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آیت اهلل مکارم شیرازی:  خبـر

اقدامات مقابله با کرونا در کشور همچون معجزه است

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: 
»فعالیت های وزارت بهداشت و درمان در مقابله با 
کرونا در شرایط سخت تحریمی که اکنون در آن 

هستیم، به نوعی معجزه است.«
به گزارش سپید به نقل از دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی، 
این مرجع تقلید در دیدار با وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی افزود: »امروز در شرایط سخت 
تحریم قرار داریم و فعالیت های وزارت بهداشت و 
درمان به نوعی معجزه است و آمار مرگ ومیر و ابتال به 
کرونا پایین آمده، اما به شرط این که مردم توصیه ها را 
جدی بگیرند.« وی با تقدیر از فعالیت های دلسوزانه 
وزیر بهداشت در زمینه مقابله با کرونا تصریح کرد: 

»هر کسی جای شما بود در هنگام مواجهه با کرونا 
شاید از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کرد، اما شما 
بحمداهلل ایستادید و مقاومت کردید و امروز آمار 
مرگ ومیر در اثر این دلسوزی های مخلصانه و تالش 
کادر درمانی و نهادهای مرتبط کاهش یافته است.«

این مرجع تقلید خطاب به وزیر بهداشت گفت: 
تاریخ  در  همکارانتان  و  شما  »مجاهدت های 
همه  برای  افتخاری  برگ  این  و  ماند  خواهد 
شما در صحنه مقابله با این ویروس شوم است.«
آیت اهلل مکارم شیرازی بابیان اینکه رعایت موازین 
و اصول بهداشتی از دیدگاه شرع مقدس امری 
واجب و الزم است، اظهار داشت: »برخی هشدارها 
را جدی نمی گیرند، اگر همه مردم عزیز همکاری 
کنند همین مقدار ابتال هم از بین خواهد رفت.«
وی بابیان اینکه در جهت کنترل بیماری کرونا از 
هیچ کاری دریغ نکرده ایم، افزود: »به  عنوان  مثال 
وجود فاصله در نماز جماعت از نظر شرعی درست 
نیست، اما امروز به خاطر ضرورتی که وجود دارد، 
نماز جماعت ها را بافاصله اجتماعی برگزار می کنیم 

و این را به مردم نیز اعالم کرده ایم.«
این مرجع تقلید، تبلیغات گسترده و هجمه های 
سنگین رسانه ای دشمن علیه ایران را مورد توجه 
قرار داد و بیان کرد: »امروز کنترل و مدیریت کرونا 
به نوعی آبروی جمهوری اسالمی محسوب می شود 
و این در حالی است که آمریکا، انگلیس و فرانسه 

در آتش این ویروس در حال سوختن هستند.«
آیت اهلل مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه مسئوالن 
و  اطالع رسانی  یک  باید  بهداشت  وزارت 
داشته  خود  فعالیت های  از  دقیق  خبررسانی 
رسانه ای دشمن خنثی شود،  تبلیغات  تا  باشند 
از طریق  گفت: »دشمن در مقابل اطالع رسانی 

مجاری صحیح خلع ید می شود.«
سعید نمکی وزیر بهداشت روز جمعه در سفر به 
شهر مقدس قم ضمن دیدار و گفت وگو با شماری 
از مراجع تقلید و علما، در جلسه جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم و نشست هیات رئیسه دانشگاه 
علوم پزشکی قم شرکت کرد و گزارشی از آخرین 

وضعیت کشور در مواجهه با ویروس کرونا ارائه داد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به روند افزایشی 
مبتالیان کرونا در دو استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری، 
اقدامات انجام شده در جهت کنترل بیماری بویژه در خوزستان 

را تشریح کرد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با اشاره به برگزاری جلسه روز شنبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رییس جمهور و حضور دیگر 
اعضا، درباره وضعیت بیماری در دنیا گفت: »وضعیت بیماری در 
دنیا وضعیت مطلوبی نیست و تا کنون بیش از 11۴ میلیون نفر در 
دنیا به این بیماری مبتال شدند و بیش از 2میلیون و ۵00 هزار نفر نیز 
متاسفانه فوت کردند. در این میان کشور آمریکا سهم بسیار باالیی دارد 

و بیش از ۵20هزار فوتی ناشی از این بیماری فقط در کشور آمریکا 
است. انگلیس هم میزان مرگ و میر باالیی دارد و در اروپا تقریبا 
رتبه اول را دارد.« وی افزود: »بر همین اساس محدودیت های 
شدیدی در کشورهایی نظیر ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس در 
حال اجراست و این ویروس جهش یافته که از انگلیس شروع 
شده همه اروپا را درگیر کرده و در انگلیس هم می توان گفت 
است  درحالی  این  است.  شده  ووهان  ویروس  جایگزین  که 
که سیستم بهداشت و درمان انگلیس و سیستم سالمت آلمان 
بسیار قوی هستند اما در مقابل این ویروس به زانو درآمدند.«
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معاون اول رییس جمهور گفت: »در این هفته و هفته های آینده 
واکسن های خریداری شده وارد کشور می شود و کار واکسیناسیون 

بدون تبعیض مطابق برنامه ریزی و به سرعت انجام خواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد 

اقتصاد مقاومتی استان گلستان گفت: »یکی از مسایلی که طی یک 
سال اخیر با آن روبرو بوده ایم، بیماری کرونا است و کادر پزشکی 

در این مدت زحمات فراوانی را متحمل شده است.«
جهانگیری با یادآوری اینکه سال گذشته در همین ایام سخت ترین 
روزهای کشور را سپری می کردیم، افزود: »متأسفانه برای پزشکان 
و کادر درمانی لوازم حفاظت شخصی به میزان کافی وجود نداشت 
و حتی زمانی که از اروپا ماسک خریداری کردیم در فرودگاه مانع 

از ارسال به ایران شدند.«
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه با همت جوانان خالق 
و شرکت های دانش بنیان توانستیم به سرعت در تأمین تجهیزات 
و لوازم پزشکی خودکفا شویم، اظهار داشت:  »با وجود همه موانع 
ظرف یکی دو ماه از آغاز کرونا، تجهیزات مرتبط با کرونا به گونه ای 
در کشور تأمین شد که توانستیم در این اقالم حتی صادرکننده باشیم.«
جهانگیری با قدردانی از همراهی مردم در مقابله با کرونا خاطرنشان 

کرد: » در زمینه واکسن کرونا نیز هم تالش کرده ایم که در داخل 
واکسن ساخته شود که امیدوارم به زودی واکسن های داخلی به 
تولید برسد و هم تالش کرده ایم از واکسن های مورد اطمینان و 
معتبر دنیا تهیه و تامین کنیم.« معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
اعالم وزارت بهداشت مبنی بر آغاز وکسیناسیون سالمندان در کشور 
گفت: »واکسیناسیون سالمندان با روش و مدلی انجام خواهد شد 
که هیچ تبعیضی در آن وجود نخواهد داشت و مسئولین کشور نیز 

مانند مردم عادی واکسن دریافت خواهند کرد.«
جهانگیری گفت: »در این هفته و هفته های آینده واکسن های خریداری 
شده وارد کشور می شود و کار واکسیناسیون بدون تبعیض مطابق 

برنامه ریزی و به سرعت انجام خواهد شد.«
معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: »جز با همدلی، وحدت، انسجام 
و یکصدایی راه دیگری برای مقابله با مشکالت بزرگی نظیر کرونا 

و تحریم وجود ندارد.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

ورود ۲۵۰هزار دوز واکسن سینوفارم به کشور

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد

انجام واکسیناسیون در کشور، بدون تبعیض 


