با گروهک تروریستی منافقین و 
حمایت سیاسی، تبلیغاتی و فرهنگی از این گروهک 
که اقدامات تروریستی متعددی علیه منافع دولت 
و شهروندان جمهوری اسالمی ایران مرتکب شده 

است، مورد تحریم قرار گرفته اند.
خطیب زاده اضافه کرد: طبــق مبانی حقوقی 
بین المللی، اعمال تحریم های یک جانبه )اقدامات 
زورمدارانه یک جانبه(، نقض فاحش اصول بنیادین 
حقوق بین الملل مندرج در منشــور ملل متحد و 
برخالف حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل 
بشردوســتانه بــوده و مانع از تحقق حقوق بشــر 
می گردد. بر این اســاس جمهوری اسالمی ایران، 
حق خود در اتخاذ تدابیــر الزم در مقابله با اعمال 
متخلفانــه بین المللــی آمریکا در همــه زمینه ها 

محفوظ می دارد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در خاتمه از 
انتشار بیانیه تفصیلی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص جرایم اشخاص آمریکایی 

یاد شده در اولین فرصت ممکن خبر داد.

خبرخبر

روحانی:

واکسیناسیون با ورود نخستین محموله خریداری شده آغاز می شود 
سخنگوی وزارت امور خارجه:

 مقام های ارشد آمریکا در فهرست 
تحریم های ایران قرار گرفتند

شکایت نمایندگان از روحانی؛

رئیس جمهور از ابالغ ۱۳قانون 
استنکاف کرده است

سياست 2

سياست 2

ظریف در  روزی که دو کارت زرد از مجلس گرفت:

مذاکره کار من است 
یرم و  ناگز

محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه 
دیــروز بــرای پاســخگویی به ســواالت 
نمایندگان، میهمان مجلس شورای اسالمی 
بود. حضــور وی و ســوال و جواب هایی که 
صورت گرفت منجر بــه دادن دو کارت زرد 

نمایندگان به ظریف شد. 
یــک کارت زرد در جریان قانع نشــدن 
نمایندگان از پاســخ ظریف به سوال کریمی 
قدوسی، مبنی بر اینکه »چرا سه هفته بعد از 
شهادت سردار سلیمانی کد مذاکره با آمریکا 

را می دهید؟« داده شد. 
جواد کریمی قدوســی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی در سوال خود 

از محمدجــواد ظریف، بــه مصاحبه ظریف 
با مجله اشــپیگل ســه هفته بعد از شهادت 
سردار ســلیمانی اشــاره کرد و گفت: آقای 
ظریف بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی 
مصاحبه ای داشتید مبنی بر اینکه همچنان 
آماده مذاکره با آمریکا هستیم یک هفته قبل 
از آن هم در دوحه با برگمن افسر سابق رژیم 
صهیونیستی مالقات کردید که این شهادت 
زیرساخت هایی را فراهم کرد که توافقی بود 
که نمادش برجام بود؛ همان برجامی که چند 
روز قبل خطاب به اروپایی هــا اعالم کردید 
ایران برجام را زنده نگه داشــته است.وی با 

اشاره به داستانی تاریخی اظهار کرد:...

مراسم تحلیف »جو بایدن« امروز برگزار می شود 

نمایش دموکراسی در امنیتی ترین لحظات
جهان 3


