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رئیس جمهور با بیان اینکه من به عنوان رییس جمهوری کشور 
تاکنون واکســن نزده ام برای اینکه نوبت من نرسیده است، تاکید 
کرد: سراغ ندارم هیچ مســئول ســطح باالیی در این کشور غیر 
چارچوب سند واکسیناسیون از واکسن اســتفاده کرده باشد و یا 

بخواهد استفاده کند. 
حسن روحانی صبح دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با 
بیان اینکه خوشبختانه همه استان ها روند کاهشی و نزولی شان هم 
در ابتال و هم در فوت شروع شده است، اظهار داشت: مردم در کنار 
روزه، پروتکل ها را رعایت کرده، در مغازه و بازار را بستند و از سفرها 
صرف نظر کردند. همه اینها دست به دست هم دادند و در کنار کادر 

پر تالش درمان کمک کرد.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه شاهد شرایط بهتری هستیم، 
تصریح کرد: شاید این تعبیر را بتوانیم بکنیم که در موج چهارم از 
پیک قطعا عبور کردیم و در مسیر شــرایط نزولی هستیم. البته به 
معنای تمام شدن نیست بلکه در مسیری قرار گرفتیم که با یاری 
هم می توانیم زودتر از پیک چهارم خالص شــویم. باید تالش ما 
سریع تر کردن شیب کاهش ها باشــد. باید تالش کنیم به سمت 

پیک جدیدی حرکت نکنیم.
روحانی با بیان اینکه مسئله مبارزه با کرونا دو بال دولت و ملت 
دارد، خاطرنشان کرد: در بال ملت، مردم با مالحظات شان و با رعایت 
پروتکل ها جلوی تجمعات را گرفته و نمی روند، سفرها را محدود 
می کنند. همه دستورالعمل ها را اجرا می کنند. بال دولت از بهداشت 
و درمان شروع می شود که در خط مقدم هستند و کسانی که باید بر 
اجرای پروتکل ها نظارت کنند، باید با هم حرکت کنند تا به نقطه 

مطلوب برسیم.
وی ادامه داد: این ویروس خیلی طوالنی تر از آنچه که در روزهای 
اولیه به ذهن می آمد، بود. وقتی در سال ۹۸ ویروس آمد، کمتر فکر 
می شد در سال ۹۹ از آن عبور نکنیم اما اکنون هم درگیر آن هستیم 

و پیش بینی ها نشان می دهد تا آخر سال باید مراعات کنیم. 
رییس جمهوری با بیان اینکه ویروس کرونا به اسم های مختلف 
در حال جهش است و هرچه زمان می گذرد این جهش شکل های 
جدیدی به خود می گیرد، ابراز داشت: همچنان این ویروس داروی 
قطعی ندارد و برای مقابله با آن راه حل همچنان رعایت پروتکل ها 
اســت. هر اســمی که این ویروس داشته باشــد، هندی، ووهان، 

آفریقایی و...، راه حل یکی است. 
روحانی با اشاره به ورود واکسن مقابله با کرونا به بازار بیان کرد: 
خوشبختانه آنچه امیدوارکننده است، این است که واکسن وارد بازار 

شده است، کوتاه تر از آنچه که فکر می شد. البته این واکسن زمانش 
را کوتاه تر کردند. این ویروس هم علیرغم چموشــی، واکسن پذیر 
شده است. کشــورهایی هم که از واکسن های مورد تایید استفاده 
کردند و ۶۰، ۷۰ درصد جمعیت شان را واکسینه کردند، توانسته اند 
زنجیره را قطع کرده و کسانی که کمتر زدند، جلوی ابتالی بیشتر 

را گرفته اند.
وی با بیان اینکه ممکن است واکســن های جدیدی در آینده 
به بازار آیند که تاثیر بیشــتر و قیمت  مناســب تر داشــته باشند، 
یادآور شــد: هم اکنون میزان تولید و تقاضا متناســب نیســت. 

تولید میلیونی است و تقاضا 
میلیاردی. واکســن به اندازه 
کافــی در دنیا وجــود ندارد. 
کشــورهایی که توانســتند 
نسبتا خوب اســتفاده کنند 
اندازه شان کمتر از انگشتان 
دو دست اســت و پنج، شش 
کشور بیشتر نیســتند. اکثر 
کشورها فقط بخشی از مردم 

را واکسینه کردند. 
رییس جمهــوری با تاکید 
بر اینکه در کشــور ما شرایط 
به گونه ای نیست که واکسن 
برای همه به انــدازه کافی و 
اختیار باشــد، بیان کرد: اگر 

امروز برای ۶۰ میلیون نفر، ۱۲۰ میلیون دوز در اختیار داشــتیم، 
شــرایط بهتر بود و روزانه می توانســتیم ۴۰۰، ۵۰۰ هــزار نفر را 
واکسینه کنیم و زنجیره قطع شود اما تعداد واکسن محدود است 
 و به همین خاطر مجبور شدیم به ســراغ افرادی برویم که بیشتر 

در خطر هستند. 
روحانی افزود: اینکه در فضای مجازی می نویسند برای افرادی 
که عمرشان رو به پایان است، واکسن می زنید و به جوانان واکسن 
نمی زنید، اشتباه است. ما باید به کســی که بیشتر در خطر است، 
کسانی که سن شان باال است و بیماری زمینه ای دارند، در اولویت 
هستند.  وی با بیان اینکه ما اگر براساس سند ملی واکسیناسیون 
عمل کنیم، میزان مرگ و میر به صورت چشم گیر کاهش می یابد، 
گفت: اگر به گروه های پرخطر تا مرداد ماه یعنی پایان دولت واکسن 
زده شود، کار بزرگی کردیم و مرگ و میر به صورت محسوس افت 

می کند. برای سایر افراد هم باید واکسن هم بخریم و هم در داخل 
تولید کنیم. همه توان ما این است که این زنجیره هرچه زودتر قطع 

شود و مردم از مشکالت خالص شوند.
رییس جمهوری گفت: مرحله اول هدف ما جلوگیری از مرگ و 
میر و هدف دوم ما در مرحله دوم، قطع زنجیره است. برای مرگ و 
میر این ۱۳- ۱۴ میلیون را باید واکسینه کنیم و برای قطع زنجیره 
باید کار بزرگتری انجام بدهیم. باید کشور ما یک جمعیتی حدود 
۷۰ درصد افرادی که برای واکسیناسیون هدف هستند باید واکسن 
بگیرند تا زنجیره قطع شــود و ما داریم این کار را انجام می دهیم و 

پیش می رویم.
روحانی افــزود: امروز در 
نمودارها مشاهده کردیم که 
شرایط کشور، بهتر شده و سه 
شهرســتان قرمز باقی مانده 
است و من در اینجا می خواهم 
از همه مردمــی که همکاری 
کردنــد و از کادر درمانی که 
اینقدر تــالش و فــداکاری 

کردند،قدردانی کنم.
وی ادامــه داد: یک نکته را 
هم می خواهم در اینجا تذکر 
بدهم، مردم عزیــز ما بدانند 
در توزیع واکسن،  همه تالش 
و دقت الزم انجــام می گیرد، 
مشخص است که ما چه تعداد واکسن وارد کرده ایم االن در اینجا 
برای ما آوردند و ما در فضای مجازی و سالمت الکترونیک به خوبی 
دیدیم و همان لحظه مشخص است که در این چند دقیقه چند نفر 

از واکسن استفاده کردند. 
رییس جمهوری خاطرنشــان کرد: ســه میلیون واکســن در 
اختیار است و ۲ میلیون واکسن هم تاکنون تزریق شده است البته 
همینطور واکسن در روزهای آینده هم دست ما می رسد و این کار 

را ادامه می دهیم.
 روحانی گفت: تاکنون افراد ۸۰ سال به باال واکسن گرفته اند و 
یا می گیرند. ۷۵ ســال به باال هم این هفته واکسن خواهند گرفت 
و تا پایان هفته و اوایل هفته آینده،  از ۷۰ ســاله ها شروع می شود و 

همین طور جلو می رویم.
وی اضافه کرد: من این نکته را هم به شــوخی یا جدی به مردم 

بگویم که، فکر می کنند واکســن که آمده، اول ما واکسن زده ایم. 
به خدمت مــردم با صداقت ایــن را بگویم که من هــم که رییس 
جمهور کشور هستم تاکنون واکســن نزده ام برای اینکه نوبت من 
نرسیده اســت.ما مانند مردم یعنی همان روزی که افراد ۷۰ سال 
به باال واکســن تزریق کنند، افرادی که از مسئوالن ما ۷۰ سال به 
باال هستند، اســتفاده خواهند کرد و وقتی که ۶۵ سال برسد، آنها 

استفاده خواهند کرد.
روحانی یادآور شد: من ســراغ ندارم هیچ مسئول سطح باالیی 
در این کشور که در غیر چهارچوب سند واکسیناسیون از واکسن 
استفاده کرده باشد و یا بخواهد استفاده کند. گاهی به من می رسند 
از من ســوال می کنند، و من می گویم واکســن  نزده ام، باورشان 
نمی شــود و می خندند که یعنی مقصود شما این هفته است. همه 

مسئوالن و مقامات ما به همین صورت هستند.
وی یادآور شد: مردم عزیز ما این را بدانند ما نمی خواهیم در این 
زمینه ولو اینکه بحث سالمت یا اینکه اگر سالمت مسئولی به خطر 
بیفتد آثارش از نظر سیاسی و اجتماعی زیاد باشد اما در عین حال 
کامال در چارچوب مقررات، همه مقررات را مراعات کرده اند و بر آن 

مبنا هم عمل می شود.
رییس جمهوری گفت: ما برای انتخابات همه تالش مان را انجام 
خواهیم داد که این انتخابات به خوبی و به ســالمت، البته اینبار به 
معنای ســالمت جان مردم وگرنه انتخابات که سالم هست، انجام 
شــود.  روحانی افزود: برای روز انتخابــات پیش بینی الزم انجام 
گرفته که مردم بتوانند به خوبی و  راحتی و با تایید همه پروتکل ها 
انتخابات را انجام بدهند. برای دوره تبلیغات هم قرارگاه ما این هفته 
همه پیش بینی ها را انجام می دهد و هفته آینده  تصویب می کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: تقاضای ما این اســت که حتی االمکان 
اجتماعات نباشد، اگر اجتماعی هســت در فضای باز باشد، حتماً 
چارچوب های پروتکلــی را دقیقاً مراعات کننــد و حتی االمکان 
 از فضــای مجازی و تــا حد ممکن اســت از صدای صدا وســیما 

استفاده شود.
رییس جمهوری اظهار کــرد: مردم از برنامــه، نامزدها کامال 
مطلع شــوند، البته ایــن موضوع را کــه عنوان می کنم بیشــتر 
برای انتخابات ریاســت جمهوری اســت و بقیــه انتخابات مانند 
انتخابات شورای شــهر و میان دوره ای هم مردم باید مطلع شوند 
و عمدتاً از فضای صدا و ســیما و فضای مجازی اســتفاده شــود 
 که بتوانیم انتخابات را پرشــور و بانشــاط و با سالمت کامل مردم 

انجام دهیم.

خبر

روحانی:

واکسن نزده ام؛ هیچ مسئول بلندپایه ای هم خارج از نوبت نمی زند

تشدید بحران خشکسالی در کشور و درگیری 250 شهر با تنش آبی؛

 برداشت آب به منابع زمان 
دایناسورها رسید
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طالبان پاستور »شگفتی« آفریدند؛

فوران احساس 
تکلیف!

طی هفته ها و روزهای گذشــته همه به 
دنبال چهره »شگفتی ساز« انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ بودند؛ اما دیــروز با پایان 
مهلت پنج روزه ثبت نــام برای کاندیداتوری 
در این دوره از انتخابات، مشــخص شــد که 
مقامات و مســئوالن سابق و اســبق و فعلی 
کشــور یک شــگفتی دســته جمعی خلق 

کرده اند!
احســاس تکلیــف جمــع بزرگــی از 
شخصیت ها برای کاندیداتوری در این دوره 
از انتخابات ریاست جمهوری بی سابقه است؛ 
به طوری که دســتمایه طنازی ها در فضای 

 مجازی و حتی از سوی برخی مسئوالن دیگر 
شده است.

پیش از این با توجه به رخــوت حاکم بر 
جامعه و دلســردی فزاینده برای شرکت در 
انتخابات، ایــن طعنه در فضــای مجازی و 
حقیقی بسیار شــنیده می شد که با توجه به 
عدم تمایل مردم برای مشارکت در انتخابات، 
تعداد کاندیداها بیشتر از رأی دهندگان باشد؛ 
این گفته البته من باب مــزاح بود؛ اما تعدد و 
تکثر کاندیداهای ریاســت جمهوری به آن 
جان دیگــری داد. محمدعلی ابطحی، فعال 

سیاسی اصالح طلب هم...

این کاندیداها با ظاهر، رفتار و شعارهای نامتعارف چه پیامی دارند؟

فرصتیبرایعرضانداماتونکشیدهها
شهرنوشت 6


