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رئیس جمهور گفت: راه هایی برای جلوگیری از 
بیماری کرونا وجود دارد و مردم باید به پیشگیری 

اهتمام ورزند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی در ستاد 
ملی مبارزه با بیان این که حدود یک سال از واگیری 
بیماری کرونا در جهان می گذرد؛ گفت: اگر همه 
با هم همکاری کنیم این امیدواری وجود دارد که 

می توانیم  جلوی موج چهارمین پاندمی را  بگیریم.
رئیس جمهور تاکید کرد: مــردم عزیز ما باید 
مراعات کنند، مخصوصاً اینکه در این اواخر مشاهده 
می کنیم کم کم این ویروس سن وســال هم نمی 
شناسند؛ در گذشــته متوجه می شد باید به سراغ 
۶۰ سال به باال برود اما در این ایام مشاهده کردیم دو 
نفر از ورزشکاران و فوتبالیست های معروف آقایان 
میناوند و انصاریان در اثر این پاندمی به رحمت خدا 
پیوستند و این یک هشداری است برای همه مردم 

که باید  مراقبت دقیقی داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: امروز به مرز یک سالگی 
بیماری می رســیم؛  روزهای پایانی بهمن ســال 
گذشته ما متوجه شــدیم این ویروس وارد کشور 
شده اســت گرچه یه هفته تا  ۱۰ روز قبل از وقوع 
مواردی مشاهده شد و آزمایشات دو نفر مثبت شد و 

ما به اواخر ماه بهمن رسیدیم .
وی با بیان اینکه اکنون نســبت بــه راه های 
پیشگیری اتفاق نظر وجود دارد، اظهار داشت: فاصله 
گذاری اجتماعی، شستن منظم دست ها و کاهش 
ترددها به عنوان مواردی هستند که در دنیا روی آن 
اتفاق نظر وجود دارد. باید تالش کنیم حرکت ما رو 
به جلو باشد. در هفته پیش در جلسه ستاد مقابله 
ملی با کرونا اعالم شد که مراعات پروتکل های به ۸۱ 
درصد تنزل پیدا کرده و این هفته نیز به ۷۵ درصد 

رسیده است. 
روحانی ادامــه داد: هرچه کاهش پروتکل ها را  
داشته باشیم، بعد از چند هفته افزایش بیماری و 
بعد از آن نیز افزایش فوتی ها را مشاهده می کنیم که 
برای ما دردناک خواهد بود. خواهش من این است 
که در هفته های پیش رو مراعات کنیم که ایام عید 
خوبی را داشته باشیم. در اسفندماه خرید و فروش و 
کسب و کار رونق پیدا می کند، اگر همه مراعات ها 

را انجام دهیم و با موج جدید مواجه نشویم می تواند 
عید خوبی باشد.

وی با بیان اینکه برای این ویــروس  تا به امروز 
یک درمان قطعی موثری وجود ندارد، تاکید کرد: 
در کشور به دنبال ساخت داروهایی که اثرگذاری 
آنها در دنیا مورد تایید قرار دارد رفتیم و در اختیار 
بیمارستان ها قرار دادیم؛ بنابراین علی رغم اینکه 
قطعیتی نیست، کشور همه تالش خود را در این 
زمینه انجام داده است. رئیس جمهور خاطر نشان 
کرد: در هفته های اخیر رســانه های بیگانه روی 
موضوع واکسیناسیون خیلی سروصدا انجام دادند. 
یکی از راه های ایمن ســازی این است که از طریق 
واکسن بتوانند یک ایمنی جمعی به وجود بیاورند 
اما اگر بنا بود این کار طبق معــول انجام گیرد، به 
این زودی ها به واکسن نمی رسیدیم، بلکه یک تا 
دو ســال باید منتظر می ماندیم تا مراحل ساخت 
واکسن طی شــود. روحانی ادامه داد: رسیدن به 
واکسن نهایی و قطعی که تاثیر ۱۰۰درصدی داشته 
باشد شاید ۲ یا ۳ سال زمان داشت اما به خاطر اینکه 
این بیماری تلفات زیادی می گرفت و شرایط بسیار 
بدی را در کشــور ها به وجود آورده بود، ســازمان 
جهانی بهداشت یک مجوز اضطراری را صادر کرد تا 

کشورها بتوانند از واکسن ها استفاده کنند.
وی افــزود: اما در عین حال مــا باید بدانیم که 
جمعیت بشــر یک جمعیت نزدیک به ۸ میلیارد 
نفری اســت و اگر بخواهیم همــه این جمعیت را 
واکسن بزنیم پس باید همین اندازه واکسن تهیه 
کنیم و به این زودی ها تولید نمی شــود یا اگر مثال 
بگوییم در هر کشوری باید ۶۰ یا ۷۰ درصد واکسن 
بزنند تا یک ایمنی جمعی درست شود که این هم 
به سادگی و به زودی ممکن نیست. چراکه فضای 

ویژه ای باید برای تزریق واکسن ایجاد شود یا فردی 
که می خواهد واکسن بزند تدارک آن زمان بر است. 
ضمن اینکه واکسن هم دو مرحله ای است و به هر 

فرد باید دو تزریق صورت گیرد.
رئیس قوه قــوه مجریه با اشــاره به جمعیت 
کشور، ابراز داشــت: ما هم در ایران یک جمعیت 
۸۴ میلیونی داریم و اینجا هم نیــاز داریم که یک 
عدد قابل مالحظه ای واکسن به  آنها تزریق شود. 
حتی اگر همه میزان واکسن مورد نیاز را هم داشته 
باشیم بازهم نمی شود به سرعت آن را انجام داد. اما 
علیرغم این مشکالت ستاد ملی مقابله با کرونا این را 
تصویب کرد و همه دستگاه ها به دنبال آن رفتند که 

واکسن را تهیه کنند.
وی افزود: خوشبختانه اولین محموله واکسن 
وارد کشور شد و در همین هفته یعنی در روزهای 
دهه فجر واکسناسیون آغاز می شود، اما رسانه ها 
باید کمک و اطالع رسانی کنند و مردم هم به این 
نکته توجه داشته باشند انتشار خبر واکسیناسیون 

به معنی عادی انگاری نباشد.
روحانی اظهــار کرد: واکسیناســیون پس از 
کادر درمان برای سالمندان و کسانی که بیماری 
زمینه ای دارند، آغاز می شــود. خرید واکسن، کار 
بسیار خوبی بود که با وجود همه سختی ها انجام 
گرفت. وی ادامه داد: واکسن در ماه فوریه به دست 
ما می رسد. بخشی از آن نیز در ماه مارس به دست ما 
می رسد؛ ان شااهلل قبل از عید واکسیناسیون به طور 
قابل مالحظه ای در کشور برای افراد مسن و کسانی 
که بیماری زمینــه ای دارنــد و کادر درمان انجام 
می شود. امیدواریم تا اوایل فروردین همه اینها انجام 
بگیرد. رئیس دولت دوازدهم بیان کرد: امیدواریم 
سال آینده شرایطی فراهم شود که بعد از فصل بهار 
واکسن های داخلی آماده شده باشد و شرایط بهتری 

برای مردم ما فراهم شود.
روحانی افزود: حتی اگر همه واکســن ها آماده 
شود و تزریق شــود، به دلیل اینکه واکسیناسیون 
به زمان شــش ماهه نیاز دارد و اثر آن واکســن ها 
صددرصد نیســت و دو مرحله باید انجام بگیرد، 
بنابراین ما باید خود را آماده کنیم تا یک سال آینده 
نیز همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

واکسیناسیون در همین هفته آغاز خواهد شد

سپری شدن یک روز قرمز دیگر در بازار سرمایه؛

 رئیس جدید هم بورس را 
مهار نکرد
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چرتکه 3

دیدار قالیباف با پوتین برای تحویل نامه رهبر انقالب لغو شد؛

ناکامی در اولین 
یت دیپلماتیک مامور

محمدباقرقالیباف که زمانی برای ۱۲ ســال 
شهردار تهران بود و اکنون رئیس مجلس شورای 
اسالمی است، امروز راهی مسکو است تا حامل 
پیامی مهم از سوی رهبر انقالب برای والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه باشــد. اگر او 
روبروی پوتین می نشست، عکس این دیدار تیتر 
یک بسیاری از رســانه ها می شد؛ عکسی که در 
رزومه دیپلماتیک رئیس مجلس نیز می توانست 
جای ویژه ای را به خود اختصاص دهد. اما کرونا 

ظاهرا اجازه ثبت چنین عکسی را نداده است. 
در حالی که پس از چندین ماه گمان می رفت 
که باالخره موانع دیدار قالیباف و پوتین برداشته 
شده و او راهی مسکو است تا نامه مهم رهبر انقالب 

را به رئیس جمهور روسیه برساند؛ مجتبی توانگر، 
نماینده مجلس که دیروز این خبــر را داده بود، 
ساعتی بعد در توئیتر نوشت: »دیدار با پوتین در 
روسیه پروتکل های ویژه ای دارد که  دکتر قالیباف 
پروتکل های بهداشتی دیدار با پوتین را نپذیرفته 
و به همین جهت پیام مهمی که رئیس مجلس 
در این سفر حامل آن هستند در دیدار با نمایندۀ 

معرفی شده پوتین طرح خواهد شد.«
تابلوی هنری با یک پیام سیاسی

مرداد امسال، حدود دو ماه پس از آغاز به کار 
مجلس یازدهم، لئونید اسلوتســکی، فرستاده 
رئیس دوما و رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان 

روسیه به ایران آمد و با محمدباقر قالیباف...

» انصاراهلل« با دستور »بایدن« از فهرست تروریسم خارج می شود
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