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رئیس جمهور تاکید کرد خبـر

دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو برنامه ای ندارد

رییس جمهور در چهارمین گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم 
گفت: »دولت برای حذف ارز 4200 تومانی دارو و نان برنامه ای 

ندارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سید ابراهیم رییسی درباره حذف 
ارز دارو گفت: »فعال در مورد نان و دارو برنامه ای نداریم. درباره 

کاالهای دیگر با مجلس صحبت می کنیم. این بحث فقط بین 
دولت و مجلس نیست، بین نخبگان و اقتصاددان ها مطرح است 
نظر  باید  را خوب می دانم. صاحب نظران  مباحث  و من طرح 
بدهند، نمی خواهیم در اتاق در بسته تصمیم بگیریم و بعد یک 

دفعه مردم متوجه شوند که تصمیم گرفته شد.«

رییسی با بیان اینکه انجام این مباحث در میان اقشار مختلف مردم 
را مفید می دانم، افزود: »سه نکته مهم در این زمینه وجود دارد؛ 
اول اجماع نخبگانی، نه به این معنا که هیچ کس مخالف نباشد، 
بلکه منظور یک توافق نسبی است. دوم اقناع افکار عمومی و 
مساله سوم سیاست جبرانی است. خط قرمز ما در این قضیه 
مساله معیشت مردم است که به هیچ عنوان نباید آسیب ببیند. 

هرگز به آسیب به معیشت مردم راضی نخواهیم شد.«
رئیس جمهور در مورد شرایط کرونایی کشور خاطر نشان کرد: 
»از مواردی که باید شاکر خدا باشم و عنایت کرد، این است که 
در روزی که دولت ما شروع به کار کرد روزانه 700 خانوار در 
کشور داغدار می شدند و امروز به لطف خدا و به خاطر کمک و 
مشارکت مردم و اعتمادی که مردم به دولت داشتند شاهد هستیم 
که الحمداهلل هم ابتال و هم فوتی های کرونایی بسیار کاهش پیدا 
کرده یعنی به مرحله فوتی 20 نفر در روز یا این حدود رسیده 

است و خودش یکی از موفقیت های بزرگ کشور است.«
دیگر  کشورهای  در  کرونایی  بد  شرایط  به  اشاره  با  رئیسی 
عنایت  با  مردم  و  دولت  که  بزرگی  موفقیت  »این  افزود: 
حضرت حق برای کشور داشتند از مواردی است که همواره 
که  است  این  آن  شکرگزاری  و  بود  خداوند  شکرگزار  باید 
اُمیکرون یک  باید آن را حفظ کرد و از آن صیانت کرد که 

وقت کشور را فرا نگیرد.«
رئیسی افزود: »در ستاد کرونا بحث شده که اگر رعایت پروتکل های 
بهداشتی نشود مجبور به بازگشت محدودیت هایی شویم. واقعا در 
اجتماعات ما احساس خطر می کنیم، جان مردم برای ما بسیار اهمیت 

دارد. جان و نان، این دو مسأله ای است که حتما مهم است.«

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به آمار افزایش 
بیماران سرپایی و بستری ناشی از سویه جدید 
اُمیکرون گفت: »عادی انگاری و عدم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در شیوع اُمیکرون 
تأثیر بسزایی داشته و باید تدابیر الزم برای 
جلوگیری از شیوع این سویه جدید از بیماری 

در کشور اندیشیده شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، محمد مخبر 
تخصصی  کمیته  جلسه  در  چهارشنبه  روز 
کرونا که با حضور رییس دفتر رییس جمهور 
و وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
و آموزش و پرورش، رییس جمعیت هالل 
احمر و مسئوالن مربوطه برگزار شد، با اشاره 
به آمار افزایش بیماران سرپایی و بستری ناشی 
از سویه جدید اُمیکرون در کشور تاکید کرد: 
»عادی انگاری و عدم رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در شیوع سویه جدید اُمیکرون تأثیر 
بسزایی داشته و باید تدابیر الزم برای جلوگیری 

از شیوع این سویه جدید از بیماری در کشور 
اندیشیده شود.«

وزیر بهداشت نیز در این جلسه با اشاره به 
افزایش سویه جدید اُمیکرون در سراسر کشور 
و تاکید براینکه عدم رعایت دستورالعمل های 
سالمت  نظام  برای  جدی  عواقب  بهداشتی 
خواهد  پی  در  آتی  هفته های  در  مردم  و 
مردم  است  »ضروری  کرد:  تصریح  داشت، 
جدید  سویه  این  شیوع  با  مقابله  جهت  در 
فاصله گذاری  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
اجتماعی را بیش از گذشته رعایت کنند و 
محدودیت های  ناچاریم  اینصورت  غیر  در 
بیشتر و سخت گیرانه تر کرونایی در سراسر 

کشور وضع کنیم.«
بهداشت  وزارت  جلسه  این  در  همچنین 
کرونا  بیماری  وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
در کشور و جهان، آمار افزایش بیماران سرپایی 
و بستری و مرگ و میر ناشی از سویه جدید 

و  قرمز  تعداد شهرهای  افزایش  و  اُمیکرون 
نارنجی در رنگ بندی جدید کرونایی کشور 

ارائه کرد.
محدودیت های  و  مصوبات  نیز  ادامه  در 

پیشنهادی وزارت بهداشت و وزارت کشور 
اُمیکرون جهت  با سویه جدید  مقابله  برای 
تصویب در ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 

بحث و بررسی شد.

در جلسه کمیته تخصصی کرونا مطرح و چاره اندیشی شد

زنگ خطر آغاز موج ششم کرونا
محمد مخبر: عادی انگاری و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی

 در شیوع اُمیکرون تأثیر بسزایی داشته است


