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رئیسجمهور: خبـر

الاقل از مدافعان سالمت تشکر کنید
بخشخصوصیرابرایخریدواکسنمنعنکردیم

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، حسن روحانی صبح چهارشنبه 
در جلسه هیات دولت درباره بخشی از صحبت های نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری درباره مدیریت کرونا در کشور گفت: 
»در این کرونا، مشکالت اقتصادی، بیکاری و مسایلی که پیش 
آمد من از سال 9۷ که وارد جنگ اقتصادی شدیم، اگر شما آمار 
و ارقام اقتصادی را نگاه کنید می بینید که در 9۸ تقریبا بعد از 
بهار کم کم به سمت شرایط مناسب تری پیش می رفتیم منتها آخر 
9۸ به کرونا افتادیم و در آخر بهمن با کرونا مواجه شدیم و همه 

سال 99 و االن هم که با کرونا مواجه هستیم.«
»کرونا  کرد:  خاطرنشان  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  رییس 
مشکالت فراوانی را برای ما درست کرد. الاقل قدردانی کنید 
از آنهایی که بیمارستان ها برای مردم جان دادند، از پرستاران، 
پزشکان و مدافعان سالمت تشکر کنید، از آنهایی که شبانه روز 
نتیجه می رسانند  به  انشاءاهلل  بسازند، و  تالش می کنند واکسن 

تشکر کنید، از دولت نمی خواهد تشکر کنید.«
روحانی یادآورشد: »اداره کشور در جنگ و کرونا که خشکسالی 
هم به آن اضافه شد، را باید دید. خشکسالی هم که االن با آن 
مواجه هستیم در 50 سال اخیر بی نظیر است همه اینها در کنار 

هم قرار گرفتند، چرا این واقعیت ها را نگفتیم. «
وی ادامه داد: »ما از همه اینها می گذریم با این همه این حرف ها، 
فقط یک کلمه جواب دهید، ما کشور را از قطعنامه های سازمان 
ملل و فصل هفت خارج کردیم یا نکردیم؟ این را بگویید که 
خارج کردیم؟ بگویید با برجام موافقید یا مخالفید؟ برجام بود 
که در سال 94، 95 و 9۶ کشور را در مسیر توسعه و تحول 
قرار داد و امروز هم راه اینکه مشکل کشور حل شود، بازگشت 

همه به برجام است. «
رییس جمهوری یادآور شد: »راه دیگری نداریم، اگر راه دیگری 
اگر  برگردیم،  برجام  به  نمی خواهیم  ما  بگویید  بگویید،  دارید 
چنین عقیده ای دارید. البته همه می گویند که با تحریم مخالف 
هستند، چگونه باید از تحریم خارج شویم؟ چه کسی است که 
آمریکا را بعد از ترامپ پای میز مذاکره آورد؟ صبر و ایستادگی 
مردم و کار دیپلمات های ما بود، آیا می خواهید موفقیتی که در 
چند دور مذاکره در وین بدست آوردیم، را منکر شوید؟ چرا 
این واقعیت ها را برای مردم بیان نمی کنید و نمی گویید؟ در همه 

این شرایط سخت و مشکل که امروز در مسیر مهار کرونا تالش 
جدی انجام می گیرد چرا واقعیت را بیان نمی کنیم.«

روحانی ادامه داد: »ما االن از یک کشوری واکسن خریدیم و 
به آن کشور پول داده ایم و او واکسن را به فرودگاه آورده، قوه 
قضاییه آنجا از خواب غفلت بیدار شده و جلوی آن را گرفته 
است. ما حاال چه کاری انجام دهیم؟ واکسنی که قرار بود به 

ایران حمل شود، نشد و جلوی آن گرفته شد.«
وی گفت: »ما واکسن خریدیم، پول آن هم آماده است، پرداخت 
به  دوز  میلیون   ۳ بود  قرار  که  واکسنی  کرده ایم، یک مرتبه  هم 
کشور حمل شود، جلوی آن را گرفت و گفت من با کرونای 
هندی مواجه شده ام کمی به من مهلت بدهید، با یک هفته تاخیر 

واکسن را می دهم.«
رییس جمهوری بیان کرد: »ما از کواکس هم واکسن خریدیم، 
زمانی که رفتیم پول آن را پرداخت کنیم، تحریم ما را معطل کرده، 

و نوبت ما عقب افتاده است. وقتی بحث واکسن را مطرح می کنیم، 
همه چیز را بگوییم. به ما می گویند شما چرا بخش خصوصی 
را برای خرید واکسن منع کردید؟ ما بخش خصوصی را منع 
نکردیم، وزارت بهداشت و درمان ما هم اجازه داده، هر کس 
می تواند برود و واکسن را به کشور بیاورد. در دنیا واکسن نیست، 
اگر واکسن باشد ما خودمان به هر قیمتی که باشد خریداری 
می کنیم. بخش خصوصی هم برود و خریداری کند و بیاورد ما 

هیچ مشکلی نداریم.«
وی ادامه داد: »حتی در واکسن داخلی همه توانمان را گذاشتیم 
و همه کمک ها انجام شد، وزارت بهداشت و درمان هم روزانه 
پیگیری می کند و انشااهلل به ثمر می رسد و مردم ما از واکسن 
این  می آید.  هم  خارجی  واکسن  و  می کنند  استفاده  داخلی 
باید  این  بنابر  است  حوادث  همین  دلیل  به  تأخیر  روز  چند 

واقعیت ها را بیان کنیم.«

روند  جزئیات  تشریح  به  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
واکسیناسیون در کشور پرداخت و گفت: »با توجه به میزان 
تایید شود ما  تولید واکسن داخلی، اگر واکسن های داخلی 
می توانیم تا دی ماه واکسیناسیون ُدز اول کل گروه هدف را 

به پایان برسانیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا رئیسی، گفت: »در 
بحث واکسیناسیون فاز اول که کادر بهداشت و درمان بودند 
به پایان رسیدند و در فاز دوم نیز گروه سنی باالی ۷0 سال 
را آغاز کردیم و تقریبا در مراحل انتهایی واکسیناسیون ۷0 
سال به باال هستیم؛ ولی با توجه به اینکه محموله واکسنی 
که قرار بود به دستمان برسد با تاخیر مواجه شده است گروه 

۶5 سال به باال را در آینده و به محض رسیدن واکسن آغاز 
خواهیم کرد که البته زمان دوری هم نیست.«

وی افزود: »از طرفی ان شاءهلل اگر گواهی مصرف واکسن  داخلی 
هم صادر شود که تاکنون هم با وضعیت خوبی پیش رفته، می توانیم 
با واکسن های داخلی برنامه گروه های سنی را ادامه دهیم تا فاز 
2 به طور کامل بر اساس وعده ای که داده بودیم تمام شود. فکر 
می کنم فاز دوم واکسیناسیون را نهایتا تا نیمه تیرماه تمام کنیم 

و وارد فاز سوم که گروه ها و مشاغل پرخطر هستند، شویم.«
داخلی  واکسن  تولید  میزان  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  رئیسی 
ماه  دی  تا  می توانیم  ما  شود  تایید  داخلی  واکسن های  اگر 

واکسیناسیون ُدز اول کل گروه هدف را به پایان برسانیم.«

معاونبهداشتوزارتبهداشتاعالمکرد

واکسیناسیون سنین ۶۵ سال به محض رسیدن واکسن


