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رئیس جمهــور، گفت: امروز همه تــوان دولت 
متمرکز بر خرید واکسن است، شرایط ما به گونه ای 
است که هر مقدار که بتوانیم واکسن را تهیه می کنیم. 
البته همه مردم ما می دانند واکسن امروز مشابه ماسک 
در روزهای اولیه بیماری است. همانطور که در روزهای 
ابتدایی بر سر ماسک دعوا و درگیری بود، محموله ها 
را در فرودگاه توقیف می کردند. اکنون همان شرایط 

برای واکسن ایجاد شده است. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، حســن روحانی صبح 
دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در سخنانی 
با اشاره به شیوع نوع انگلیسی و جهش یافته ویروس 
کرونا و چندین برابر بودن مرگباری آن، گفت: تا چند 
ماه قبل از ویروس کرونای ووهــان در امان نبودیم و 
اکنون به این وضعیت رســیدیم که ویروس ووهان 
پناه ببریم از ویروس انگلیســی؛ شــرایط ما امسال 
سخت تر شــده و از مردم عزیز و بزرگوار می خواهیم 
که با توجه به همکاری که طی ۱۲-۱۳ ماه گذشته 
داشتند، همین همکاری را را ادامه دهند و مراودات 
کمتر شود با رعایت بیشتر تا ان شاءاهلل بتوانیم شرایط 

را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: الحمدهلل واکسیناسیون در کشور 
ما آغاز شده و شــرایط ما در هفته های پیش رو بهتر 
می شود و برای واکسیناسیون کادر درمان و افرادی که 

مسن هستند شرایط مهیا می شود.
رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: امروز همه 
توان دولت متمرکز بر خرید واکســن است، شرایط 
ما به گونه ای است که هر مقدار که بتوانیم واکسن را 
تهیه می کنیم. البته همه مردم ما می دانند واکسن 
امروز مشابه ماسک در روزهای اولیه بیماری است. 
همانطور که در روزهای ابتدایی بر ســر ماسک دعوا 
و درگیری بــود، محموله ها را در فــرودگاه توقیف 
 می کردنــد. اکنون همان شــرایط برای واکســن 

ایجاد شده است.
وی افزود: این یک امتحان بزرگ برای دنیا است، 
کشورهای ثروتمند می خواهند همه واکسن ها را به 
کشور خود ببرند و به مردم خود برسانند که از یکسو 
درست اســت که دولت ها می خواهند به فکر مردم 
خودشان باشند اما اما یک مساله اخالقی هم وجود دارد 
و آن مسئولیت نسبت به همه کشورهای و مردم جهان 
اســت. چرا که کرونا یک پاندمی جهانی است و این 

گرفتاری برای همه مردم دنیا است. اینکه یک کشور 
مردم خود را واکسینه کند باز هم به معنی مصونیت 
نیســت، مصونیت زمانی اســت که واکسیناسیون 
جهانی انجام شود وگرنه مردم واکسینه یک کشور با 
کشورهای دیگر ارتباط و مراوده دارند و بازهم در خطر 
هستند. روحانی در ادامه اظهار داشت: امروز واکسن 
یک شــرایط خاص دارد و هنوز آثار آن ها مشخص 
نیست که عوارض این واکسن ها چیست. مشخص 
نشده است که این واکسن ها چه عوارضی دارند و یا چه 
مدت اثر گذاری دارند و به دلیل همین ابهامات ما راهی 

جز پروتکل های بهداشتی نداریم. 
روحانی اظهار کرد: در شــرایط فعلی مراقبت ما 
از مرزها باید بیشتر از قبل شود. استان خوزستان دو 
مرتبه با پیک جدیدی مواجه شد و امروز شهرهای قرمز 
ما فقط در خوزستان است و در هیچ استان دیگری شهر 
قرمز نداریم که اگر مراقبت نکنیم به وضعیت استان 
خوزستان به اســتان های همجوار سرایت می کند. 
بنابراین قرارگاه رسالت سنگینی در استان خوزستان 
بر دوش دارد. وی افزود: خوشبختانه در گزارش امروز 
ما دیدیم که در خوزستان میزان تست ها افزایش یافته 
است؛ اینکه ما بتوانیم در یک روز ۱۱ هزار یا ۱۲ هزار 
تست بگیریم، بسیار ارزشــمند است. بیماری یابی 
افزایش یافته و در کنار آنها مسأله رهگیری در حال 
افزایش است که فرد مبتال با چه کسی در ارتباط بوده 
است. البته محدودیت ها نیز اعمال می شود تا بتوانیم 
وضعیت خوزستان را بهبود بخشیم و این شرایط به 

استان های دیگر سرایت نکند.
رئیس جمهور ادامه داد: در شرایط فعلی همه ما 
می دانیم که این سیستم ایمنی بدن است که باید در 
برابر ویروس مقاومت کند که شرایط مختلفی در برابر 
ویروس وجود دارد. تاکنون هیچ دارویی نیز برای مقابله 
با این ویروس پیدا نشده است و عمدتاً داروها در زمینه 
پیشگیری اســت.  وی بیان کرد: یکی از راه هایی که 

سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند، واکسن است و 
ممکن است این ویروس هرروز جهش یابد؛ همچنین 
ممکن است شرایط این ویروس در هفت ماه آینده با 

شرایط امروز متفاوت شود.
رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: واکسیناسیون 
نیز چیزی نیست که بتوانیم کل کشور را در یک ساعت 
واکسینه کنیم؛ حتی اگر واکسن نیز به تعداد کافی در 
اختیار باشد، ممکن است هفت ماه به طول بیانجامد. 
روحانی گفت: همچنان بحث دســتورالعمل های 
بهداشتی به عنوان یک اصل اساسی باید مدنظر باشد 
بنابراین اصولی که قبالً مورد تأکید بوده همچنان مورد 
نظر است. اقدامات کنترلی و پایشی باید با قدرت بیشتر 
ادامه یابد و تست تشخیصی را نیز باید افزایش دهیم. 
روحانی با بیان اینکه هر چه بتوانیم از تست تشخیص 
را به بیشتر استفاده کنیم بهتر می توانیم خودمان را 
آماده و کسی که مبتال اســت را شناسایی کنیم و به 
جای اینکه بستری شود با شرایط سرپایی معالجه و 
درمان می شوند. وی با تاکید بر اینکه ناچار هستیم 
محدودیت ها را ادامه دهیم، گفت: یعنی نمی توانیم 
محدودیت ها را تا ماه ها کنار بگذاریم، سال آینده نیز 
باید محدودیت ها را رعایت کنیم، اقدامات تنبیهی 
نیز مورد نیاز هســتند که باید در چارچوب پروتکل 
قرار گیرند. اقدامات تنبیهی نیز باید برای افرادی که 

تمایلی به رعایت پروتکل ها ندارند انجام شود. 
رئیس جمهور با اشاره به موظف بودن دولت برای 
ارائه خدمات افزود: دولت باید بستر الکترونیکی را برای 
خدمات توسعه دهد. دولت کلیه نیازمندی های مردم 
و سیستم دیجیتالی را در طول امسال حمایت کرده و 
اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است. وی با 
اشاره کمک هایی که دولت باید انجام دهد، تصریح 
کرد: یارانه ویژه ای برای افرادی که شرایط سخت تری 
دارند مدنظر قرار داده شد. ســال آینده نیز نیازمند 
اقدامات حمایتی خودمان را نسبت به کسب و کارها 
انجام می دهیم.  رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید 
کرد: امیدواریم با هماهنگی که بخش های مختلف 
از جمله وزارت بهداشــت و درمان نیروهای مسلح، 
هالل احمر و مردم انجام می دهنــد و با اجرای همه 
پروتکل ها و دســتورالعمل های بهداشتی شرایط 
بهتری داشته باشیم و سریعتر بتوانیم بر این ویروس 

پیروز و فائق شویم.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: 

همه توان دولت متمرکز بر خرید واکسن است 

خطر بلوکه شدن دوباره منابع در سايه نپیوستن به اف ای تی اف 

آغاز جمع آوری پول های ایران 
در بانک های جهان
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علم الهدی این بار درباره »صدا زدن همسر« حاشیه  آفرید؛

جامع االطراف؛ 
 از گود سیاست 

ون خانه! تا در
یکی از آفاتی که گریبانگیر خطبا و ائمه جمعه و 
اساسا آنهایی که پیوسته بر منابر نشسته اند و نطق 
می کنند می شود، همین است که نمی توانند به 
توصیه حکیم نظامی عمل کــرده، کم گویند و 
گزیده گویند چون ُدر. همین می شود که همواره 
خطبه های آنها آغشــته بــه جنجال آفرینی و 

حاشیه سازی است. 
آیت اهلل احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد 

یکی از بزرگترین حاشیه سازان این دسته است 
که اظهاراتش درباره نحوه ای که زن و مرد یکدیگر 
را صدا می زنند مانند بسیاری از اظهارات دیگرش 
با واکنش های بســیار مواجه شده است.  لیست 
جنجال آفرینی های این خطیب جمعه بســیار 
بلندباالست؛ اما یکی از عجیب ترین و معروف ترین 
آنها، اظهارات وی در دی ماه 96 درباره انتخابات 

شورای شهر مشهد است...

به بهانه برگزاری ششمین جشنواره ملی اسباب بازی؛
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