
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

واکسنبهدالیلمختلفبهدستمانمیرسد
بانک مرکزی و وزارت خارجه پای ثابت جلسات هستند

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علت سرعت گرفتن 
روند واردات واکسن به کشور را تشریح کرد.

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در پاسخ به اظهاراتی در 
زمینه سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کرونا در کشور 
گفت: »سیاست بلد نیستم و نمی دانم fatf چیست، اما اآلن 
واکسن دارد به دستمان می رسد و علت های مختلفی دارد.«
وی گفت: »خیلی کشورهای دنیا که تولید کننده واکسن هستند، اکثر جمعیت خود را واکسیناسیون 

کردند. نکته دیگر اینکه قراردادهایی که بسته شد و آن زمان بدعهدی کردند اکنون در حال 
عملیاتی شدن است و همه در کشور دست به دست هم دادند و پای کار آمدند و مثال بانک 
مرکزی، وزارت امور خارجه، معاون اول رئیس جمهور و.... پای ثابت جلسات ما هستند و 

جلسات بسیار کاربردی شده است و در جلسات تصمیمات قاطع گرفته می شود.«
وی با بیان اینکه از کانال های مختلف برای واردات واکسن تالش می شود، اظهار کرد: »جلسه ای 
داشتیم که حتی برای اینکه ۲ روز زودتر واکسن به دستمان برسد اقدامات بسیار زیادی انجام دادیم.«
بنابر اعالم وبدا، رئیسی ادامه داد: »همه در حال تالش هستند. شاید سال قبل همین موقع 
بحث واکسیناسیون خیلی در دنیا جدی نبود. اآلن از عمر واکسیناسیون در دنیا کمتر از یک 
سال می گذرد و به همین دلیل مهم این است که واکسن در حالت پایدار به ما می رسد و 

انشااهلل ظرفیت را باال ببریم که حداکثر واکسیناسیون را انجام دهیم.«
رییسی گفت: »حتما تا دهه فجر گروه هدفمان را واکسینه کردیم.«

خبـر

پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در مورد واردات واکسن کرونا گفت: »این 
بی انصافی است که بگوییم این واکسن ها ظرف مدت 
دو هفته تامین شده است، ما اگر بخواهیم سفارش 
بدهیم، شرکت های سازنده سفارش ما را بپذیرند 
و شروع به تولید کنند و بعد بخواهیم وارد کنیم 

حداقل پنج تا شش ماه زمان می برد.«
به گزارش سپید، مسعود پزشکیان در گفت وگو با 
عصر ایران اظهار کرد: »قراردادهای خرید واکسن 
در زمان آقای روحانی بسته شده و پول ها داده شده 
بود. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت 
قبل اگر جرات دارد در این رابطه حرف بزند و 
روشنگری کند. امکان ندارد بدون سفارش بتوانیم 

جنس وارد کنیم حتی اگر پول دست مان باشد.«
وی ادامه داد: »دولت قبل پول را داده بود سفارش ها 
را هم انجام داده بود حاال ممکن است مشکالت 
گمرکی و حمل و نقل بوده است و دولت فعلی 
آنها را حل کرده است و االن وارد می شود، اما کاال 
و سفارشات از قبل وجود داشته است و این دولت 
واکسنی سفارش نداده است. اگر این سفارش را 
داشتند اعالم کنند اینها قبال سفارش نشده بود ما 

اینها را سفارش دادیم و تولید انجام شده است.«

پزشکیان تاکید کرد: »اینکه می گویند فالن کارخانه 
شروع به افزایش سفارشات کرده است، حرف 
کارشناسی نیست چراکه باید کارخانه ای ایجاد شود، 
بعد تحقیقات انجام شود و پول محققان پرداخت 
شود و بعد از این مرحله بحث تولید است و بستر 
و زیرساخت تمامی این مراحل در دولت قبل انجام 
شد و حاال مرحله تولید است. االن آقایان می گویند 
ما گفته ایم شبانه روز کار کنند، چه بستر تولید واکسن 

داخل و چه خرید واکسن از خارج در دولت قبل 
کارهایش انجام شده بود، هماهنگی هایی هم انجام 
داده اند ولی ما به دلیل مسائل سیاسی برای واردات 
مقداری دیر جنبیدیم.« وی در مورد دالیل سیاسی 
واردات واکسن گفت: »این را باید از کسانی پرسید 
که در جریان بودند، من که در جریان نبودم و فقط 
می توانم حدس بزنم. باالخره روندی که وجود داشت 

روند هماهنگی برای حل مشکل نبود.«

پزشکیان با انتقاد از تأخیر در روند کنترل بیماری 
و واکسیناسیون تاکید کرد: »باید همان روز اول در 
قم حکومت نظامی اعالم می کردند و بعد که از قم 
پخش شد یک ماه کل کشور را قرنطینه می کردند 
اما این کارها را انجام ندادند. ووهان در چین ۲50 
میلیون نفر جمعیت داشت. کل جمعیت را قرنطینه 
کردند، اما شل کن سفت کن های ما برای مقابله با 
کرونا زیاد بود تا جایی که االن آمار مرگ و میر را 
روزانه ۶00 تا ۷00 نفر اعالم می کنند و انگار نه 

انگار که آدم ها می میرند.«
وی ادامه داد: »البته آمار واقعی مرگ و میر روزانه در 
اثر ابتال به بیماری کرونا در کشور باالتر از ۱500 نفر 
است. اگر دو درصد مرگ و میر در تعداد کسانی 
که مبتال می شوند وجود داشته باشد با ۴0هزار مبتال 
روزانه بین ۸00 تا ۱۲00 نفر جان شان را از دست 
می دهند آن هم اگر درست درمان و مراقبت کنیم.«
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در 
مورد وعده های مسئوالن در این باره که تا اواخر 
دی و اوایل بهمن روند واکسیناسیون در کشور پایان 
می یابد، گفت: »با این واکسن هایی که وارد می کنند 
حتی زودتر از بهمن هم می توانند واکسیناسیون 

عمومی را انجام دهند.«

سفارش خرید واکسن در دولت روحانی انجام شد
آمار مرگ و میر روزانه بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰نفر است

شماره ۲03۱ ۲۴7 شهریور ۱۴00

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره علل تسریع در واردات واکسن کرونا از چین در دولت 
سیزدهم، از تفاهم برای واردات ۴0 تا 50 میلیون دوز واکسن کرونا 

از چین در دوماه آینده خبر داد.
به گزارش سپید، مجیدرضا حریری درباره علل افزایش سرعت واردات 
واکسن کرونا در دولت سیزدهم اظهار داشت: »روند واردات واکسن 
کرونا از اردیبهشت ماه آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است اما 
تسریع در واردات واکسن کرونا از چین، دو علت عمده می تواند 
داشته باشد که یکی از آن ها، افزایش هماهنگی بین همه دستگاه ها 
در دولت سیزدهم است که شاید در دولت قبلی به دلیل اختالف 
دیدگاه های سیاسی بین دولت مستقر و سایر نهادها، به این صورت 
وجود نداشت. در دولت گذشته میان وزارتخانه ها هماهنگی الزم 
نبود و وزارت بهداشت در مسائل مختلف به موقع عمل نمی کرد.«

وی ادامه داد: »دوم آن که وعده هایی درباره واکسن کرونای تولید 
داخل داده شده بود که مشخص شد در مدِت کوتاه اعالم شده، 
تحقق نمی یابد و بنابراین بالفاصله برنامه ریزی برای افزایش واردات 
واکسن کرونا صورت گرفت.« حریری افزود: »نکته قابل توجهی 
که وجود دارد این است که تا پیش از این، هر کشوری که واکسن 
کرونا می ساخت، ابتدا تزریق واکسن به شهروندان خود را در اولویت 
قرار می داد و از صادرات حجم انبوه واکسن امتناع می کرد اما اکنون 
کشورهای سازنده واکسن کرونا در جهان، نیازهای داخلی خود را 
به حد زیادی برآورده کردند و بنابراین میزان بیشتری از واکسن را 

در اختیار کشورهای متقاضی قرار می دهند.«
وی گفت: »مسائلی مانند بهداشت عمومی هرچه از سیاست فاصله 
بگیرد نتایج بهتری برای مردم دارد. ما باید از تالش هایی که برای 
تولید و واردات واکسن کرونا تاکنون صورت گرفته تقدیر کنیم؛ 

اما هماهنگی های مختلفی که در سطوح مختلف سیاسی در دولت 
سیزدهم ایجاد شده، واردات واکسن را تسهیل کرده است.« وی با 
بیان این که سفارت ایران در پکن از اواسط زمستان سال گذشته درگیر 
تأمین واکسن کرونا از چین بوده است، گفت: »بر اساس توافقات 
اولیه با چین، در مجموع 90 میلیون دوز واکسن کرونا از این کشور 
وارد خواهد شد که تا اآلن حدود ۴0 میلیون دوز آن وارد شده و تا 
یکی – دو ماه آینده ۴0 تا 50 میلیون دوز واکسن از چین وارد می شود 
و هفتگی 5 میلیون دوز واکسن کرونا در حال ورود به کشور است.« 
به گزارش تسنیم، حریری با بیان اینکه تمام واکسن های وارداتی از 
چین تاکنون توسط هالل احمر وارد شده است، خاطرنشان کرد: »از 
زمانی که اقدام به خرید واکسن کرونا می شود تا زمانی که واکسن 
کرونا وارد کشور شود تقریبا دو هفته طول می کشد اما پیش از آن 

مذاکرات و هماهنگی های بسیاری انجام می شود.«

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تشریح کرد

دالیلتسریعوارداتواکسنکرونادرهفتههایاخیر


